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 مبــادئ النشــر

 اإلجنليزية: ترحب اجمللة بأنواع املقاالت التالية يف أي ٍّ من اللغتني العربية و -أ

  :مقاالت البحوث األصيلة 

كلمات  وشتاترأ أن جناىن أصاليت  0333و 0333بانن ماا يجب أن جتراوح مقاالث البحىر ألاصيلت  -

رووي، باللغت العربيت أو ؤلاهجلنزيت لم يسبق وترها في أي منان آخر في أي وسيط مطبىع أو إلكت

أو أي لغت أخري أو أن جناىن زا م ماً أحرواات الباااا للمازساخنر أو الا. خىااي   ماا يجاب أال 

 جنىن قي. الىظر لليتر في منان آخر  

 إ ااا   -
 
 ز.يااا.ا

 
يجاااب أن جدسااام مقااااالث البحاااىر باااالعمق وألاصاااالت بحياااا يمكاااً أن ج اااي   ااا  ا

 املجال 

 يق مقاالث البحىر مً الىاايت العلميت باإلارازع واإلاصادا والىزااق يجب أن يخم جىز -

 ألصىل البحا العلمي  -
 
 يجب أن يخم جيسيق مقاالث البحىر وفقا

 :عروض الكتاب 

كلماات، مبمااا فااي  553و 053جراااب ال.وا اات ضعااروب الكخااب، تراا  أن يتااراوح تاا.د النلماااث مااا باانن 

أن حتااما البياهاااث الببليىزرافياات كاملاات للكخااال وأن ذلااب بياهاااث الكخااال الببليىزرافياات   تراا  

حعطي القاائ ملحت تامت تً الكخال، وجلخص الىقاأ الرا ست التي جىضح مىاحً قىة وضع  

 الكخال 

 :األعنال املرتمجة 

  جقبا ال.وا ت ألاتمال اإلاترزمت  رأ أن يخم اافاق الىص ألاصري اتى جخم مرازعت الترزمت

 :وقائع املؤمترات 

جااااب أن حتااااما معلىماااااث تااااً تىااااىان اإلاااااتجمر واإلاااااىظم ماإلاىظماااانن ، وجاااااا   ومنااااان  وعقاااااد  ي -

 وترب مىضىع للمتجمر، ومحاواي الرا ست 

 تنسيق املقاالت:ب. 

يرج  مالاظت أهه يقع تر  تاجق اإلاتلفنن جيسيق اإلاقاالث وزعلها في التنا اإلاطلىل قبا جق.يمها   -

االث التي ال جخىافق مع هذي ؤلاا اداث وادها إلاتلفيها ولً يخم الىظر مع العلم أهه لً يخم قبىل اإلاق

 في وترها اتى يخم إتادة جق.يمها بالصىاة اإلاالامت 
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 يجب أن ُيق.ّم مع كا مقال فردي صفحت تىىان اإلاقال تر  أن حتما ما يري: -

  تىىان اإلاقال 

 اسم اإلاتل  واإلاتها العلمي 

  اإلالخص 

 النلماث اإلافخاايت 

 

ب أن ُيرفاااق ماااع اإلاقااااالث بياااان مقخ اااب باااإلاتهالث العلميااات واإلاهىيااات للمتلااا    اإلااااتلفنن، بماااا فاااي يجاا -

 
 
 ذلب اإلاىصب الرسمي الحا ي وبياهاث  جصال كاملت

في اال مساهمت أ ثر مً متل  في اإلاقال يجب جح.ي. اإلاتل  اإلاىىأ به تمليت اإلاراسالث وإافااق  -

 
 
 بياهاث  جصال به كاملت

: ييبغاااي أن ُيرفاااق ماااع اإلاقاااالث ملخاااص فاااي صااافحت تىااىان اإلاقاااال باللغااات العربيااات ترااا  أن لخصاا  امل -

 كلمت   033و 033يقع اإلالخص ما بنن 

النلماث اإلافخاايت: يرج  جق.يم خمس أو ساذ كلمااث مفخاايات التاي جلخاص اإلاىضاىتاث الرا سات  -

اإلاقاااااال ترااااا  أن ياااااخم وضاااااعها ضعااااا. للمقاااااال وذلاااااب بااااااللغخنن العربيااااات وؤلاهجلنزيااااات ترااااا  صااااافحت تىاااااىان 

 
 
