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 :مستخلص

ٌشهد قطاع الفهرسة بشقٌها الوصفٌة والموضوعٌة 

تطورات متسارعة فً مدى زمنى ضٌق على مدار 

السنوات الماضٌة ربما تساوى ما شهدته من تطورات 

وقد جاء معٌار وصف وإتاحة .  سابقة عبر قرون

ا كبًٌرا للمشتغلٌن بمجال  ًٌ المصادر لٌفرض تحد

العملٌات الفنٌة بصفة خاصة سواء من ناحٌة الدراسة 

وفً هذا اإلطار قامت .  والبحث أو الممارسة والتطبٌق

الدراسة بتقدٌم خطة مقترحة لتكوٌن لجنة توجٌهٌة 

مشتركة تكون مهمتها التنسٌق على المستوى الوطنً 

للتطبٌق والتعرٌب والتدرٌب، فضالً عن تمثٌل مصر 

 .فً المحافل الدولٌة واإلقلٌمٌة ذات العالقة

 ليلى سيد سميع. د

 قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات -مدرس 

  جامعة القاهرة –كلية اآلداب 

قواعد وصف وإتاحة المصادر 
ومتطلبات (  RDA: وام )

 التطبيق على المستوى الوطني

خطة مقترحة لتكوين لجنة 

توجيهية مشتركة لإلشراف على 

  التطبيق بالمكتبات المصرية
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نتائج الدراسات المسحية لسموك المستفيدين من 
أن الغالبية العظمى من المستفيدين من المكتبات 
األكاديمية يفضمون المجوء لمحرك البحث جوجل 
كاختيار أول ليم في عمميات البحث عن 

 (.2102مؤمن النشرتي، )المعمومات 
تاحة المصادر ليفرض  وجاء معيار وصف وا 
تحدًيا كبيًرا أمام المشتغمين بمجال العمميات 
الفنية بصفة خاصة سواء من ناحية الدراسة أو 
البحث أو الممارسة والتطبيق، والبد من أن 
تكون المكتبات العربية عمى درجة من الجاىزية 
لمبدء في التحول لو؛ حيث أصبح األمر ضرورة 
حتمية في ظل التغيرات عمى المستوى الدولي 
وعمى مستوى البحث واالسترجاع في الفيارس 

ومنذ (.  2101فتحي عبداليادي، )المباشرة 
واتخاذ الخطوات  2101صدور المعيار في عام 

العممية نحو تطبيقو من خالل إنشاء المجنة 
التوجييية المشتركة والتي يتمثل فييا كل من 
الواليات المتحدة األمريكية، كندا، المممكة 
المتحدة وأستراليا، فقد أصبح األمر يقتضي 
ضرورة إعداد العاممين في مكتباتنا العربية 
لمتعامل مع ىذا المعيار الجديد الذي سوف يحل 
كمية محل قواعد الفيرسة األنجمو أمريكية، وفق 
لما تشير إليو الدالئل المختمفة لمتطبيق 

وقد بدأ (.  2100مصطفى حسام الدين، )
االىتمام في العقد األخير من جانب 
المتخصصين والميتمين بمجال العمميات الفنية 
بالمكتبات بتطوير أدوات  وأشكال اتصال أكثر 

كشكل اتصالي،  20ديناميكة من شكل مارك 

تم إعداد استمارة إلبداء الرأي وجيت إلى 
دار الكتب :  أربع كيانات رئيسية مقترحة ىي

المصرية، الجمعية المصرية لممكتبات 
والمعمومات، اتحاد مكتبات الجامعات المصرية 

تضمنت االستمارة  مجموعة .  ومكتبة اإلسكندرية
من النقاط من أىميا مدى االستعداد لالنضمام 
لتمك المجنة باإلضافة إلى بعض المعمومات 
األساسية التي تساعد في تحميل نقاط القوة، 
مواطن الضعف، الفرص والتيديدات أو 
المخاطر المتوقعة حال التنفيذ وذلك لممساعدة 
في وضع نواة لخطة استرتيجية  محددة األىداف 
والمسئوليات، والجدول الزمني لتطبيق وتعريب 

تاحة المصادر  ( RDA:  و أ م )قواعد وصف وا 
في بيئة المكتبات المصرية تحت إشراف تمك 

 .المجنة وعمى رأسيا دار الكتب المصرية
تاحة :  الكممات المفتاحية قواعد وصف وا 

 –قواعد الفيرسة  –(  RDA:  و م أ)المصادر 
 . مجتمع الفيرسة –معايير وصف المحتوى 

 :تقديم
يشيد قطاع الفيرسة بشقييا الوصفية 
والموضوعية تطورات متسارعة في مدى زمني 

ربما تساوى .  ضيق عمى مدار السنوات الماضية
وال .  ما شيدتو من تطورات سابقة عبر قرون

شك أن الفضل في ذلك يعزى إلى التطورات 
التي نشيدىا في مجال تكنولوجيا المعمومات 

، وما حققتو شبكة اإلنترنت من ICTواالتصاالت
تربع عمى عرش أدوات ونظم بحث واسترجاع 

ونذكر في ىذا الصدد ما تشير لو .  المعمومات
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كقواعد (  قاف)وقواعد الفيرسة األنجمو أمريكية 
. لوصف المحتوى في التعامل مع بيئة الويب

وتمثمت البدايات األولى ليذه المحاوالت بظيور 
معيار دبمن كور كمعيار لمميتاداتا بدياًل عن 

 SGMLو   XMLقاف باإلضافة لظيور لغة 
 .لتكويد بيانات التسجيمة

إال أن ىذه الجيود لم تكن كافية لتمبية 
احتياجات المستفيدين من فيارس المكتبات، 
فالزالت التسجيالت الببميوجرافية كامنة داخل 
الفيرس اإللكتروني نفسو ويجب الوصول إلييا 

فضاًل عن .  من خالل البحث المباشر فيو
القصور في عمميات الربط بين البيانات ذات 
العالقة وغيرىا من المالحظات التي أدت 
لظيور عدة معايير من أىميا عمى سبيل المثال 
المتطمبات الوظيفية لمتسجيمة الببميوجرافية 

FRBR  . كل ىذا من شأنو إحداث اتصال بين
عالم الويب من ناحية وبين محتوى فيارس 
المكتبات من تسجيالت ببميوجرافية عمى درجة 
عالية من الموثوقية إلحداث تكامل معرفي عمى 

 (. 2102مؤمن النشرتي، )شبكة اإلنترنت 
ونتيجة  لمقصور الذي أبدتو الفيارس  
اإللكترونية في ظل اإلتاحة عمى شبكة اإلنترنت  
في الوقت الذي أظيرت الدراسات أن اعتماد  
الباحثين بالدرجة األولى يكون عمى محركات  
البحث بدت الحاجة ممحة آلليات جديدة لمتعامل مع  
البيانات الببميوجرافية بفيارس المكتبات فقد ظيرت  

تاحتيا     RDAقواعد وصف مصادر المعمومات وا 
التي تعد ثورة في مجال قواعد الفيرسة تركز عمى  

المستفيد بالدرجة األولى اعتماًدا عمى نموذج  عائمة  
FRBR    تالىا ظيور ما يسمى بمبادرات اإلطار

 . Bibframeالببميوجرافي المتكامل  
ولم يكن مجتمع الفيرسة العربي ببعيد عن 
تمك المبادرات والجيود؛ حيث عقدت الندوات 
والمؤتمرات وورش العمل؛ ويأتي في مقدمتيا 
ورشة العمل التي عقدت بالمكتبة المركزية 
لجامعة القاىرة عمى ىامش فعاليات المؤتمر 
العممي التاسع لقسم المكتبات والوثائق 
وتكنولوجيا المعمومات بجامعة القاىرة في عام 

وفي .  م لمدكتور مصطفى حسام الدين2102
م نظمت ورشة عمل تحت رعاية 2102عام 

االتحاد العربي لممكتبات والمعمومات بالدوحة 
تاحة المصادر "تحت عنوان  معايير وصف وا 

RDA   " لألستاذ الدكتور فتحي عبد اليادي
والتي تطرقت لمجوانب المختمفة لممعيار 
بالتفصيل فضاًل عن القضايا ذات العالقة 

فضاًل عن المائدة المستديرة .  كالتطبيق والتعريب
الثانية لمجتمع خبراء المكتبات حول تطبيق أو 

م، ىذا 2102في عام  RDAال تطبيق 
باإلضافة إلى إسيامات األستاذ عبد الحميد 
معوض والتي أثرت اإلنتاج الفكري العربي من 

 .الناحية التطبيقية في ىذا الصدد
العربي   وقد كممت ىذا الجيود بظيور الدليل

لمفيرسة باستخدام قواعد التقنين الدولي لوصف 
تاحة الموارد الببميوجرافية ووفًقا لمعيار مارك  وا 

وىو خطوة ىامة بال شك في طريق .  20
التحول لمبيئة الببميوجرافية الجديدة، ويعرض 
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الوطني، وتكون نقطة الوصل بين المكتبات في 
مصر وغيرىا ونظيراتيا من المجان والييئات 
بحيث تتولى ميام التخطيط والتنفيذ والمتابعة 

م 2101ولقد نادى بذلك منذ عام .  والتنسيق
األستاذ الدكتور محمد فتحي عبد اليادي 

والدكتور مصطفى حسام (  م2101عبداليادي، )
الدين في دراستو المفصمة حين أشار إلى ضرورة 
أن تكون عمميات التعريب والتدريب كجيد جماعي 
تقوم بو مجموعة من الييئات عمى المستوى 

 (.م2100مصطفى حسام الدين، )الوطني 
 :اليدف من الدراسة

تيدف الدراسة إلى تحديد متطمبات تطبيق 
تاحة المصادر  ( RDA:  ومأ)قواعد وصف وا 

عمى المستوى الوطني من خالل رسم خطة 
مقترحة لتكوين لجنة توجييية مشتركة لإلشراف 
عمى التطبيق بالمكتبات المصرية، مع تحديد 

ويتم دراسة الموضوع من .  تمك الجيات المشتركة
منظور تحميل النظم عن طريق تحديد إطار عام 

أو /  لمنظام المقترح؛ والذي البد أن تتبناه جية و
جيات وطنية عمى مستوى الدولة وبيان حدوده 
وأبعاده وتحديد مكوناتو الداخمية التي من شأنيا 
تحقيق اليدف المطموب والذي يتمثل في تطبيق 
الممارسات الحديثة في عمميات وصف مصادر 
تاحتيا بالمكتبات المصرية بما  المعمومات، وا 

 . يواكب التطورات عمى المستوى العالمي
 :الدراسة تساؤالت

تسعى الدراسة لتحقيق أىدافيا من خالل طرح 
 :التساؤالت التالية

 RDAصفحة قواعد  963الدليل الذي يقع في 
، 20من خالل التطبيق عمى حقول مارك 
 20وبالتالي فيو مرتب وفًقا لبينة صيغة مارك 

ومن الممكن أن يشكل ىذا العمل الرائد أساًسا 
جيًدا لعمميات تعريب النص الكامل لقواعد 

RDA ( ،م2102الفيرس العربي الموحد .) 
 :مشكمة الدراسة

عمى الرغم من التطورات المتالحقة عمى 
المستوى العالمي في مجال الفيرسة، وعمى 
الرغم من الحراك والتفاعمية من جانب 
المتخصصين في مجال الفيرسة والعاممين 
بالمجال في الوطنى العربي، وما تم تنظيمو من 
ندوات ولقاءات وورش عمل كميا عمى درجة 
عالية من األىمية، إال أننا لم نجد خطة وطنية 
لمتحول لمشكل الجديد،  بل إن كثيًرا من 
المكتبات المصرية ما زالت تعاني من مشكالت 
إتاحة تسجيالتيا الببميوجرافية في شكل إلكتروني 

وفًقا لقواعد الفيرسة  20من خالل شكل مارك 
كما أن ىناك تفاوًتا في األداء .  األنجمو أمريكية

بين المكتبات وفًقا لمقتضيات األمور في كل 
حالة عمى حدة دون وجود ىيئة ببميوجرافية عمى 
المستوى الوطني يقع عمى عاتقيا مسئولية وضع 
الخطط االستراتيجية لمتطبيق، واألخذ بيد 

 .المكتبات الراغبة في التطبيق
ولمواكبة ىذه التطورات التي ال محالة البد من 
التحول إلييا في ظل عالم مفتوح تزايدت فيو 
عمميات تبادل البيانات كان لزاًما أن تكون ىناك 

ىيئات تتولى التخطيط عمى المستوى /ىيئة



 6102 - السادس والخمسىنالعذد 

 18 

ما أىمية وجود لجنة توجييية مشتركة   -0
تعنى بشئون الفيرسة بصفة عامة 

بصفة خاصة وما    RDA(:  وأم)ومعيار 
يتعمق بيا من قضايا عمى المستوى 
الوطني، وتمثيل مصر عمى المستوى 

 الدولي؟
ما المقومات البشرية والمادية والبرامجية   -2

التي من شأنيا المساعدة في تكوين ىذه 
 المجنة وتيسير سبل عمميا؟

ما األىداف العامة والتفصيمية ليذه   -9
المجنة وكيف يمكن تحقيقيا في مدى 

 زمني محدد؟
ما الجيات المرشحة لمسئولية تكوين   -2

 تمك المجنة ومتابعة أعماليا؟
كيف يمكن االستفادة من التجارب   -2

والجيود الدولية في ىذا الصدد لممساعدة 
في وضع خطة مقترحة لتكوين لجنة 
توجييية مشتركة عمى المستوى الوطني 

 في مصر؟ 
ىل يمكن االستفادة من الجيود العربية   -6

 RDA(:  وأم)التي تمت في تعريب قواعد 
 .FRBRأو ما يرتبط بيا مثل تعريب 
 :منيج الدراسة وأدوات جمع البيانات

تستعين الدراسة بالمنيج التحميمي من خالل 
تجميع مجموعة من الدراسات والتجارب حول 
تاحة المصادر  كيفية تطبيق معيار وصف، وا 

عمى المستوى الوطني في عدد (  RDA:  وأم)
من الدول المتقدمة والنامية لموقوف عمى أىم 

متطمبات التنفيذ، ولمخروج بمجموعة من الدروس 
باإلضافة إلى .  المستفادة من تجارب ىذه الدول

ذلك تم إعداد استمارة جمع بيانات بيدف إبداء 
الرأي في المشاركة في تمك المجنة إذا ما تحقق 
ذلك فعمًيا، فضاًل عن الحصول عمى العناصر 

لنقاط  SWOTالالزمة إلعداد التحميل  الرباعي 
القوة، مواطن الضعف، الفرص والتيديدات 
بغرض المساعدة في رسم خطة عمل لمجنة 

وتم إرسال تمك .  التوجييية المشتركة المقترحة
االستمارة عبر البريد اإللكتروني لممسئولين بكل 
من دار الكتب المصرية، وحدة المكتبة الرقمية 
بالمجمس األعمى لمجامعات بصفتيا الجية 
المشرفة عمى أنشطة ميكنة العمميات الفنية 
باتحاد مكتبات الجامعات المصرية، مكتبة 
اإلسكندرية، والجمعية المصرية لممكتبات 
والمعمومات باعتبارىم الكيانات األربعة الرئيسية 
المقترحة لتكوين تمك المجنة، وقد أجابت كل 
الجيات المقترحة عمى استمارة جمع البيانات 
فيما عدا مكتبة اإلسكندرية؛ حيث لم يأت رد 

 .عمى االستمارة
 :عرض لإلنتاج الفكري

يحفل اإلنتاج الفكري العربي بكثير من 
من (  RDA:  وأم)الدراسات التي تناولت معيار 

جوانب عدة، عدد ال بأس بو من ىذه الدراسات 
وقد تعد .  تناول قضايا التطبيق في البيئة العربية

من بواكير (  م2113)دراسة يسرية زايد 
الدراسات العربية بل يمكن القول أنيا الدراسة 

قواعد وصف المصادر  حولالعربية األولى 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=544:2011-08-28-14-34-59&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61#92144047
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كما تمت اإلشارة كذلك إلى القواعد .  والتجييز
الجديدة وتأثيرىا عمى الفيرسة في البيئة 

فتحي عبداليادي، نبيمة خميفة )اإللكترونية 
 (.م2101جمعة، 

من بين الدراسات اليامة والرائدة في ىذا 
الصدد كذلك دراســـــــــــــــة مصطفى حســــــــام الدين 

؛ وتناولت المالمح العامة والركائز (م2100)
األساسية لممعيار الجديد، مع عرض مفصل 
لبناء المعيار والفصول المختمفة التي يضميا 
ومجاالت استخدام كل منيا، وقد أثار المؤلف 
في ىذه الدراسة قضية في غاية األىمية؛ وىي 
قضية تعريب المعيار الجديد، واقترحت الدراسة 
أن تكون عممية التعريب نتيجة جيد جماعي مع 
اقتراح الجيات التي يمكن أن تتولى عممية 
التعريب، واختتمت الدراسة بمجموعة من النماذج 
التطبيقية لتسجيالت ببميوجرافية تم فيرستيا 

 . باستخدام المعيار الجديد
ويشير التقرير الصادر عن المائدة المستديرة 

 Library الثانية لمجتمع خبراء المكتبات
Experts  حول تطبيق معيار( و أ م: RDA )

من عدمو في البيئة العربية إلى ضرورة التطبيق  
في ضوء مجموعة من التوصيات واالقتراحات 
من بينيا ضرورة وجود ترجمة عربية تكون 
نتيجة جيد عربي جماعي، مع البدء في عمميات 

كما أشار البعض أيًضا .  تدريب أمناء المكتبات
إلى ضرورة وجود فيرس موحد وترسيخ لمفيوم 

وقد شارك في ىذه المائدة .  الفيرسة التعاونية
( RDA :و أ م ) المستديرة جيات قامت بتطبيق

تاحتيا  ، وتناولت الدراسة بالتفصيل RDAوا 
تعريف التقنين الجديد وتعريف بعض 
المصطمحات المتعمقة بو، فضاًل عن مقارنتو 

جية :  حيث منبقواعد الفيرسة األنجمو أمريكية 
اإلصدار ونقاط اإلتاحة، والبناء والتكون، كما 

لتسجيالت  عمميةقدمت الدراسة نماذج 
تأتي أيًضا  .ببميوجرافية وفًقا لمقواعد الجديدة

دراسة أخرى ىامة في نفس العام ليشــــــام فتحي 
عن ثورات التغيير في مجال الفيرسة (  م2113)

الوصفية لتمقي الضوء عمى حتمية التغيير نحو 
تطبيق القواعد الجديدة من خالل استعراض 
الجيود التي تمت لمتقميل من الفجوة بين 
التطورات التكنولوجية الحديثة من جية، وبين 
الفيرسة من خالل العرض المفصل لمفيوم 
قواعد البيانات العالئقية، ومفيوم البيانات 
المييكمة وما يمكن أن يقدمو  لبنية التسجيمة 

 . الببميوجرافية بغرض االسترجاع
وقـــــــد ألقت دراســــــــة فتحــــــي عبد اليــــــــــــــــــادي 

ارس العربية المتاحة عمى ھحول الف(  م2101)
الخط المباشر، والمعايير الببميوجرافية القياسية 
الضوء عمى أىمية ىذا المعيار الجديد لوصف 
المحتوى من منظور آخر؛ حيث تناولت الدراسة 
تأثير بيئة الويب عمى الفيارس المتاحة عمى 
الخط المباشر، وما ترتب عمى ذلك من ظيور 

، وذكرت الدراسة في ( RDA:وأم)معيار 
مقترحاتيا أنو ال مفر من تطبيق قواعد وصف 
تاحة المصادر إن آجاًل أو عاجاًل، عمى أن  وا 
ىذا التطبيق البد وأن يسبقو التخطيط الجيد 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=544:2011-08-28-14-34-59&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61#23844896
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=544:2011-08-28-14-34-59&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61#43052885
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دار الكتب المبنانية، مكتبة قطر، مكتبة :وىي
الجامعة األمريكية بالقاىرة وجيات أخرى لم 

مكتبة اإلسكندرية، :  تطبق  ىذا المعيار، وىي 
مكتبة كمية الدراسات العربية واإلسالمية بدبي، 
مكتبة مصر العامة بالقاىرة، بيدف دفع المائدة 

 RDAإلى تبادل الخبرات بين الميتمين بالـ 
  .(م2102عزيزة محمدي، )

وقد قامت المكتبة الوطنية المبنانية بعرض 
عمى  RDAتجربتيا في البدء في تطبيق معيار 

مجموعاتيا وبحث مشكالت التطبيق عمى 
المجموعات العربية من خالل المائدة المستديرة 

وقد بدأت ىذه المحاوالت .  السابق اإلشارة إلييا
م ضمن مشروع تطوير 2113لمتطبيق منذ عام 

المكتبة الوطنية وبناء الممف االستنادي لألسماء 
 (.م 2102عزيزة محمدي،)

 RDAوفي كتابيا عن استراتيجيات تطبيق 
في المكتبات المنشور بالمغة اإلنجميزية قدمت 

عرًضا شاماًل (  م2109)ماجدة الشربيني 
لمموضوع في تسعة ، وذكرت في مقدمة كتابيا 
إنو دليل إرشادي ومقدمة لمموضوع تتناول 
جوانبو المختمفة وليس اليدف منو تغطية كل 

 ,Al-Sherbini()جانب بصورة مفصمة 
2109. 

فضاًل عن ذلك ىناك عدد من الدراسات 
األخرى التي تناولت ىذا المعيار بالشرح مع 
 -بيان مكوناتو، ومقارنتو بقواعد الفيرسة األنجمو

مع عرض  20أمريكية، وتوافقو مع شكل مارك 
نماذج تطبيقية ألنواع مختمفة من أوعية 

من بين ىذه الدراسات عمى سبيل .  المعمومات
المثال سمسمة الدراسات التي قدميا عبد الحميد 
معوض والتي تثري المكتبة العربية في ىذا 
الصدد، من ىذه الدراسات تمك التي تتناول بناء 

، وقدم فييا محمد معوض (RDA:  وأم )وتنظيم 
عرًضا مفصاًل لبنية المعيار ومجالو (  م2109)

والغرض من استخدامو، واستعراض المالمح 
والمفاىيم الرئيسية لممتطمبات الوظيفية لمتسجيمة 

والذي يعد التمييد لظيور  FRBRالببميوجرافية 
تاحتيا مع ذكر أىم  قواعد وصف المصادر وا 
-أوجو القصور في قواعد الفيرسة األنجمو

والتي كانت سبًبا في ضرورة  AACRأمريكية 
التحول لمقواعد الجديدة، باإلضافة إلى عرض 

 .مجموعة من األمثمة العممية
وعمى مستوى الدراسات األكاديمية فيناك 
عدد ال بأس بو من الدراسات منيا عمى سبيل 

( م2102)المثال ال الحصر دراسة ىاني حماد 
والتي قام من خالليا الباحث بتحميل معيار 

تالىا تجربة لتطبيقو عمى عينة (  RDA:وأم )
من مصادر المعمومات العربية لموقوف عمى 
مالمح سياسة تدريبية تطبيقية لممعيار في البيئة 
العربية، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من 

يعد ىو  RDA النتائج من بينيا أن معيار
الوريث لقواعد الفيرسة األنجمو أمريكية وليس 

 .مكماًل ليا
كان لمجان التوجييية المشتركة التي تتكون 
تحت مظمة المكتبات الوطنية عادة دور كبير 
في تطوير ومراجعة تحديثات قواعد الفيرسة، 
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وتبرز ىنا أىمية الجيود التنسيقية عمى 
المستوى الدولي في ىذا المجال، ففي عام 

م، أعمنت المكتبات الوطنية بكل من 2112
الواليات المتحدة األمريكية، أستراليا، كندا 
وبريطانيا عن عزميم العمل سوًيا لتنسيق جيود 
تطبيق المعيار الجديد، وأعادوا التأكيد مرة أخرى 
عمى التنسيق والتعاون فيما بينيم في عام 

 .)Oliver, 2101(م  2113
وتعد تجربة المكتبة الوطنية االسترالية من 
التجارب اليامة في التطبيق؛ والتي تمت تحت 
مظمة المجنة الوطنية لمفيرسة المنبثقة عن 
المكتبة الوطنية االسترالية، وتتكون المجنة من 

( ALIA)جمعية المكتبات والمعمومات االسترالية 
بتمثيل (  NLA)والمكتبة الوطنية االسترالية 

متساٍو ألعضائيا، باإلضافة إلى عدد من 
وقد دشنت المجنة  .  المكتبات األعضاء بموافقة الييئتين 

موقعًا إلكترونًيا عبر شبكة اإلنترنت ليتضمن  
سواء في  (  وأم )المعمومات الجارية حول تطبيق قواعد  

وبصفة  .  المكتبات االسترالية أو عمى المستوى العالمي 
( وأم )عامة بدأت المكتبة الوطنية االسترالية في تطبيق  

م، وأعطت المجنة الحق لكل مكتبة  2109 في عام  
من عدمو  (  وأم )استرالية في اتخاذ قرار تطبيق قواعد  

 Australian Committee of(حسب إمكانياتيا  
Catalogin( . 

باإلضافة إلى ذلك فيناك عمى الصعيد 
الدولى عدد من التجارب لتطبيق قواعد، وصف 
تاحة المصادر عمى المستوى الوطنى أو  وا 

م صدر تقرير جماعة 2109اإلقميمي، ففي عام 

 Joint)ويأتي عمى رأسيا المجنة التوجييية المشتركة  
Steering Committee: JSC  )  والتي طورت

تاحتيا لتحل محل قواعد   قواعد وصف المصادر، وا 
أمريكية في طبعتيا الثانية المراجعة  -الفيرسة األنجمو 

(م 2113 -2112 )كجزء من خطتيا االستراتيجية  
)Dunsire,  2102(  .  وقد بدأ العمل في القواعد

م، وفي ديسمبر من نفس العام  2112 الجديدة في عام  
قامت لجنة المبادئ الخاصة بقاف بإتاحة مسودة  

وتم االتفاق  .  الجزء األول من الطبعة الثالثة لممراجعة 
م وتم االتفاق عمى  2112 عمى اتجاه جديد في عام  

تاحتيا :  و أ م  "عنوان    أتيحت ".  وصف المصادر وا 
في (  RDA:  وأم)مسودة الجزء األول من 

م لممراجعين، تالىا إصدار 2112ديسمبر 
. م2112و 2116مسودات ألقسام المعيار في 

في  RDAوأتيحت مسودة النسخة الكاممة من 
وقامت المجنة التوجييية .  م2112نوفمبر 

المشتركة بمناقشة المسودة الكاممة في اجتماعيا 
م؛ وتم إرسال النص لمناشرين 2113في أبريل 

وتم .  2113بعد مراجعتو وتنقيحو في يونيو 
م  2101في يونيو  RDA Toolkitنشر التوليفة 

)JSC, 2102(. 
كما تولي مكتبة الكونجرس جل اىتماميا  
بالتخطيط االستراتيجي لييكمة عمميا وتنسيق جيودىا  
فيما يتعمق بالعمميات الفنية، وخاصة الفيرسة الوصفية  
في ضوء أىداف محددة وفق توقيتات زمنية، وىذا ما  
تشير إليو الخطة االستراتيجية لبرنامج الفيرسة  

 Program forالمشتركة التابع لمكتبة الكونجرس 
Cooperative Cataloging,  2102() 
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 Europiean(وأم)االىتمام األوروبية لتطبيق 
RDA Inteset Group  )EURIG(  بشأن

الدراسة المسحية التي تم إجراؤىا في يناير 
م عمى أعضاء المجموعة األوروبية البالغ 2102

ىيئة، لمتعرف عمى  92عددىم في ذلك الوقت 
م 2109وفي يوليو .  خططيم المستقبمية لمتطبيق

تم إجراء مسح آخر عمى األعضاء بعد بداية 
التطبيق وصدور الترجمتين الفرنسية واأللمانيـــــة 

( 2109, Gryspeerdt .) 
وذكرت المكتبة الوطنية اإلسبانية في تقرير 
صادر عنيا أنو بالرغم من رغبة كبرى المكتبات 
اإلسبانية في التحول ليذا المعيار الجديد، إال أن 
ىناك عدًدا من الصعوبات والقضايا التي تعوق 

ومن بين .  في الوقت الراىن(  وأم)التطبيق الفعمى لـ 
األسباب التي ذكرت في ىذا التقرير أن المعيار ما 
زال في بداياتو، وىناك كثير من التعديالت 
والتغييرات تتم عميو، باإلضافة إلى أن البيئة 
الحالية ألشكال االتصال والمتمثمة في شكل مارك 
ال تقدم مرونة كافية لالستفادة من البنية الجديدة 
تاحتيا أو المتطمبات  لقواعد وصف المصادر وا 

 Biblioteca)الوظيفية لمتسجيمة الببميوجرافية 
Nacional de España  ،2102 .) 