 اإلالخص مبا رة

 يجب أن يخم الخىضيح الناما للمصطلحاث واملخخصراث تى. اسخخ.امها ألول مرة   -

باااانن  5 0، مااااع جاااار  مسااااافت A4يجااااب أن جااااخم حباتاااات اإلاقاااااالث تراااا  زاهااااب واااااا. مااااً واقاااات مقااااا   -

 سم تر  الجىاهب ألاابعت للصفحت   00 0السطىا، تر  أن جنىن الهىامش

 

 خط املق ال  ب للغة العربية :Simplified Arabic  01زقيا لعىىان اإلاقال، ومقا   01، مقا 

 في الهامش  00في اإلاتن، ومقا   00مااا للعىاو ً الفرتيت، ومقا  
 

 خط   للغة إلانجليزية:املق ال  بTimes New Roman  زقيا لعىىان اإلاقال،  01، مقا

 في الهامش  00في اإلاتن، ومقا   00مااا للعىاو ً الفرتيت، ومقا   01ومقا  

 إلايض حي  : -

  يجااب أن جقااا.م زمياااع ؤلاي اااااياث والصاااىا الفىجىلرافياات فاااي التااانا ؤلالكتروواااي فقاااط ترااا  أن
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ة ومرقمااااات ترااااا  الخاااااىا ي باألاقاااااام العربيااااات و جاااااب أن جحماااااا كاااااا جناااااىن ذاث زاااااىدة تاليااااات  مقاااااروم

إي اااايت حسااميت جىضاايحيت مااع اقاام ؤلاي اااايت  و نااىن اإلاتلفااىن مساا ىلىن تااً الحصااىل تراا  

 اقىق الخألي  واليتر لنافت ألاتمال الفىيت اإلاأخىذة مً مصادا أخري 

م كااا زاا.ول حسااميت جىضاايحيت يجااب جاارقيم الجاا.اول باألاقااام العربياات تراا  الخااىا ي  و جااب أن ي اا -

 واقم الج.ول 

: أساااالىل زمعياااات اللغاااااث الح.يااااات لالسدتااااهاد اإلارز ااااي  الاستشاااات وا  ااملرالااااو الففلي لرا يااااة -

 و جب أن جظهر قىاام اإلارازع في نهايت اإلاقال، ول س  ما الحىاش ي  

رسا زميع اإلاتااكاث إ   البري. ؤلالكترووي لل.وا ت الخا ي: -
ُ
 researchlibrariesr@gmail.com ج

 
                  

 حقوق التأليف والنشر: ج. 

اإلاكخباااااث اإلاعلىماااااث  يمااااىح اإلاتلفااااىن اخصاااات اصاااار ت للمر اااا  العربااااي للبحااااىر وال.ااساااااث فااااي تلااااىم

صاات مهاام فااي ميتااىااث أخااري  جاا م مااً اجفاقياات التاارخيص، و مكااً للمااتلفنن اسااخخ.ام اإلاااىاد الخا

 
 
 مق.ما

 
 ضترأ أن ذ ر أسبقيت وترها بال.وا ت وأن يخم إخطاا اا س جحر ر  خابت

 

 مالحظة:
 

ووزهاث الىظر الىاادة باإلاقاالث تاً اإلاتلا  ماإلااتلفنن  ولا س بال ارواة أن حعكاس أاام  آلااامحعبر  -

 ووزهاث هظر اا س الخحر ر، أو هي ت الخحر ر، أو الىا ر 
 

ملجلت، إال بمىافقت خطيت مً اإلار   اقىق الطبع واليتر محفىظت، وال يسمح بإتادة حبع أو وتر أي ز م مً ا

 العربي للبحىر وال.ااساث في تلىم اإلاكخباث واإلاعلىماث

  researchlibrariesr@gmail.com:جىزه زميع اإلاراسالث الخاصت باملجلت إ   البري.  لكترووي

 acrslis.weebly.com/index.html:http//امل قو الالكتراني للمركز: 

mailto:researchlibrariesr@gmail.com
mailto:researchlibrariesr@gmail.com


 

 
 

 الدراسات جملة املركز العربي للبحوث و

 املعلومات يف علوم املكتبات و 

   0202 يوليو ـ الرابع عشر العدد –بعشاال اجمللد
 

 الصفحة املوضوع

 10ص الافخخاخيتكلمت ال

 ت وصفيت جدليليتبمصر: دراس في املكخباث ألاكادًميت الابخكار وإلابداعالحرة للمعرفت وجأثيرها على  إلاجاخت

  

 

 09ص

 املىاطن همىذًجا ألارشيفي وجطبيقاجه باألرشيفاث ألاجىبيت والعربيت: مشروعاث Web 2.0الجيل الثاوي للىيب 