وفي ألمانيا قام المسئول عن معايير 
م بمراقبة ودعم جيود 2102المكتبات في عام 

التغيير مع الجماعات ذات الخبرة والجيات 
اتحاد شبكات :  األخرى ذات العالقة مثل

باإلضافة لذلك، الوضع في االعتبار .  المكتبات
نماذج البيانات المستقبمية ويتضمن ذلك نشر 

ترجمة ألمانية لمقواعد، مع رسم السياسات 
الخاصة بيا والبدء بعمميات التدريب، وأكد عمى 
ضرورة وضع المغة األلمانية والممارسات 

وقد كان لمعاممين بالمكتبة .  المحمية في االعتبار
الوطنية األلمانية دور ىام في كثير من 
العمميات، أو كانوا عمى اتصال وثيق مع 

 (.DNB)الكيانات المسئولة عن الترجمة 
وقد وقعت المكتبة الوطنية الصينية من خالل 
دار النشر بيا اتفاقية مع جمعية  المكتبات 

م لمحصول عمى 2102األمريكية في مايو 
وتكون (  RDA:  وأم)ترخيص لمترجمة الصينية لـ 

فريق عمل الترجمة من مجموعة من العاممين 
بالمكتبة الوطنية الصينية، ومجموعة من الخبراء 
من اتحاد المكتبات األكاديمية الصينية المسمى 
نظام معمومات المكتبات األكاديمية الصينية 

CALIS ووضع فريق العمل خطة زمنية لالنتياء ،
م عمى أن تنشر في 2102من الترجمة بنياية 

وقد أصبحت .  )GU, 2102(م  2109أوائل عام 
م، مع 2102القواعد متاحة بالفعل في عام 

مالحظة أن االتفاق كان إلصدار طبعة مترجمة 
في الشكل المطبوع فقط، ولم تشمل االتفاقية إتاحة 

 ,RDA Toolkit(الترجمة في شكل إلكتروني  
ومن الجدير بالذكر أنو تم عقد لقاء بين .  )2102

خبراء الفيرسة الصينيين لمناقشة مستقبل قواعد 
الفيرسة الصينية، والنظر في وضع معيار موحد 

باإلضافة إلى  ISBDيعتمد عمى معيار تدوب 
مناقشة مشكالت وتحديات واستراتيجيات تطبيق 

 (.Gu, B, 2012)في الصين RDAقواعد 
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لدييا الحرية التامة لتقرير الخطة الزمنية 
واستراتيجيات التدريب التي سوف تتبناىا وفًقا 

 The RDA-SA(لسياسات كل مؤسسة  
Steering Committee, 2109( 

مما سبق نستطيع الخروج بمجموعة من 
المؤشرات والدروس المستفادة في التطبيق 

 :نذكر من بينيا
( RDA:  وأم )إن العمل في تطبيق معيار   - 

يتم تحت مظمة المكتبات الوطنية في المقام 
األول فضاًل عن بعض المكتبات الكبرى 
وجمعيات المكتبات بالدول محل الدراسة 

 .وغيرىا من النماذج األخرى
عادة ما يكون ىناك لجنة أو جماعة اىتمام   -

يتم تشكيميا من مجموعة من المتخصصين 
المينيين ممثمين عن ىذه الجيات المذكورة 
فضاًل عن ذوي الخبرة األكاديمية، عمى أن 
الغالبية العظمى من التجارب قامت بتكوين 

 .لجان
باستعراض اإلنتاج الفكري العربي تجمع   -

غالبية الدراسات التي نادت بالتعريب عمى 
ضرورة تضافر الجيود بين أكثر من جية 
يكون من بينيا المكتبة الوطنية لمقيام بيذه 
الميمة فضاًل عن تدريب المفيرسين عمى 

 .القواعد الجديدة
استند العمل في المجان الوطنية التي شكمتيا   -

الدول المذكورة سابًقا عمى خطة استراتيجية 
لمتطبيق تسير وفق أىداف محددة، فضاًل 
عن تشكيل مجموعة من المجان الفرعية 

وقررت المكتبة الوطنية بسنغافورة البدء 
م، 2102في مايو (  RDA:  وأم )بتطبيق معيار 

واتخذت الخطوات الفعمية لمتطبيق في أبريل 
وقد وضعت المكتبة خطة استراتيجية .  م2109

والخطط التنفيذية الالزمة لمتطبيق مع البدء في 
إطالق برنامج تدريبي لمعاممين بالمكتبة حول 
القواعد الجديدة اعتماًدا عمى المحتوى التدريبي 
لمكتبة الكونجرس مع بعض التعديالت ليالئم 
احتياجاتيا، وأخذت المكتبة الوطنية بسنغافورة 
في االعتبار قبل التطبيق اتخاذ قرار بشأن 
بعض التطبيقات المحمية ذات العالقة بطبيعة 
مجموعاتيا، وطرحت تمك القرارات في الفيرسة 
عمى مجموعة من المستفيدين وتمقت مالحظاتيم 

(Kathy Choi, Haslinda Md Yusof, 
And Fauziah Ibrahi ،2102م .) 

وفي جنوب أفريقيا كونت المكتبة الوطنية 
لمدولة المجنة التوجييية لمعيار وصف المصادر 
تاحتيا لجنوب إفريقيا، ومنذ إنشائيا في عام  وا 

م تعمل المجنة كييئة استشارية إلرشاد 2101
ودعم مجتمع المفيرسين بجنوب إفريقيا في 

(. RDA:  وأم)القرارات المتعمقة بتطبيق معيار 
وعقدت المجنة عدًدا من االجتماعات وانبثقت 

لجنة االتصال، :  عنيا أربع لجان فرعية ىي
لجنة التطبيق، لجنة التدريب، ولجنة اإلشراف 

اتخذت .  عمى البنى التحتية لمتطبيق والممارسة
م بتطبيق 2102المجنة قرارىا في أبريل عام 

في جنوب أفريقيا عمى (  RDA:  وأم )قواعد 
مراحل وبجيد تطوعي، فالمؤسسات الببميوجرافية 
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لتنظيم العمل مثل ما حدث في تجربة 
 .جنوب أفريقيا

تقوم المجان المسئولة عن التطبيق بتوفير موقع    -
إلكتروني يبث من خاللو كل ما يتعمق بالمعيار،  
أو أن يكون ىناك صفحة إنترنت ضمن أحد  
روابط الموقع اإللكتروني لممكتبة الوطنية من  

 .خالل وجود رابط عمى صفحتيا الرئيسية 
 :لجنة توجييية مشتركة أم جماعة اىتمام

لإلجابة عمى ىذا التساؤل الخاص بأييما 
أفضل أن تكون ىناك لجنة توجييية مشتركة أم 

نجد أن االتجاه العام في كثير !  جماعة اىتمام؟
من النماذج عمى المستوى الوطني يقوم عمى 
أساس وجود لجنة، بينما قام النموذج األوروبي 
باالتجاه إلى إنشاء جماعة اىتمام، ولعل السبب 
في ذلك أن النموذج األوروبي ضم ممثمين عن 
أكثر من دولة فكان شكل جماعة االىتمام ىو 

وترى الباحثة أن صفة المجنة .  األكثر مالءمة
تكسب المشروع أىمية أكثر لما ليا من مزايا 
الثبات، والعمل من خالل شكل أكثر رسمية في 
ضوء جدول زمني وميام ومسئوليات محددة، 
ن كان ذلك ال ينفي عن جماعة االىتمام  وا 

وال مانع في حال .  قياميا بيذه األمور كافة
تكوين تمك المجنة، والبدء في تنفيذ مياميا أن 
يتم تكوين جماعة اىتمام من خيرة الخبراء 
والمتخصصين ذوي العالقة في مصر تعزز من 
دور المجنة وتزيد من الوعي بأىميتيا، فضاًل 
عن تقديم المشورة والعون في حال طمب 

 . المساعدة

 :تحميل نتائج االستمارة: أوالً 
تعد دار الكتب أقدم الجيات المقترحة من 
حيث اإلنشاء ويرجع تاريخ إنشائيا إلى عام 

م، بينما أحدثيا ىو اتحاد مكتبات 0221
الجامعات المصرية الذي أنشئ في عام 

م، ويعد من أكبر التجمعات المكتبية 2116
وفيما يمي .  الجامعية عمى المستوى العربي

عرض لما أسفرت عنو نتائج تحميل استمارة 
تجميع البيانات بشأن إبداء الرأي في المشاركة 
في تكوين مثل تمك المجنة، وأىم المقومات ذات 
العالقة بالعمميات الفنية المتوافرة بتمك الجيات 
والتي يمكن أن تشكل نقاط قوة، مع ذكر 
الصعوبات التي تراىا ىذه الجيات لتطبيق مثل 
ىذا المشروع والتي تشكل تحديات ومواطن 
ضعف، وذلك بيدف االستفادة منيا في التحميل 
الرباعي الذي يسبق عممية وضع الخطة 
االستراتيجية مع األخذ في االعتبار أنو فيما 
يخص مكتبة اإلسكندرية فقد تم االعتماد في 
بعض النقاط عمى ما ىو متاح من معمومات 

نتيجة عدم تمقي رد من )عبر موقعيا اإللكتروني 
 (.جانبيا

 :الرغبة في االشتراك في تكوين المجنة 1/ 1
التي أجابت عمى   -أجمعت الجيات الثالث 

عمى رغبتيا في تكوين مثل ىذا   -االستمارة 
التحالف مما يعكس وعًيا حقيقًيا بأىمية التحرك 
نحو التعاون في ىذا الصدد، ومما يعد مؤشًرا 
جيًدا إلمكانية إنشاء المجنة التوجييية لمفيرسة، 
ن كان األمر لن يقف فقط عند مجرد الرغبة  وا 
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و التطبيق والتعريب، لجنة التدريب والدعم 
واختمفت اآلراء بشأن .  الفني، لجنة االتصال

 .المجنة اإلدارية ولجنة نظم المعمومات
وفيما يتعمق بالتعاون مع المؤسسات األخرى 
أشارت الجيات المقترحة إلى قياميا بالتعاون مع 
جيات كثيرة من الممكن أن تستعين بيا في 
عمميات التطبيق سواء فيما يتعمق بعمميات 

: ومن أمثمة ىذه الجيات.  الترجمة أو التدريب
الجيات االستشارية، موردو النظم، أقسام 

وأشارت الجيات .  المكتبات والوثائق والمعمومات
المقترحة إلى إمكانية مشاركة بعض العاممين 

 .فييا في عمل المجان الفرعية بالمشروع
 :القوى البشرية 5/ 1

يتوافر بالجيات المقترحة عدد من العاممين  
بأقسام العمميات الفنية من مختمف المؤىالت ما بين  

. البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه /  الميسانس 
بعض العاممين بأقسام العمميات الفنية من  
. تخصصات أخرى بخالف تخصص المكتبات 

ويجيد العاممون العمل بالمغة اإلنجميزية مما سوف  
  RDAيساعد في عمميات استيراد تسجيالت  

إن ىذا  .  لألعمال األجنبية من مرافق ببميوجرافية 
العدد من العاممين إذا ما تم تدريبو وتأىيمو، وتوضيح  
أىداف المشروع لو بصور واضحة مع توافر أدلة  
العمل، وتحديد جدول زمني لمعدالت األداء من  

 .  الممكن أن يكون من أىم نقاط القوة بالمشروع 
 :الموارد المالية 6/ 1

تعد الموارد المالية الالزمة لتنفيذ المشروع 
أحد التحديات اليامة التي تواجو تكوين المجنة 

بل البد وأن يتبعيا تصرف عمى أرض الواقع 
 .ولكن ال نستطيع أن ننكر أنيا خطوة ىامة

فاعاالاياات ذات الاعاال اة المشااركاة فاي الا 2/  1
 (:RDA: وأم )بمعيار 

الـتـي تـم إرسـال اسـتـمـارة   -أشارت الجـيـات 
إلـى اشـتـراكـيـا فـي   -استقصاء جمع البيانات ليا 

مـجــمـوعــة مــن الــفــعـالــيــات ذات الــعـالقــة بــمـعــيــار 
، وىــي كــالــتــالــي بــتــرتــيــب األكــثــر ( RDA:  وأم ) 

 :تكراًرا
 .حضور الندوات -
 .المشاركة في المؤتمرات بأعمال عممية -
 .حضور ورش عمل -
 .عضوية المجان االستشارية -
 .تنظيم محاضرات أو ورش عمل -

وأًيــا كــانــت أشــكــال الــمــشــاركــة فــيــمــا يــتــعــمــق 
بــالــمــعــيــار مــن فــعــالــيــات فــقــد كــان ىــنــاك اتــجــاه 
إيجابي، وحـرص عـمـى الـمـشـاركـة يـنـم عـن وعـي 

 .بأىمية الموضوع
 :RDA Toolkitاالشتراك في مجموعة وأم     3 / 1 

ال تشـتــرك أي مـن الـجـيــات الــمـقـتــرحـة الـتــي 
أجابت عمـى االسـتـمـارة فـي مـجـمـوعـة أدوات وأم  

RDA Toolkit 
المجان الفرعياة الاتاي ياجات أن تشاتامال  4/  1

 :عمييا المجنة التوجييية المشتركة
اقترحت الدراسة خمس لجان فرعية لمعمل 
تعكس األىداف العامة التي سوف تنشأ من 
أجميا، وقد توافقت الجيات المقترحة عمى المجان 

المجنة الفنية لمسياسات الوطنية :  التالية باإلجماع
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نتيجة الشتراك أكثر من جية في اإلنشاء لكل 
مكانياتيا، وطبيعتيا  منيا مواردىا، وميزانياتيا، وا 
الخاصة، وقد كان ىناك توافق عمى إمكانية 
تخصيص جزء من الموارد المالية لممشروع من 
بنود مشروعات التطوير، ومن عائد برامج 
التدريب، واألنشطة الخدمية، بينما أشارت جمعية 
المكتبات والمعمومات المصرية غمى إمكانية 

 .مشاركتيا من خالل توفير فرص لمتدريب
 :النظام اآللي 7/ 1

يعد النظام اآللي أحد عناصر البنية التحتية 
نتيجة العتماد (  RDA:  وأم)لتطبيق معيار 

القواعد بالدرجة األولى عمى بناء التسجيمة من 
خالل مفيوم قواعد البيانات العالئقية، فضاًل عما  
يقدمو من دعم في عمميات استرجاع البيانات من  

وتقتني دار الكتب المصرية  .  خالل إمكانات الربط 
 System  Symphonyنظام المكتبات العالمي   

Library  وتقتني مكتبة اإلسكندرية نظام ،Summon 
discovery service    ويقدم إمكانات ربط

وعرض بيانات ىائمة بينما يستخدم اتحاد 
مكتبات الجامعات المصرية نظام المسقبل 

، وىو Future Library Systemلممكتبات 
نظام مصري أطمقو مركز تقنية االتصاالت 
والمعمومات التابع لجامعة المنصورة ليكون ىو 
النظام المستخدم بمكتبات الجامعات المصرية 
ومن خاللو تم إتاحة الفيرس الموحد لمكتبات 
الجامعات المصرية، ويستثني من ذلك المكتبة 

 .المركزية لجامعة القاىرة
 -السابقة الذكر   -وتشكل مجموعة النظم 

مزيًجا جيًدا لكل منو إمكاناتو سواء فيما يتعمق 
باالختزان، أو االسترجاع، وتعدد طرق عرض 
البيانات، مما يشكل احدى نقاط القوة في تجربة 
عمميات التطبيق تحت بيئات مختمفة من النظم 
تتكامل مًعا لموقوف عمى مشكالت التطبيق عمى 

وتدعم ىذه النظم صيغة مارك .  المحتوى بالعربية
. ، كما تدعم شفرة اليونيكود لتمثيل المحارف20

وكما تمت اإلشارة إليو باإلجابات الواردة، 
باالستمارة فيناك تحديث دوري لمنظام بالتنسيق 
مع المورد ويعد ىذا األمر أيًضا من أىم نقاط 

وتمتاز النظم المستخدمة بمرونة إضافة .  القوة
حقول بيانات إلى التسجيمة الببميوجرافية 
واالستنادية، وىناك بالفعل تدعيم لحقول مارك 

: وأم)الجديدة التي تتوافق مع قواعد  20
RDA  .) وتبقى اإلشكالية في مدى أثر ذلك في

شكل عرض البيانات في نتائج البحث وكيفية 
، Linked dataالتعامل مع البيانات المترابطة 

 .وتحسين كفاءة االسترجاع
وأشارت الجيات المقترحة إلى إمكانية تعاون 
موردي النظم في تقديم اإلمكانات الجديدة التي 
تظير كفاءة االسترجاع وشكل العرض، إال أن 
األمر قد يتطمب مبادرة من المكتبات بشأن ترقية 
النظام أو إعادة التصميم بما يتناسب مع حقول 

RDA وFRBR وشكل العرض المترتب عمييا. 
 :القواعد وأدوات العمل 8/ 1

تعد القواعد وأدوات العمل الفنية أحد الركائز 
: وأم)اليامة ذات العالقة بالتحول لتطبيق معيار 

RDA) ؛ حيث إن القواعد الجديدة لم تأت من
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استيراد التسجيالت الببميوجرافية يعد عاماًل ىاًما 
في المساعدة بالبدء في التطبيق عمى 
المجموعات األجنبية؛ حيث إن تسجيالتيا سوف 
تكون جاىزة في حالة توافر الحقول الجديدة 

 .بالنظام اآللي
تحديات تكوين المجنة المشتركة لإلشراف  9/ 1

 :عمى التطبيق والتعريت
اتفقت اآلراء عمى مجموعة من الصعوبات 
التي تشكل تحدًيا أمام القائمين عمى إنشاء تمك 
المجنة المقترحة في حالة إنشائيا؛ وقد تمخصت 

 :تمك الصعوبات في النقاط التالية
ضرورة إعداد خطة استراتيجية وطنية واضحة   -

 .محددة األىداف
وجود تشريعات وقوانين تنظم االعتراف   -

 .وااللتزام بمقترحات المجنة
الوعي بأىمية المجنة، والحماس والمشاركة   -

 .والفاعمية لممشروع
ضرورة وجود مؤسسة راعية، وىيكل تنظيمي   -

واضح يحدد المسئوليات والواجبات والتبعية 
 .اإلدارية، وقنوات االتصال

 .المشكالت المتعمقة بالتمويل -
ضمان استمرارية المجنة وعدم تأثرىا بأية   -

ظروف قد تطرأ نتيجة لتغير اإلدارة أو نقص 
 .التمويل

مدى توافر الكوادر البشرية المؤىمة والالزمة   -
 .لتنفيذ المشروع

في ىذا الصدد تود الباحثة أن تشير إلى أن 
ىذا العمل إنما يحتاج إلرادة قبل اإلدارة، مع 

عدم، فيناك كثير من الثوابت المشتركة، وبصفة 
عامة ىناك اتفاق فيما بين المكتبات المصرية 

واالعتماد عمى  2عامة عمى تطبيق قواعد قاف
قائمة رؤوس الموضوعات العربية، الكبرى 
لرؤوس الموضوعات العربية وقائمة رؤوس 
موضوعات مكتبة الكونجرس، وقائمة رؤوس 
الموضوعات الطبية لصياغة الرؤوس بالمغة 
اإلنجميزية فضاًل عن استخدام خطة تصنيف 
ديوي العشري، إال أن المشكمة الرئيسية تكمن 
في مدى توافر أو اكتمال الممفات االستنادية 
اآللية خاصة فيما يتعمق بأسماء المؤلفين، وعمى 
الرغم من تقنين أسماء المؤلفين داخل التسجيمة 
الببميوجرافية إال أنو ال يتوافر ممفات استناد آلية 

 .بمكتبات اتحاد الجامعات المصرية
 :السياسات واإلجراءات 9/ 1

جراءت الفيرسة أحد العناصر  تعد سياسات وا 
اليامة التي ينبغي تحديدىا وتوزيعيا عمى 
القائمين بعمميات الفيرسة لما ليا من أثر في 
حل المشكالت المحمية، أو تمك التي ترتبط 
. بطبيعة المقتنيات واحتياجات المستفيدين

وبصفة عامة تدعم الجيات المقترحة لإلشراف 
المستوى الكامل لمفيرسة مع االعتماد عمى 
الفيرسة المنقولة خاصة من فيرس مكتبة 
الكونجرس، ومن الممكن االعتماد عمى 
السياسات المكتوبة إلجراءات الفيرسة لتكون نواة 
لوضع سياسة موحدة بالممارسات المحمية التي 
تتناسب وطبيعة المقتنيات العربية والمستفيدين 

كما أن تدعيم النظم المقترحة إلمكانات .  منيا
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شيء من تنحية الذات جانًبا لصالح التخصص 
في حد ذاتو، وال يقصد بالذات ىنا األفراد 
ال فسيكون  نما الييئة بمفردىا وا  بشخصيم وا 

 .األمر مجرد فكرة حبيسة األوارق
 :SWOT Analysisالتحميل الرباعي : ثانًيا

يتضمن القسم التالي من الدراسة التحميل 
لنقاط القوة، ومواطن  SWOT Analysisالرباعي 

الضعف، والفرص، والتيديدات، أو التحديات التي 

تواجو المجنة ممثمة في أعضائيا المقترحين في ىذا 
الصدد في ضوء استمارة إبداء الرأي، وجمع 

)البيانات التي تم توجيييا إلى ىذه الجيات دار : 
الجمعية المصرية لممكتبات   –الكتب المصرية 

( اتحاد مكتبات الجامعات المصرية  –والمعمومات 
وما ىو متاح من بيانات خاصة بمكتبة اإلسكندرية 
ومن واقع الدروس المستفادة من التجارب المماثمة 

 :عمى المستوى الدولي
 لنقاط القوة ومواطن SWOT Analysisالتحميل الرباعي ( 1)جدول ر م 

 الضعف والفرص والتيديدات أو التحديات التي تواجو المجنة
 Weaknessesنقاط الضعف   Strengthsنقاط القوة 

 .التنوع في طبيعة المؤسسات المكتبية واألنظمة اآللية .0
توافر الخبرة الفنية لدى بعض العاممـيـن والـخـبـرة الـتـكـنـولـوجـيـة   .2

 .لدى البعض اآلخر مما يحدث نوعاً من التكامل 
تــنــوع الــمــجــمــوعــات وضــمــيــا لــكــافــة أشــكــال أوعــيــة  .9

 .المعمومات بحاالتيا الببميوجرافية المختمفة
التعاون وتضافر الجيود الذي يـعـمـل عـمـى إحـداث نـوع مـن   .2

 .التكامل 
وجود مركزية فـي عـمـمـيـات الـتـوجـيـو واإلرشـاد فضـاًل  .2

 .عن عمميات التدريب والتجريب
التحديث الدوري لمـنـظـم اآللـيـة لـدى جـيـات اإلشـراف  .6

 .عمى المشروع مما يشكل نواة جيدة لبدء المشروع
وشـفـرة  20اقتناء نـظـم مـعـيـاريـة تـدعـم صـيـغ مـارك  .2

 .اليونيكود لدى جيات اإلشراف عمى المشروع

 ضعف مصادر التمويل -0
اختالف طبيعة العمل ونوع المؤسسات المكتـبـيـة  -2

 المشاركة
مكاناتيا ومـدى اسـتـجـابـة   -9 اختالف النظم اآللية وا 

 موردي النظم الحتياجات تمك المكتبات
 .نوع التعاقد مع موردي األنظمة -2
عدم توافر سياسة عمى المستوى الوطنى لبعـض   -2

 .الممارسات
عدم وجـود مـمـفـات اسـتـنـاديـة مـتـاحـة آلـيـًا عـمـى   -6

 .المستوى الوطني
معاناة الكثير من المكتبات المصرية حـتـى اآلن   -2

في التعامل مـع صـيـغـة مـارك وبـنـاء تسـجـيـالت 
 .مقروءة آلًيا

 Threatsالتيديدات   Opportunitiesالفرص  
 التطورات التكنولوجية المتسارعة .0
و  ) توافر الكثير من األعمال التفسيرية واألدلـة لشـرح مـعـيـار   .2

 .خاصة ما أصدره الفيرس العربي الموحد ( RDA: أ م 
ما تساىم بو شبكـة اإلنـتـرنـت فـي إتـاحـة الـكـثـيـر مـن  .9

األمــثــمــة والــتــطــبــيــقــات وأدوات الــعــمــل مــثــل الــمــمــف 
عمى سـبـيـل الـمـثـال والـذي  VIAFاالستنادي العالمي 

 .تعد مكتبة اإلسكندرية عضوًا بو
توافر الكثير من الـمـقـومـات لـدى الـجـيـات الـمـقـتـرحـة  .2

 .لتشكيل المجنة كل وفق طبيعتو

 تأخر الميزانيات .2
التأخر في تنفيذ مرحمة مـا مـن مـراحـل الـتـطـبـيـق  .6

 .أو التعريب
 .أية آراء سمبية حول المشروع ومدى جدواه .2
قــمــة الــدافــعــيــة والــوعــي لــدى بــعــض أخصــائــيــي  .2

المعمومات بأىمية ىذا المشـروع وضـرورة إنـجـازه 
 .في فترة زمنية محددة

عدم استجابة موردي النظم لـمـتـطـمـبـات الـتـطـويـر  .3
 .في األنظمة اآللية المستخدمة
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كما .  Oliver, 2101(؛ 2100حسام الدين، 
أن وجود ىذه المجنة تحت مظمة دار الكتب 
المصرية يضع عمى عاتقيا مسئولية دعم 
المكتبات المصرية في التطبيق كأحد األدوار 

وسوف يساعدىا في .  التي يجب أن تضطمع بيا
ىذا الدور عدد من الكيانات المكتبية اليامة في 

مكتبة اإلسكندرية، اتحاد :  ىذا الصدد وىي
مكتبات الجامعات المصرية، الجمعية المصرية 

 .لممكتبات والمعمومات
شريًكا أساسًيا ىاًما  دار الكتت المصريةوتعد   -

البد منو في ىذه العممية باعتبار أن ىذا ىو 
أحد واجباتيا ومياميا عمى المستوى الوطني 
وفق ما ىو محدد في أىدافيا الرئيسية، كما 
أن بيا خبرات فنية ال يستطيع أحد إغفاليا 
ولكن ينقصيا التخطيط وتوفير اإلمكانات 

 . المناسبة مع تنظيم العمل
 باتحاد مكتبات الجامعات المصريةوفيما يتعمق   -

فيو شريك في غاية األىمية يمتمك من 
المقومات الكثير والكثير الذي يمكن أن يؤديو 
لمجنة المقترحة في ىذا الصدد، ويحسب لو 

الخطة المقترحة إلنشاء المجنة التوجييية : اثالثً 
 (:RDA :وأم)المشتركة لتطبيق 

تتناول الدراسة فيما يمي من فقرات مقترح 
تكوين لجنة توجييية لإلشراف عمى عمميات 

عمى المستوى الوطني (  RDA:  وأم)تطبيق 
بالمكتبات المصرية في ضوء ما تم جمعو من 
بيانات مع األخذ في االعتبار نتائج التحميل 

 :الرباعي
 :دوافع تكوين المجنة 1/ 3

إن عممية تطبيق المعيار في المكتبات 
باختالف أنواعيا في دولة أو إقميم جغرافي معين 
يجب أن تكون ناتج جيد جماعي ترعاه ىيئات 
ببميوجرافية، ومكتبات كبرى تحت مظمة المكتبة 
الوطنية لمدولة تحت مسمى لجنة توجييية أو 
جماعات اىتمام أو أي مسمى مناسب لتنسيق 
الجيود، والتخطيط التعاوني عمى المستوى 

فالتطبيق يكون أكثر يسًرا وفعالية عن .  الوطنى
طريق التكامل والمشاركة في اتخاذ القرارات، 
ومشاركة عمميات التدريب وما يرتبط بيا من 

م؛ مصطفى 2101فتحي عبد اليادي، )توثيق  

امتالك دار الكتب الوطنية لرصيد ىـائـل ومـتـنـوع مـن  .0
أوعية المعمومات التي تمثل حاالت مـخـتـمـفـة لـإلنـتـاج 
الفكري العربي والتي من الـمـمـكـن أن تـثـري عـمـمـيـات 
التعريـب ومـا يـرتـبـط بـيـا مـن نـمـاذج ومشـكـالت فـي 
التطبيق، باإلضافة لوجود عدد من المكتـبـات الـتـابـعـة 

 .لدار الكتب المصرية
مــا تــمــمــكــو مــكــتــبــة اإلســكــنــدريــة مــن إمــكــانــات فــنــيــة  .2

وتكنولوجية واىتمام بالمعايير الببميوجرافـيـة مـن حـيـث 
فضاًل عن اقتناء نظم آليـة تـتـوافـر .  التطبيق والتعريب

بيا أحدث التطبيقات التكـنـولـوجـيـة فـي مـجـال تـنـظـيـم 
 .واسترجاع المعمومات

عدم وضوح الـكـثـيـر مـن الـمـفـاىـيـم الـيـامـة ذات  .9
ــمــعــيــار  ــة ب ــعــالق فــي ذىــن (  RDA:  و أ م) ال

 ,FRADالـعـامـمــيـن فـي مــجـال الــفـيـرســة مـثــل 
FRSAD, FRBR. 

 .عدم جاىزية بعض المكتبات المصرية لمتطبيق .2
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إنشاؤه لمفيرس الموحد لممكتبات الجامعية 
المصرية من خالل توحيد تطبيق المعايير 
الفنية، وتوحيد النظام اآللي المستخدم المحمي 
الصنع الذي يمكن إضافة عدد من اإلمكانات 
فيو وتطويعو وفًقا لممستجدات، وبالتالي من 
خالل االتحاد يمكن الوصول لممكتبات الجامعية 
بالجامعات المصرية مع ميزة مركزية التدريب، 

 .واإلشراف، والمتابعة
أيًضا  الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات  -

تعد من الجيات اليامة التي يمكن أن تقوم 
بدور بارز فيما يتعمق بعمميات التدريب 
لمختمف أنواع المكتبات، فضاًل عن المساىمة 
بشكل فعال في تنظيم الندوات، والحمقات 

 .النقاشية، والمؤتمرات حول الموضوع
فتمتمك من  مكتبة اإلسكندريةأما   -

التكنولوجيات والخبرات والوعي بأىمية متابعة 
المستجدات في موضوع الفيرسة بصفة 
عامة، ومعايير المكتبات بصفة عامة ما 
يؤىميا ألن تكون شريًكا رئيسًيا ومؤثًرا في ىذا 
الصدد، فضاًل عن الدقة في األداء والتطوير 
المستمر من خالل فريق من العاممين 
المدربين عمى أحدث التطبيقات المكتبية 

 .الحديثة، باإلضافة الىتماميا بيذا الموضوع
ومن األىمية بمكان أن تضم المجنة في   -

مجموعة من الخبراء عضويتيا كذلك 
 والمتخصصين في مجال العمميات الفنية
سواء عمى المستوى الميني أو األكاديمي، 
لما ليم من دور بارز سوف يظير أثره في 

عمميات التعريب، ووضع السياسات 
والتدريب، باإلضافة إلى ما تراه المجنة مناسًبا 

 .من جيات
 :الخطة االستراتيجية لمعمل 2/ 3

إن نقطة االنطالق لعمل المجنة ينبغي أن 
تكون بتحديد القرارات الضرورية لتقديم المعيار 
الجديد لبيئة المكتبات المصرية والعربية، ورسم 
. السياسات الخاصة بيا والبدء بعمميات التدريب

مع األخذ في االعتبار المغة العربية والممارسات 
: وأم)وينبغي أن يتم تطبيق معيار .  المحمية
RDA  ) تدريجًيا مع ضرورة وضع سياسات

وممارسات وطنية مع األخذ في االعتبار تجارب 
الدول األخرى التي سبقت في التطبيق وليا 
طبيعة خاصة في المغة مثل الصين واليند 
وألمانيا، باإلضافة إلى الجيود العربية التي تمت 
من خالل إصدار أدلة العمل وفًقا ليذا المعيار، 
ويأتي عمى رأسيا بطبيعة الحال الدليل الذي 

م 2102أصدره الفيرس العربي الموحد في عام 
والذي تمت اإلشارة إليو سابقًا وكذلك ما تم من 

  FRBRجيود جادة في عمميات تعريب معيار 
تاحتو عبر موقع االتحاد  إلى المغة العربية، وا 

 .IFLAالدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساتيا 
ومن األىمية بمكان التعامل مع الموضوع 

تيجي؛ حيث يكفل امن منظور التخطيط االستر 
ىذا استمرار عمل المجنة ككيانات ميما تغير 
األفراد، فإذا كانت ىناك رؤية واضحة لتحقيق 
رسالة محددة في ظل أىداف موضوعة بدقة 
لتحقيق تمك الرسالة فمن يتأثر عمل المجنة بتغير 
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أن تقوم بتقديم   -والتوقيع عمى مذكرة التفاىم 
لعمميات  Strategic planخطة استراتيجية 

التطبيق تكون محددة المدة الزمنية مع تحديد 
 والخطط Operational plansالخطط التشغيمية 

وتمثل .  المرتبطة بيا Action plansالتنفيذية 
 .المجنة من خالل رئيسيا الذي يختاره األعضاء

 :األىداف 4/ 2/ 3
إن اليدف العام من تكوين تمك المجنة ىو 
االرتقاء بمستوى مجتمع العمميات الفنية 
بالمكتبات المصرية ومتابعة التطورات الجارية 

: و أ م )في مجال الفيرسة بصفة عامة ومعيار 
RDA  ) وما يرتبط بو بصفة خاصة، مع توفير

الضمانات التي تكفل تطبيق تمك القواعد 
ينبثق عن ىذا اليدف العام .  بالمكتبات المصرية

مجموعة من األىداف الفرعية التي تتكامل مًعا 
 :لتحقيقو

تحسين وتطوير بيئة العمميات الفنية بما   -0
يسيم في تقديم خدمات استرجاع 
لمتسجيالت الببميوجرافية أكثر كفاءة وقدرة 

 .عمى تمبية احتياجات المستفيدين
تعزيز عمميات مواكبة بيئة المكتبات ومراكز   -2

المعمومات المصرية لممعايير، وقواعد 
الفيرسة المعمول بيا دولًيا من خالل 
مساعدة المكتبات المصرية في تطبيق 

 (.RDA: وأم)معيار 
نشر الوعي لدى مجتمع الفيرسة المصري   -9

بأىمية مواكبة التطورات الجارية في مجال 
: وأم)  الفيرسة وقواعدىا وبصفة خاصة معيار 

RDA.) 

األفراد، كما أن تمك الخطة من شأنيا رسم 
 .الطريق لمن يشتركون في عمميا

 :الرؤية 1/  2/ 3
ينبغي أن تكون المجنة بمثابة بيت خبرة عمى 
المستوى الوطني والعربي في مجال تطبيقات 

وما يرتبط بيا من قضايا (  RDA:  وأم)معيار 
وتجارب وممارسات، وأن تقوم بتمثيل مصر 
عمى المستوى الوطني في المحافل الدولية 

 .واإلقميمية ذات العالقة
 :الرسالة 2/ 2/ 3

بمستوى العمميات الفنية وبناء   االرتقاء
التسجيالت الببميوجرافية في فيارس المكتبات 
المصرية، وتحسين كفاءتيا وتزويد مجتمع 
الفيرسة المصري بالتطورات الجارية في مجال 

و أ )الفيرسة بصفة عامة وفيما يتعمق بمعيار 
بصفة خاصة، مع نشر الوعي (  RDA:  م

بأىمية التحول لتطبيق المعيار الجديد لمفيرسة 
لصالح المستفيدين، وتقدم المجنة الدعم الفني 
والموجيستي لممكتبات المصرية لمتحول لبيئة 

 .البيانات المترابطة
 :المجال 3/ 2/ 3

تقوم المجنة التوجييية المقترحة باإلشراف 
تاحة  عمى تطبيق معيار قواعد وصف وا 
المصادر عمى المستوى الوطنى بالمكتبات 
المصرية، واتخاذ التدابير والضمانات الالزمة 
التي تكفل عمميات التطبيق بنجاح والتي تشمل 
بطبيعة الحال التعريب؛ سياسات التطبيق عمى 
المستوى الوطني؛ التدريب؛ التواصل مع المجنة 

تشكيميا   بعد  -وينبغي عمى المجنة . الدولية والتقييم
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التأكيد عمى أىمية تمثيل مصر عمى المستوى    -2
الدولي واإلقميمي فيما يتعمق بقضايا تطبيق  

 (.RDA: وأم )وتعريب معيار  
بصورة كاممة (  RDA:  وأم)تعريب معيار   -2

 .وتزويده بالتفسيرات الالزمة
تصميم البرامج التدريبية التي تؤىل   -6

المفيرسين لمتعامل مع القواعد الجديدة، 
وما يرتبط بيا من تطورات حديثة في 

 .الفيرسة
وضع سياسة وطنية لممارسات الفيرسة تتناسب    -2 

مع طبيعة المحتوى العربي ومجموعاتنا العربية،  
 .ومراعاة الممارسات المحمية 

 :التشكيل المقترح لمجنة 5/ 2/ 3
 .المجنة التنفيذية -
 .األعضاء -

 Commonالمجنة التنفيذية  العامة   -1 / 5 / 2 / 3 
Excutive Committee: 

تتألف المجنة التنفيذية من الييئات الرئيسية 
عمى  RDAالمسئولة عن عمميات تطبيق 

 :المستوى الوطنى، ويقترح ليا الجيات التالية
 .دار الكتب المصرية -
 .اتحاد مكتبات الجامعات المصرية -
 .الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات -
 .مكتبة اإلسكندرية -
مجموعة من الخبراء عمى المستويين األكاديمي    -

 .والميني في مجال العمميات الفنية 
ما تراه المجنة مناسًبا من جيات أو   -

 .أشخاص آخرين

ويقترح أن ينبثق عن ىذه المجنة العامة 
 :مجموعة من المجان الفرعية كالتالي

لجنة إدارية تتولي اإلشراف عمى البنية   -0
 .األساسية والتطبيق

لجنة فنية تتولى التعريب والسياسات   -2
 .الوطنية

 .لجنة نظم المعمومات -9
 .لجنة التدريب والدعم الفني -2
 .لجنة االتصال واإلعالم -2
 :األعضاء 2/ 5/ 2/ 3

يحق ألي مكتبة مصرية أن تطمب عضوية 
ويسمح .  المجنة ضمن جماعات االىتمام

لألعضاء بإبداء الرأي في القواعد وطمب 
التدريب، وتقديم المشورة، والدعم في عمميات 

 .التطبيق بعد موافقة المجنة العامة
 : الميام العامة 6/ 2/ 3

حتى تحقق المجنة اليدف من إنشائيا، 
 :عمييا تولي المسئوليات التالية

وضع السياسات والقرارات الخاصة بتطبيق   -
المعيار عمى المستوى العربي في بيئة 
المكتبات ومراكز المعمومات المصرية 
لموصول إلى سياسة وطنية لمتطبيق 
تعكس الممارسات المحمية ذات العالقة 
بطبيعة المحتوى والمستفيد والمغة وبيئة 

 .التطبيق
تقديم الدعم والمشورة لمجتمع الفيرسة في   -

مصر فيما يتعمق بنشر الوعي، واإلحاطة 
تاحتيا، والفرق  بمعيار وصف المصادر وا 
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من الممكن أن يكون توفير البرامج   -
التدريبية من جانب جية ما، وتحمل 

 .تكاليف التدريب في حد ذاتو تمويالً 
اإلسيام من خالل إبداء بعض المكتبات   -

استعدادىا لمتطبيق دون تحميل المجنة أية 
 .تكاليف

تنظيم بعض الجيات لممؤتمرات، وورش   -
العمل ضمن فعالياتيا عمى أن تجعل 

، وما يتصل RDAموضوعيا ىو قواعد 
 .بيا من قضايا

تسخير إمكانات بعض النظم المتقدمة في   -
 .تجربة عمميات التطبيق والتعريب

إال أن ىذا ال يمنع من أن عمميات التمويل 
سوف تظل من أكثر التحديات التي تواجو عمل 

تكمفة :  المجنة، فيناك كثير من بنود اإلنفاق مثل
إنشاء موقع إلكتروني، ما يتم توفيره من تمويل 

 .لعمميات التعريب وغيرىا كثير
 :اإلجراءات 9/ 2/ 3

إن عممية التطبيق البد وأن تبدأ بمجموعة 
من االجتماعات التمييدية بين الجيات المشاركة 
لالتفاق عمى المبادئ العامة واألىداف، ودعوة 
من يراه األعضاء مناسًبا من جيات، وجمعيات 
مكتبات، ومتخصصين لالنضمام إلييا، وتوزيع 

وينبغي أن يترجم ىذا االتفاق .  األدوار والميام
في صورتو النيائية إلى مذكرة تفاىم يتم التوقيع 
عمييا من جانب جميع الجيات المشاركة 
عالنيا عمى الموقع الذي يتم إنشاؤه لممشروع . وا 

وفيما يمي عرض ألىم اإلجراءات التي ينبغي 
 :القيام بيا

بينو وبين قواعد الفيرسة األنجمو أمريكية، 
، وما 20وعالقتو بشكل االتصال مارك 

 .ينبغي أن تقدمو النظم اآللية في ىذا الصدد
القيام بتعريب المعيار لمغة العربية   -

والتنسيق مع المجنة التوجييية المشتركة 
عمى المستوى الدولي في   RDAلمعيار 

ىذا الصدد بعد الحصول عمى الترخيص 
 .بالتعريب

تولي عمميات تدريب المكتبات الراغبة في   -
 .التطبيق

تمثيل مصر في كافة المحافل العربية   -
 .واإلقميمية والدولية في ىذا الصدد

تقييم القواعد الواردة بمعيار الفيرسة الجديد   -
بعد تطبيقيا عمى أمثمة واقعية من المحتوى 

 .العربي المقتنى بمكتبات التطبيق
 Memorandom ofمذكرة التفاىم  7/ 2/ 3

Understanding: 
يجب عمى الجيات المقترحة لتكوين المجنة 

ة التوقيـــع المشتــــــــرك عمى مذكرة تفاىم ــــــــالتنفيذي
(MOU  )الواجبات، :  فيما بينيا يحدد فييا

والمسئوليات، والحقوق بما يكفل ضمان سير 
 . العمل بصورة جيدة

 :التمويل 8/ 2/ 3
يعد التمويل من أىم الجوانب التي تشكل 
تحدًيا في ىذا الصدد، ولكن من الممكن تقاسم 
ميزانية التمويل بين الجيات المختمفة مع 
تخصيص بنود لتمقي الدعم المادي أو منح 

وىناك أشكال غير مباشرة من التمويل .  التطوير
 :يمكن االستفادة منيا
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  تحديد الييئة الرئيسية لممشروع، والبد أن
يكون اإلشراف من جانب دار الكتب 
المصرية، وىذا ال يمنع أن يكون رئيس 
المجنة من أية جية أخرى مثمما ىو 
مطبق في كثير من النماذج عمى 

 .المستوى الدولي
   تحديد الرسالةMission الرؤية ،Vision 

عالنيا لكافة  Valuesوالقيم  لممشروع وا 
 .لجان العمل الفرعية

   تحديد اليدف العام واألىداف الفرعيةGoal 
and objectives   في ضوء الرؤية والرسالة. 

  تحميل اإلمكانات والفرص ونقاط الضعف
والمخاطر التي يمكن أن تكتنف تأسيس 

 .المجنة أو االستمرار في عمميا
  وضع الخطة االستراتيجية لمجنة والخطط

التنفيذية المنبثقة عنيا من خالل األىداف 
 .الموضوعة

  تحديد الميام والمسئوليات المنوطة
بالمجنة العامة وما ينبثق عنيا من لجان 

 .فرعية في ضوء الخطة االستراتيجية
  وضع ىيكل تنظيمي لالتصال واتخاذ

 .القرارات وتدفق المعمومات داخل المشروع
  االتفاق عمى موارد تمويل المشروع بين

الجيات المشتركة والبحث عن مصادر 
 .أخرى مساعدة

  توثيق كل ما يصدر عن المجنة من
تاحتو عبر الموقع  اجتماعات وقرارات وا 

 .اإللكتروني الخاص بيا

  توقيع مذكرة تفاىم تشتمل عمى كافة
البنود الالزمة لمعمل بين الجيات 

 .المشتركة تتضمن المسئوليات والحقوق
  تحديد لقاءات دورية لمراجعة ما تم إنجازه

في فترة زمنية معينة ويمكن أن تكون 
لقاءات ربع سنوية مع فتح قناة اتصال 

 .مباشرة عن طريق البريد اإللكتروني
  إنشاء موقع إلكتروني لمجنة وبالتالي

المشروع يوضع عمييا كل ما يتعمق 
بالمشروع، وأخباره، والوثائق المختمفة 
الخاصة بو مع وضع روابط لو من مواقع 

 .الجيات المشتركة في المشروع
  تحديد المعايير واألولويات التي عمى

أساسيا يتم اختيار مكتبة ما إلجراء 
 . عمميات التطبيق

  توفير كل ما يتعمق بعمميات التدريب من
 .خالل خطة تدريبية شاممة

 :استراتيجيات تحقيق أىداف المجنة -4
فيما يمي عرض لالستراتيجيات المقترحة 
والتي من الممكن أن تساعد في إنجاز األىداف 
الموضوعة لمجنة، يتم استعراضيا في صورة 

 :ميام تم تقسيميا عمى المجان الست المقترحة
 :ميام المجنة اإلدارية المشرفة عمى المشروع   1 / 4 

  إدارة المشروع وتوزيع الميام وفق الخطة
التنفيذية مع تحديد المسئول عن الميمة 
والوقت المحدد لتنفيذىا والمتطمبات 
الواجب توافرىا إلنجاز الميمة ومؤشرات 

 .األداء الخاصة بيا
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  تحديد الممارسات المفضمة في بعض
العناصر االختيارية، وخاصة الشكل 

 .المفضل لنقاط اإلتاحة
 :ميام المجنة الفنية الخاصة بالتعريت 3/ 4

  تحديد المصطمحات الرئيسية بالمعيار مع
االتفاق عمى وضع صيغ عربية مقابمة ليا 
قبل البدء في عمميات التعريب الكامل 
لمقواعد لمحد من عمميات التدقيق 
والتصحيح في مرحمة المراجعة من خالل 
إنشاء قاموس مصطمحات يشمل أىم 

 .المفاىيم والمصطمحات الواردة في القواعد
  تحديد قوائم رؤوس الموضوعات والقوائم

االستنادية ألسماء األشخاص، والييئات، 
واألماكن الجغرافية وغيرىا من األدوات 
الالزمة لبناء الممفات االستنادية التي 
سوف يتم االعتماد عمييا سواء في 
التطبيق أو في وضع األمثمة المختمفة 

 .داخل النسخة المعربة من القواعد
  تجميع الجيود العربية التي تمت بصورة

أو (  RDA:  وأم)جزئية أو كمية لترجمة 
لالستفادة منيا  FRBRما يرتبط بيا مثل 

 .في عمميات تعريب المصطمحات
  اختيار األمثمة المناسبة من واقع اإلنتاج

 .الفكري العربي بمختمف أشكالو وحاالتو
 : واإلعالم ميام لجنة االتصال 4/ 4

  التنسيق بين لجان العمل الفرعية
 . المختمفة

  التنسيق بين المجان الفرعية لمجنة
المصرية، وما يناظرىا عمى المستوى 

  تقديم الدعم المادي؛ واقتراح سبل تعزيز
 .العالقات بين الجيات المشتركة

  مراقبة تطور األداء من خالل تحديد
الوضع الراىن لكل مرحمة من مراحل 
المشروع في ضوء الجدول الزمني 
لممشروع، ومدى تحقيقيا لمؤشرات األداء 

 .الموضوعة ليا
  تحديد الفرص والمخاطر التي تواجو

 .المشروع
  تحديد أية مشكالت أو عقبات ربما تظير

 .أثناء عمميات التطبيق أو التعريب
  البحث عن مزيد من العوامل التي من

 .شأنيا إنجاح المشروع
  اختيار أعضاء المجان الفرعية األخرى

 .وفًقا لمتطمبات وأىداف كل منيا
 :ميام المجنة الفنية  الخاصة بالتطبيق 2/ 4

  وضع إطار عمل وخطة تنفيذية مفصمة
 . في إطار الخطة العامة لمجنة التوجييية

 وأم)  الحصول عمى النص الكامل لمعيار :
RDA  )وأية أدلة .  في صورتو اإللكترونية

 .عمل، أو إرشادات لالستخدام مناسبة
  تحديد سياسة وممارسات التطبيق عمى

المستوى الوطني بالمكتبات المصرية، 
وخاصة فيما يتعمق بنقاط اإلتاحة وطبيعة 
االسم العربي، وخصائص المغة العربية، 

 .وطبيعة المستفيد
  تحديد السياسة الوطنية لممكتبات المصرية

فيما يتعمق بالقواعد االختيارية، ومنيا عمى 
 .سبيل المثال التأشيرة العامة لممادة
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 .العربي والدولي
  االتصال بالجيات واألشخاص المعنيين

لنشر الوعي بأىمية المجنة التوجييية 
المشتركة لمفيرسة، لمحصول عمى الدعم 

 .المادي والمعنوي
  أن تكون حمقة الوصل بين المكتبات

المصرية الراغبة في تحويل تسجيالتيا 
إلى الشكل الجديد لمفيرسة والمجنة 
التوجييية لمتابعة ما يتعمق بالتدريب 

 .والتحويل
  ،متابعة تحديث بيانات الموقع اإللكتروني

والرد عمى االستفسارات، ورسائل البريد 
 .اإللكتروني

 : التدريت والدعم الفنيميام لجنة  5/ 4
  وضع خطة تدريبية شاممة عمى المستوى

 .الوطني
  تحديد أولويات التدريب لجيات معينة

تسيم في النيوض بالمشروع وتسويقو 
 .بصورة جيدة

  تصميم الجدول التدريبي واألىداف التي
 .ينبغي أن يحققيا

  توفير العروض التقديمية والمحتوى الالزم
مداد المتدربين بو  .لمبرنامج التدريبي وا 

  توفير الدعم الفني في حالة ظيور أية
 .مشكالت تتعمق بعمميات التطبيق

 نظم المعمومات ميام لجنة  6/ 4
  دراسة المتطمبات التقنية الالزمة لتفعيل

 (.وأم)تطبيق قواعد 

  مراجعة تحديثات الحقول الخاصة
مارك )بالقواعد في أشكال تبادل البيانات 

 (.عمى سبيل المثال 20
  التواصل مع موردي النظم قيد االختبار

 .بشأن التحديثات الدورية لمنظام
   التأكد من إمكانية النظام في عرض البيانات

 .في االسترجاع RDAالمترابطة لتسجيمة   
  وضع المقترحات بشأن تقديم اإلمكانات

الجديدة التي تظير كفاءة االسترجاع 
وشكل عرض البيانات من خالل 

 .؟RDAتسجيالت 
  تقديم الدعم والحمول الممكنة الخاصة

بإعادة تصميم بالنظم ما يتناسب مع 
وشكل العرض  FRBRو RDAحقول 

 .المترتب عمييا؟
 :مراحل المشروع -5

ىناك ثالث مراحل أساسية لممشروع وفًقا 
ألىدافو الرئيسية، سوف تسير بصورة 

؛ حيث إن انتظار overlappingمتداخمة 
االنتياء من احداىا من شأنو أن يقوض 
المشروع ويفقده أىميتو وجدواه، فال يمكن عمى 
سبيل المثال أن تنتظر المجنة البدء في عممية 
التطبيق لحين انتياء عممية التعريب، وكذلك 
الحال بالنسبة لعمميات التدريب، وبالتالي فمن 
الممكن أن يكون ىناك تداخاًل في مراحل 

 –التدريب :  المشروع الثالثة الرئيسية وىي
 .التعريب –التطبيق 
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ويبرز دور لجنة التدريب من .  إشارة البدء لممشروع
خالل ما سوف تقدمو من خطة تدريبية سنوية 
محكمة محددة األىداف والجميور المقصود، والمدة 
الزمنية التي تستغرقيا، فضاًل عن المحتوى 

وسوف تكفل لمجنة .  التدريبي المناسب لكل جميور
االتصال في حين الموافقة عمى تشكيميا تقديم 
الدعاية الالزمة، واإلعالن عن الخطة التدريبية 

 .العامة، وما يترتب عمييا من دورات تدريبية

 :مرحمة التدريت 1/  
يجب أن تبدأ عمميات التدريب بمجرد تشكيل 
قرار الخطة االستراتيجية ليا، وىنا يمعب  المجنة وا 
 ،كل من الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات

واتحاد مكتبات الجامعات المصرية دوًرا ىاًما في 
ومن المفيد أن تقسم البرامج التدريبية .  تمك العممية
تشمل المرحمة األولى عدًدا محدوًدا :  إلى مراحل

من المفيرسين يتم انتقاؤىم بعناية؛ حيث يمثمون 

 التطبيق

 التعريب

 التدريب

 

 األىداف الرئيسية لمجنة التوجييية المشتركة بمصر( 1)شكل ر م 

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى المدة الزمنية

  

المرحمة التي يتم 
 فييا بدء التنفيذ

 <-----التدريت         
 

 
 <-------التطبيق       

 <-------التعريت   
 تصور زمنى لمراحل بدء التنفيذ أل سام المشروع( 2)شكل ر م 

عمميات التعريب لما قد تستغرقو من وقت، 
 :وبالتالي يمكن البدء بالتطبيق عمى عدة مراحل

 :المرحمة األولى
ويتم اختيار مكتباتيا بعناية وفًقا لمجموعة 

أن تكون مقتنيات تمك :  من المعايير من أىميا
المكتبات بالدرجة األولى بالمغات األجنبية، وأن 

 :مرحمة التطبيق 2/ 5
عند الحديث عن عمميات التطبيق قد تثار 
قضية التعريب، أو الترجمة لمقواعد، وما يرتبط 
بيا من تحديد لمممارسات والسياسات المحمية، 

إذا أردنا اتخاذ خطوات جادة !.  فأييما يبدأ أواًل؟
وممموسة في ىذا الصدد فال يمكن انتظار انتياء 
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يكون لدييا نوع من الجيات المركزية التي 
وىنا يمكن أن تكون الجيات .  تشرف عمييا

المكونة لمجنة ىي المبنة األولى في ذلك، 
وبالنسبة التحاد مكتبات الجامعات المصرية 
يمكن اختيار مكتبات كميات الطب، واليندسة، 
والصيدلة باعتبار أن ىذه المكتبات تستورد 
معظم تسجيالتيا من مكتبة الكونجرس، وبالتالي 
سوف تدعم التسجيمة حقول مارك وفًقا لقواعد 

RDAوأن تكون مكتبات متوسطة الحجم ،. 
وال يمنع ىذا بأي حال اشتراك مكتبات لدييا 
مقتنيات بالمغة العربية، طالما أنيا سوف تقوم 

 .بإدخال تسجيالتيا وفقًا لممعيار الجديد
 :المرحمة الثانية 

من الممكن انضمام باقي المكتبات التي 
؛ حيث إن ىذا 20لدييا تسجيالت بصيغة مارك 

وفي .  سوف يساعد بصورة كبيرة في التطبيق
ىذه المرحمة من الممكن أن تشترك المكتبات 

 . العامة بصورة ممحوظة
 :المرحمة الثالثة 

في ىذه المرحمة يمكن القيام بالتطبيق عمى 
المكتبات التي ليس لدييا فيارس آلية، أو أن لدييا 
فيارس آلية ال تدعم النظم الخاصة بيا بناء 

؛ حيث يشوب تمك 20التسجيمة وفقًا لمعيار مارك 
العممية بعض العقبات التي تتصل بعممية تغيير 
. النظام اآللي، أو تييئتو الستيعاب تمك القواعد

وسوف يكون لدى المجنة في تمك المرحمة الخبرة 
الالزمة بعد مرحمتين من التطبيق مما يؤىميا 

 .لمساعدة تمك المكتبات عمى تخطي تمك العقبة

 :التطبيق عمى التسجيالت الجارية أم الراجعة
من التساؤالت اليامة عند الحديث عن 
عمميات التطبيق، ىل ينبغي أن يشمل التطبيق 
أيًضا عمميات التحويل الراجع لمتسجيالت 

أم يقتصر !.  الببميوجرافية المعدة سمًفا وفًقا لقاف؟
األمر عمى اإلدخال الجاري لمتسجيالت التي يتم 

ىنا يمكن االىتمام !  إنشاؤىا بعد البدء بالتطبيق؟
أواًل بعمميات التحويل الجاري لما يتم إدخالو 
حديثًا من تسجيالت جديدة، مع جدولة 
التسجيالت الراجعة قبل تاريخ التطبيق إلى 
مراحل فرعية بشرط أن يساعد النظام اآللي في 
ال فسوف تستغرق كثيًرا من الوقت  ىذه العممية وا 

 .والجيد
 :مرحمة التعريت 3/ 5

عمى الرغم من ظيور عدد من األدلة العربية 
التي ال يمكن إغفال أىميتيا بأي حال من 
األحوال وعمى رأسيا ما قام بو الفيرس العربي 
الموحد، وما قدمو األستاذ عبد الحميد معوض 
من إسيامات إال أننا ما زلنا بحاجة لترجمة 

كمعيار  RDAكاممة شاممة لنص قواعد 
لممحتوى بصرف النظر عن ارتباطيا بمعيار 
شكل معين، مثمما تم تقديمو من ترجمات 
وتعريب لنص قواعد قاف، فضاًل عن رسم 
سياسة واحدة وطنية لمممارسات المحمية، ويمكن 

 :أن تتم عممية التعريب عمى مرحمتين
 :المرحمة األولى

إنشاء قاموس بالمصطمحات المحورية الواردة 
في النص األصمي واعتماد ترجمة أو تعريب 
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فإن وضعيا في شكل  RDAمن معيار 
إلكتروني من البداية سوف يجعل العممية تتم 
تمقائًيا أثناء العمل، فضاًل عن أن اإلدخال 
اإللكتروني من خالل قالب مجيز خصيًصا 
/لعرض القواعد سوف يتيح إمكانات التعديل و

أو اإلضافة، وكذلك عمميات /أو الحذف و
المراجعة وغيرىا من اإلمكانات بشيء من 

 .السيولة واليسر
نموذج لممتطمبات األساسية لممشروع  4/ 5

 :وما يرتبط بو من مكونات وكيانات
مما سبق نستطيع أن نستخمص المتطمبات 
األساسية لممشروع، وما يرتبط  بو من مكونات 

مجموعة (  9)ويمخص لنا الشكل رقم .  وكيانات
العمميات والوظائف األساسية مع ضرورة ربطيا 
بقاعدة بيانات لتسجيل ما ينتج عن المجنة من 

، ولتوثيق أعماليا،  transactionsتعامالت 
فضاًل عن أىميتيا البالغة في معالجة عمميات 

إذا ما نظرنا إلى آلية عمل المجنة من .  التعريب
منظور نظم المعمومات فنجد أن قاعدة البيانات 
في أي نظام معمومات ىي أحد الروافد اليامة 
التي تكفل دقة األداء إذا ما توافر ليا التصميم 
الجيد المبني عمى دراسة دقيقة لالحتياجات، 
الغرض من التصميم من خالل عممية تحميل 
النظام، وأن يتوافر ليا كذلك العناصر البشرية 

 .الجيدة التي تعمل عمى إدارتيا بكفاءة
وىنا ينبغي أن تكون ىناك إمكانية لمدخول 
عن بعد لقاعدة البيانات من جانب األشخاص 
ذوي العالقة بالعمل من خالليا من خالل إنشاء 

موحد ليا منذ البداية، ووضعو في متناول 
القائمين عمى عمميات التعريب؛ حيث إن ىذا 
من شأنو توحيد النص المعرب، واتساقو بصورة 
كبيرة منذ البداية، فضاًل عن اتخاذ قرارات بشأن 

ومن المفيد في تمك .  أىم الممارسات المحمية
المرحمة كذلك االتفاق عمى شكل اإلخراج المادي 
لمعمل سواء في صورتو المطبوعة أو اإللكترونية 
من خالل تحديد شكل العرض ونوع بنط 
الطباعة وحجم الخطوط لمعناوين الرئيسية 

 .إلخ... والفرعية، والنص، واألمثمة 
 :المرحمة الثانية

يتم من خالليا البدء في عمميات تعريب 
نص القواعد مع تقسيميا بحيث تسير عمميات 
تعريب القواعد الخاصة بنقاط اإلتاحة، أو دعنا 
نقول قواعد حقول الضبط االستنادي جنًبا إلى 
. جنب مع عمميات تعريب قواعد حقول الوصف

ويجب ان تشتمل النسخة المعربة عمى كثير من 
النماذج التي تعكس حاالت ببميوجرافية مختمفة 
من اإلنتاج العربي مع اقتراح الحمول المناسبة 
ليا، وال سيما الحقول التي شيدت تغيًرا جذرًيا ما 

 . RDAو AACR2بين 
 :شكل اإلخراج المادي لإلصدارة المعربة  

من األىمية بمكان أن تتاح اإلصدارة 
العربية بالشكل المطبوع والشكل اإللكتروني 
مًعا، بل إن الشكل اإللكتروني ىو األكثر 
أىمية نظًرا لما يكفمو من ديناميكية وفعالية 

 .بفضل استخدام الحاسبات اإللكترونية
فإذا كنا نتحدث عن إتاحة اإلصدارة المعربة 
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 ’Usersالحسابات الخاصة بالمستخدمين 
accounts والتي لكل حساب منيا اسم ،

المستخدم وكممة المرور والصالحيات المخولة 

ويمكن لمقائمين عمى تصميم .  لو عمى النظام
 RDAالقالب االستفادة من التصميم الخاص بـ 

Toolkit. 
 

عمليات 

 التدريب

 التدريب

متطلبات تقنية          

ومتطلبات 

 مادية

عمليات 

االتصال 

 واإلعالم

عمليات 

 التطبيق

عملية 

التعريب 

وإعداد 

رئيس اللجنة 

التوجيهية 

 المشتركة

اتخاذ القرارات )

قاعدة 

بيانات 

المشر

 وع

 نموذج لممتطمبات األساسية لعمل المجنة التوجييية المشتركة وما ترتبط بو من مكونات وكيانات ( 3 )شكل ر م  
 : نموذج مقترح لمخطة التنفيذية لممشروع 5

 Operationalتعد الخطط التشغيمية 
Plans   ىي وسيمة تنفيذ الخطة االستراتيجية

التي تشتمل عمى كافة تفاصيل التطبيق مع 
تحديد الميام والمتطمبات والتوقيتات الزمنية 

المطموبة إلنياء الميمة، واألشخاص، أو 
الجيات المسئولة عن التنفيذ مع ذكر أىم 
مؤشرات األداء التي يمكن من خالليا قياس أداء 

وفيما يمي تصور مختصر لما يمكن .   الميمة
  :أن تشتمل عميو الخطة التشغيمية



 الفهرست

 891 

 تصور مقترح لمخطة التشغيمية( 2)جدول ر م 
 مؤشرات األداء المسئوليات المدى الزمنى المهام والمتطلبات األهداف

حتسُت وتطوير بًئة  -1
العملًات الفنًة مبا 
يسهم يف تقدمي 
خدمات اسًتجاع 

للتسجًالت 
الببلًوجرافًة أكثر  
كفاءة وقدرة على 
تلبًة احتًاجات 

 .ادلستفًدين
  

  وضع الرؤية والرسالة واألهداف
التفصًلًة لللجنة، وإدراجها ضمن 
اخلطة االسًتاتًجًة ونشرها عرب 
ادلوقع اإللكًتوين للجنة وما يتعلق 

 .هبا من وثائق
  وضع إطار عمل وخطة تنفًذية

مفصلة يف إطار اخلطة العامة للجنة 
 .التوجًهًة

  وضع خطة التمويل وبنود اإلنفاق
 .ومصادرها ادلمكنة. ادلختلفة

  مراجعة الوضع الراهن للمكتبات
ادلرشحة للدخول يف ادلرحلة األوىل 
من التطبًق والنظم ادلستخدمة هبا 

 .واختًار أكثرها جاهزية للبدء
  حتديد الفروق اجلوهرية بُت قواعد

و أ م وما يًتتب وقواعد  2قاف 
 .علًها من شلارسات زللًة

  تقدمي الدعم واحللول ادلمكنة
اخلاصة بإعادة تصمًم بالنظم مبا 

وما  RDAيتناسب مع حقول 
يرتبط هبا من معايَت للشكل أو 

Fاحملتوى مثل  R B R 
وشكل العرض  Bibframeو

 ادلًتتب علًها؟
  دراسة ادلتطلبات التقنًة الالزمة

 .لتفعًل تطبًق قواعد وأم

تبدأ يف الشهر األول إلنشاء  -
اللجنة وتستمر طوال فًتة إنشاء 

 اللجنة
 شهران من تاريخ البدء -
بعد شهر من البدء يف وضع  -

 اخلطة التنفًذية
يف الشهر الثالث من تاريخ  -

عمل اللجنة بعد االنتهاء من 
 وضع اخلطط الالزمة

  
  

  
 اللجنة اإلدارية -
  
  
  
  
  
اللجنة ادلشرفة  -

 على التطبًق
  
  
  
جلنة نظم   -

 ادلعلومات
  

  وجود رؤية
ورسالة معلنة 

 ومنشورة
 
  إعالن خطة

تنفًذية 
وتشغًلًة مع 
بًان التمويل 

 ادلادي لبنودها
 
  إعالن قائمة

بادلكتبات اليت 
سوف تبدأ 

بالتطبًق 
مقسمة إىل 

 مراحل
  

   توافر قائمة
باإلمكانات اليت  
البد أن يشتمل  
علًها النظام  
يل لتدعًم   ٌا
ًات البحث   عمل
واالسًتجاع وفقاً  

 RDAـل  
  

ــات   -2 ًـ تـــعـــزيـــز عـــمـــلـــ
ــة  ــ ــئــ ــ ــًــ ــ ــة بــ ــ ــبــ ــ ــواكــ ــ مــ
ادلــكــتــبــات ومــراكــز 
ادلـعــلـومــات ادلصــريــة 
لــلــمـــعــايـــَت وقــواعـــد 
الــفــهــرســة ادلــعــمــول 
هبا دولًًا من خـالل 
مساعدة ادلـكـتـبـات 
ادلصـريــة يف تــطـبــًــق 

ــار  ًـ : و أ م(مـــعـــ
RDA.) 

  

  ًـز ادلــكـتــبـات  عـلــى الــبـدء يف حتـفــ
ًـق قــواعـد  يف حــال  RDAتـطـبــ

ًـة هبــا لــلـقـواعــد  ًـم الـنــظـم اٌلـ تـدعـ
 .اجلديدة

  نشر أدلة الـعـمـل واإلرشـادات الـيت
تكفل للمكتبات البدء يف التطبًق، 
وبثها عرب وسائل سلتـلـفـة مـن أ ـهـا 

 .ادلوقع اإللكًتوين للمشروع
  ًـار بًان الـعـائـد مـن الـتـحـول لـلـمـعـ

ًـــة  اجلــديــد وأثــر ىلـــي عــلـــى تــلـــبــ
 .احتًاجات ادلستفًدين

  توفَت الدعم الـفـٍت يف حـالـة  ـهـور
أيــة مشــكــالت تــتــعــلــق بــعــمــلــًــات 

 .التطبًق

 
ــة   - ــتـــهـــاء مـــن اخلـــطـ فـــور االنـ

ًـذيــة ويســتـمــر طــوال فــًتة  الـتــنــفــ
 عمل اللجنة

تـبــدأ بــعـد ثــالثـة شـهــور مــن   -
 عمل اللجنة

  
 طوال عمل اللجنة -

  
 اللجنة اإلدارية -
  

ــة  الـــلـــجـــنـــة ادلشـــرفـ
 على التطبًق

  
  
  
ــم   - ــ ــظـ ــة نـــ ــ ــنـ جلـــ

 ادلعلومات
  

  
عـــدد ادلــكـــتـــبـــات   -

ادلصــريــة الــيت تــعــلــن 
 استعدادها للبدء

عدد  أدلة العـمـل  -
 اليت مت إصدارها

ــة  - ــًــ ــوعــ ــدد ونــ عــ
ــة  ــقـ ــعـــلـ ــر ادلـــتـ ــقـــاريـ الـــتـ
مبدي جاهـزيـة الـنـظـم 
ــبـــات  ــة بـــادلـــكـــتـ ًـ اٌلـــ

 ادلرشحة للتطبًق
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    الــتــمكــد مــن إمــكــانــًــة الــنــظــام يف

ًـلـة   عرض البًانات ادلـًتابـطـة لـتـسـجـ
RDAيف االسًتجاع. 

  التواصل مع موردي الـنـظـم لـبـحـث
تزويد ادلكتبات بـتـحـديـثـات الـنـظـام 
اٌيل فًما يتعلق بادلعًار اجلـديـد إىا 

 .ما أمكن ىلي
  وضـــع ادلـــقـــًتحـــات بشـــمن تـــقـــدمي

اإلمــكــانــات اجلــديــدة الــيت تــظــهــر  
كـفــاءة االســًتجـاع وشــكــل عــرض 
ًــالت  الــبــًــانــات مــن خــالل تســجــ

RDA؟ 

    
 

نشـر الــوعـى لــدى   -3
رلــتـــمــع الـــفــهـــرســـة 
ــة  ًـــ ــ ــم ــ ادلصــــري بـــ
مـواكــبـة الـتــطــورات 
ــال  اجلـــاريـــة يف رلـ
الفهرسة وقـواعـدهـا 
ــة  ــاصــ ــة خــ ــفــ وبصــ

ــار  ــ ًـــ ــ ــ ــعـــ ــ : وأم(مــ
RDA.) 

  

  إصدار النشرات التعريفًة وادلطويـات
 .الالزمة للمشروع

   عقد النـدوات والـلـقـاءات ادلـخـتـلـفـة
وأعمـال ادلـراـرات الـيت تـرول لـعـمـل 
ــهـــرســـُت  ــةوالـــيت تـــعـــرف ادلـــفـ ــنـ الـــلـــجـ
بــادلــفــاهــًــم وادلصــطــلــحــات احلــديــثــة 

 ,RDA, FRBR:  مـــثـــل 
FRSAD , Bibframe , 

Semantic web. 
  إبـراز الــتـجــارج الــنـاجــحــة وعـرضــهــا

 .لالستفادة
  ًـــانـــات ادلـــوقـــع مــتـــابـــعـــة حتـــديـــث بـــ

اإللكًتوين والرد عـلـى االسـتـفـسـارات 
 .ورسائل الربيد اإللكًتوين

  ــهـــات واألشـــخـــاص ــاجلـ االتصـــال بـ
ًـة الـلـجـنـة  ادلعنًُت لنشر الـوعـى بـم ـ
ًـــة ادلشــًتكـــة لـــلــفـــهـــرســـة  ًـــهـــ الــتـــوجـــهــ
ــادي  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــدعـــم ادلـ

 .وادلعنوي

ــثـــاين   - ــر الـ ــهـ ــبـــدأ مـــن الشـ تـ
وتسـتــمــر طــوال فـًتة عــمــل 

 ادلشروع
تبدأ من منتصف العام األول  -

 للمشروع
تبدأ يف منتصف الـعـام األول  -

 وتستمر تباعاً 
تــبـــدأ مبـــجــرد االنـــتــهـــاء مـــن   -

 تصمًم ادلوقع اإللكًتوين
 تبدأ يف منتصف العام األول -

 اللجنة اإلدارية -
  
جلــنــة االتصــال   -

 واإلعالم
  
  
  
  

ــنـــشـــرات   - عـــدد الـ
ــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــويــ ــ ــ ــ ــ ــ ــطــ ــ ــ ــ ــ ــ وادلــ
ادلتاحة عرب ادلوقع 

 اإللكًتوين
ــرات   - ــراــ ــدد ادلــ عــ

والندوات الـيت مت 
 عقدها

ــــى   - ــ ــلـــ ــ ــ ــرد عـــ ــ ــ الـــ
ــارات  ــ ــســ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــاس  ــًــ ــواردة وقــ الــ

 التغذية ادلرتدة
ــــ    - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن

ــات  ــ ــ ـــالعـ ــ ــطــ ــ ــ ــتـ ــ اســـ
 الرأي

ــــوالت   - ــ ــ ــوكــ ــ ــ ــ ــروتــ ــ ــ ــ بــ
ًـات تـعـاون  واتفاق
ــــ   ــ ــعـــ ــ ــ ــع بــ ــ ــ مــ

 .اجلهات ادلعنًة

ًـة   -4 التمكًد علـى أ ـ
اــثــًــل مصــر عــلــى 
ــتـــــوى الـــــدويل  ادلســ
ــا  ــمـ ًـ ًـــمـــى فـــ ــ واإلقـــلـ
ــا  ــايــ ــقـــ ــ ــق بــ ــلــ ــعـ ــتــ يـ
ــريـــب  ــعـ ــق وتـ ًـ ــ ــبـ تـــطـ

ــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ًـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــ ــ ــ : وأم(مــ
RDA.) 

  

  ًـة لـلـجـنـة التنسًق بُت اللجـان الـفـرعـ
ادلصرية وما ينا رها عـلـى ادلسـتـو ـُت 

 .العريب والدويل
  أن تكون حلقـة الـوصـل بـُت رلـتـمـع

ًـة  ًـهـ الفهرسة ادلصري واللجنـة الـتـوجـ
ادلشــًتكــة الــدولــًــة ومــا يــنــشــم مــن 
ــعــــريب  ــتـــوى الـ ــلـــى ادلسـ ــهـــات عـ جـ

 .واإلقلًمى
  ادلشاركة يف ادلرارات الدولًة وعـرض

  .التجربة ادلصرية

  
مـنـذ الشــهـر األول ويسـتـمــر   -

 طوال عمل اللجنة

  
اللجنة ادلشـرفـة   -

 على التطبًق
  
جلــنــة االتصــال   -

 واإلعالم
  

  
ــن   - ــ ــ ــ ــاىل مــ ــ ــ ــ منـ

ادلـــراســـالت مـــع 
ــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اجلــ
ــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والـ

 .ادلنا رة
عــدد ادلشــاركــات   -

يف مــراــرات أو 
ندوات أو ورش 

 .عمل
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ــــب   -5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــريـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تـــ
ــار  ــ ًـــ ــ ــ ــعـــ ــ : وأم(مــ

RDA  )  بصــورة
ــد   ــزويــ ــة وتـ ــلــ ــامـ كـ
ــــَتات  ــ ــســـ ــ ــ ــفــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ــال ــ ــ بــ

 .الالزمة
  

 ًـار  احلصول على النص الـكـامـل دلـعـ
ــ  (  RDA:  و أ م(  يف صـــورتـ

 .اإللكًتونًة
  ًـــة عـــلـــى ًـــســـ تـــوزيـــع األقســـام الـــرئـــ

 .القائمُت بعملًات التعريب
  ــة ًـ ًـــســـ ــ ــطـــلـــحـــات الـــرئـ حتـــديـــد ادلصـ

بـادلــعــًــار مــع االتــفــاق عــلــى وضــع 
صًغ عربًة مقابلة ذلا قبل الـبـدء يف 
عملًات التعريـب الـكـامـل لـلـقـواعـد 
ًـــق  ــات الـــتـــدقـــ ًـ لـــلـــحـــد مـــن عـــمـــلـــ

 .والتصحًح يف مرحلة ادلراجعة
  حتــديــد قــوائــم رؤوس ادلــوضــوعــات

ــاء  ــة أل ـــ ــاديــ ــنـــ ــتــ ــم االســ ــوائـــ ــقــ والــ
ــئـــات واألمـــاكـــن  ًـ األشـــخـــاص واذلـــ
ــا مـــن األدوات  ًـــة واـــَتهـ ــ اجلـــغـــرافـ
الـالزمـة لـبــنـاء ادلــلـفــات االسـتــنـاديــة 
الـيت ســوف يــتــم االعــتــمـاد عــلـًــهــا 
ســواء يف الــتــطــبــًــق أو يف وضــع 
األمـثــلــة ادلــخــتـلــفــة داخــل الـنــســخــة 

 .ادلعربة من القواعد
  ًـار األمـثـلـة ادلـنـاســبـة مــن واقــع اخـتـ

اإلنـتــال الـفــكــري الـعــريب مبـخــتــلــف 
 .أشكال  وحاالت 

 يف الشهر األول من العمل -
يف الشهـر األول مـن الـعـمـل  -

 يف عملًة التعريب
يبدأ العمـل يف الشـهـر الـثـاين   -

مــن ادلشــروع ودلــدة ثــالثــة 
 شهور

  
 يف الشهر األول من ادلشروع

  
  
  
بــدايــة مــن الشــهــر الــثــالــث   -

 وحىت هناية التعريب

  
اللجنة ادلشـرفـة   -

 على التعريب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ــة   - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ

ــات  ــ ــ ــحـ ــ ــلـــ ــ ــ ــطـ ــ ادلصـــ
الـرئــًــسـًــة مــًت ــة 

 .للغة العربًة
اإلصـدارة الـعـربـًــة   -

 .من القواعد
  
  
  
  

ــم الـــربامــــ    -6 ًـ ــ ــمـ صـ
التدريبًة اليت ترهل 
ادلفهرسُت للتـعـامـل 
ــد  ــ ــواعـــ ــ ــقـــ ــ ــع الـــ ــ مــ
اجلديدة وما يرتبـط 
هبــا مـــن تــطـــورات 
ــة يف  ــ ــ ــ ــثــ ــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــ حـ

 .الفهرسة
  

  ًـة شــامــلـة عــلــى وضـع خــطــة تــدريــبــ
 .ادلستوى الوطٌت

   
  حتـديــد أولــويــات الــتــدريــب جلــهــات

معًنة تسهـم يف الـنـهـوض بـادلشـروع 
 .وتسويق  بصورة جًدة

  تصمًم اجلداول التدريبًة واألهداف
 .اليت ينبغى أن حتققها

  تـوفــَت الــعــروض الــتــقــد ــًــة واحملــتــوى
الــالزم لــلــربنــامــ  الــتــدريــ  وإمــداد 

 .ادلتدربُت ب 
  االستعانة مبدربُت ىوي خـربة ومـهـارة

  .يف الدورات التدريبًة

يف الشهر األول لـعـمـل جلـنـة  -
 التدريب ودلدة شهرين

 أثناء إعداد خطة التدريب -
 تباعاً طوال فًتة عمل اللجنة -
ًـات الـتـدريـب   - قبل البدء بعمل

  .الفعلى

  
 اللجنة اإلدارية -
  
اللجنـة ادلشـرفـة   -

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ
 .التدريب

  

  
الربنام  التدري    -

 .ادلعلن
عـدد الـدورات الـيت مت    -

ــًــانــا . تـنــظــًــمــهــا  ــب اســت
ت ح ـــــــــــور  
الــــــدورات وورش  

 .العمل 
عدد اجلهات اليت  -

ــا  ــهــ ــتــ ًـ ــ ــطــ ــغـ مت تــ
 .بالتدريب

 .إ ايل عدد ادلتدربُت 
  نتائ  حتلًل -

ًـة   -7 ضع سًاسة وطنـ
ــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــارســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دلـــ
الفـهـرسـة تـتـنـاسـب 
ًـعـة احملـتـوى  مع طب
الـعـريب ورلـمـوعـاتـنـا 
الــعــربـــًــة، ومــراعـــاة 

 .ادلمارسات احمللًة

  مـراجـعـة حتـديـثـات احلـقـول اخلـاصــة
بالقواعد يف أشكال تبادل البًانـات 

 (.على سبًل ادلثال 21مارك (
  حتــديــد ســًــاســة وشلــارســات الــتــطــبــًــق

عــلــى ادلســـتــوى الـــوطــٍت بـــادلــكـــتــبـــات 
ادلصـريـة، وخـاصــة فـًـمــا يـتـعـلــق بـنـقــاط 
اإلتـــاحــــة وطـــبــــًــــعـــة االســــم الــــعــــريب 

 .وخصائص اللغة العربًة
  ًـة لـلـمـكـتـبـات حتديد السًاسة الوطن

ادلصــريــة فـــًــمــا يـــتــعـــلــق بــالـــقــواعـــد 
ًـل ادلـثـال  االختًارية ومنها على سـبـ

 .التمشَتة العامة للمادة
   حتديد ادلمارسات ادلف لة يف بـعـ

الــعــنــاصـــر االخـــتــًــاريـــة ، وخــاصـــة 
 .الشكل ادلف ل لنقاط اإلتاحة

  
 -  ًـة ذلـذا تبدأ ادلرحلة الـزمـنـ

اذلـدف بصــفــة عـامــة بــعــد 
ــة  ــنــ ــًــــل جلـ ــكـ ــتـــشــ ــبـــدء بــ الـ

 التعريب

  
  

  ــة ــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـــ ــ ــ ــلـــ ــ ــ الـــ
ادلشرفـة عـلـى 

 التطبًق
  ــة ــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـــ ــ ــ ــلـــ ــ ــ الـــ

ادلشرفـة عـلـى 
 التعريب

  

 
 -   ــة ــ ــ ــاسـ ــ ًـــ ــ ــ الســـ

الوطنًة لـقـواعـد 
RDA 

 -   ــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وضــ
ــات  ــ ــ ــ ــارســ ــ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــ ادلـ
احملــلــًــة لــبــعــ  
ــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ

 .االختًارية
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 :التوصيات
  ينبغي عمى الجيات المعنية بشئون المكتبات

والمعمومات في مصر البدء باتخاذ خطوات جدية 
إلنشاء لجنة توجييية لمفيرسة يكون من أولى 

، كما (RDA:  وأم)مياميا تعريب وتطبيق معيار 
يكون من بين ميام ىذه المجنة متابعة التطورات 
عمى المستوى الدولي فيما يتعمق بالعمميات 

 .الفنية
  البد أن تغمب اإلرادة عمى اإلدارة في اتخاذ قرار

إنشاء ىذه المجنة الوطنية، وأن تغمب المصمحة 
العامة لمتخصص عمى المصمحة الخاصة إذا ما 

ا المضي قدًما لمواكبة التطورات الحديثة أردنا حقً 
 .في مجال الفيرسة

  إن إنشاء لجنة توجييية مشتركة عمى المستوى
، (RDA:  وأم)الوطني لتطبيق وتعريب قواعد 

وما يرتبط بيا من تطورات جارية لمسئولية وطنية 
يقع عاتقيا بالدرجة األولى عمى كل من دار 
الكتب المصرية والجمعية المصرية لممكتبات 
والمعمومات، والبد أن تسخر ليا كافة اإلمكانات 

 .الممكنة
  يجب أن تتم عمميات التطبيق في ضوء خطوات

مدروسة وخطط محكمة، مع تحديد المدى الزمني 
 .المناسب لمتنفيذ ومؤشرات قياس األداء المناسبة

  يراعي عند التطبيق بالمكتبات البدء بالتسجيالت
ذا ما توافرت  الجارية لما يتم إضافتو حديثًا، وا 
اإلمكانات المادية والبشرية والبرامجية لترقية 
التسجيالت الراجعة فيمكن جدولتيا وفًقا لحجم 

 .التسجيالت الببميوجرافية
  ينبغي عمى المجنة القائمة عمى عمميات التعريب

أن تعمل بالتنسيق مع متخصصي قواعد البيانات 
والبرمجيات عمى تصميم قالب يسمح بعمميات 
التعريب باستخدامو، وأن يكون متاًحا ليم عن 
بعد، مما يكفل ديناميكية وفعالية عممية التعريب 
فضاًل عن سيولة إصدار الشكل اإللكتروني، وأن 
يكون ىو األساس لمحصول عمى الشكل المطبوع 

 .وليس العكس

  من األىمية بمكان أن يتم التعامل مع العاممين
القائمين بمعالجة التسجيالت الببميوجرافية 
بالمكتبات التي سوف يتم التطبيق بيا عمى 
أساس أن ىذا العمل ىو جزء من صميم مياميم 
اليومية مع مراعاة عدم إلقاء العبء عمييم بما 
يرىقيم حتى ال يتحول األمر إلى عبء مادي 
عمى المكتبة فال داعي لذلك العبء المادي 
اإلضافي طالما كان العمل في نفس توقيت 

 .العمل الرسمي ودون جيد إضافي
  يجب أن يكون المشروع تحت مظمة دار الكتب

المصرية؛ حيث اتفقت التجارب المختمفة في دول 
العالم عمى وجود المكتبة الوطنية كشريك أساسي 

 .وفاعل
  ينبغي أن يشارك في المشروع المؤسسات

المكتبية اليامة والفاعمة عمى المستوى الوطنى 
التي يتوافر بيا عدد دار الكتب الوطنية :  وىي

كبير من العاممين ذوي الخبرة في مشكالت 
وقضايا الفيرسة والتعامل مع أشكال مختمفة 
من أوعية المعمومات؛ مكتبة اإلسكندرية التي 
يوجد بيا مجموعة من العاممين بالعمميات 
الفنية ذوي الخبرة والميارة في ىذا الصدد 
فضاًل عن اإلمكانيات التكنولوجية والوعي، 
وكذلك اتحاد مكتبات الجامعات المصرية، 
ممثاًل في وحدة المكتبة الرقمية بالمجمس 
األعمى لمجامعات التي تشرف مركزًيا عمى 
مستوى أداء العاممين بأقسام العمميات الفنية، 
وتقوم بتدريبيم ومتابعيم ضمن مشروعات 
الميكنة، ومن ثم فإن االتحاد ممثاًل في وحدة 
المكتبة الرقمية من الممكن أن يقدم قاعدة ال 
بأس بيا من العاممين إذا ما تم تدريبيم يمكن 
أن يناط بيم البدء بالتطبيق في مكتباتيم وفق 
ما ترشد إليو الخطة التنفيذية، كما أن 
الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات تعد 
احدى الكيانات اليامة التي من شأنيا تقديم 
قامة الندوات  جيد جيد في عمميات التدريب وا 

 .والمؤتمرات
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  يعد اتحاد مكتبات الجامعات المصرية شريًكا
استراتيجًيا في ذلك المشروع لما لو من إشراف 
وتنسيق في مجموعة من مشروعات الميكنة 
بمكتبات الجامعات المصرية من خالل نظام 

 .آلي مصري يمكن تطويعو
  البد أن تراعي المجنة عند اختيار

األشخاص الذين يمثمونيا التنوع في الخبرات 
والمؤىالت بحيث تضم عدًدا من السادة 
أعضاء ىيئة التدريس بأقسام المكتبات 
المصرية ممن ييتمون بالفيرسة، فضاًل عن 
مجموعة من المينيين ممن لدييم قدرة عمى 
اإلدارة، وكذلك مجموعة من أخصائيي 

 .المعمومات القائمين بالفيرسة
  ينبغي أن تحدد المجنة وبدقة قنوات االتصال

Communication Channels  سواء
داخل كل لجنة وأفرادىا، أو فيما بين 
المجان، أو بين المجنة العامة وغيرىا من 
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