 
 

  

 94ص

 جددًاث أرشفت البياهاث الكبري 
ً
 : البياهاث العقاريت بخىوس همىذجا

 

 

 

 

 94ص

 : دراست جقييميتعلى مىقع "الشركت السعىدًت للكهرباء جطبيق إدارة املعلىماث

                 

 

 021ص

 املكخباث الرقميت في الصين

 

 

 011ص

 املفخىخت السىدان جامعت مكخبت ججربت السىدان فى الالكترووي الخعليم دعم في الالكتروهيت املكخبت دور 

 

 

 بالل أخمد بله.د

 044ص

علىم  –الىيلين  –داجا( بالخطبيق علي مىاقع جامعاث )الخرطىم جدليل عىاصر واصفاث البياهاث )امليخا

 MetaCheckerباسخخدام برهامج الـألاخفاد (  –الخقاهت 

 

 

 

 

 

 231ص

 ماًخه : الىىث املىسيقيت همىذًجاجىثيق التراث الثقافي وخ

 

 210ص

ممارســاث  ز حعزيـ الجزائــر: السـجىن فـي القـراءة واملطالعــت دامـل متسســاثالىسـاطت الثقافيـت فــي فاـاء الكخــا   

                إصالح وجأهيل  وإدماج السجىاء دامل املجخمعاث

 

 

 

 291ص



 

 
 

 الجزائري  دراست عيىت من املكخباث الجامعيت بالىسط:املمارساث العمليت لالسدبعاد في املكخباث

 

 

 244ص

شاركيت الخعاوهيت وألارشيفاث ألارشف
ّ
 100ص تالد
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19

فاي  (  مقافعات  او  ) أبلغاذ مزدضا ف فاي مة ىات وو اان   2019ل مً العاا  و كاهون لا  29في 

ة. قامااذ اكوموماات الغابىرت بخينراا  مىحةاات ال ااوت ج شاا ذ تاث ج ات ونيوراارت فنااي م زاح  الغانن نااً

 العاملرت في الوقذ املىارب.

  19املةحؼ ب نيوذ كوجوها املزاخدة جم جحة ة العامل 2020كاهون الشاو  مً العا   8وفي 

كااهون الشااو   أنلىاذ مىحةات  30فاي وإجرال الزلزلت اكجريرت بزحنت ملىحةات ال اوت العاملرات.  جمو 

ال وت العاملرت نً ج ش ذ تاث ج ت ب نيوذ كوجوها املزخدة كحالت فواجئ صورت نامت تاث صأن 

جةااذ حزااةرخ   أن ال ناايوذل نيوراااث أنلىااذ النجىاات العاملراات لخغااير  ا 2020صااناـ  12دولااي. فااي 

بضاامل جراااذ باملخ خماات الخى زاارت اكوااادة ب ناايوذ كوجوهااا وفااي ه ااس الرااو   أنلىااذ مىحةاات ال ااوت 

اام حزااةرخ  بااةاس وناايوذ كوجوهااا املزااخدة CoV-2- SARSالعاملراات أن الااةاس املزاا ب بااا   covid)) 19جَّ

19(1). 

جى زااااارت   ر اااات إلاااا  مخوراااااقت  يعاااااهون مااااً أمااااحاؼ 19كووراااااة ومعحاااام املغااااابنن ب ناااايوذ 

ومااً يعاااهون مااً مضاااكل فنراات   مااً املااحن  أن كناااج الزااً  ويخعاااوون دون اكواظاات إلاا  ناا ط  اااظ

مدمىااات مشااال أماااحاؼ القلاااب ولاونرااات الةمويااات والزااانحس وأماااحاؼ اكج ااااخ الخى  ااا ذ والزاااحفان  ااام 

 .لاكثي نحؽت لإلعابت بةؾان اث  قنية

حضااةل لانااحاؼ لا ااح  ؽاار    خعااب والزااعال اكجااا وحضااةل لانااحاؼ الضاااحعت اكوااا  وال

وقلت قلرلت مً لاشخاظ  غابون باإلر ال أو الغشران أو   الخى س ولاوظاع وآلاال  والتهاب اكول 

 .(2)رر ن لاه 

مً شخػ آل ح نً فحي  الزعال أو العقاذ   covid 19ييخقل ونيوذ كوجوها املزخدة و 

 واس والثس  يخثي نل  لارقح املورقت  لثا  وص   بالخنانة اكجزةس الثس  يخج ال ناس املخقا ح في ال

كةاااااا  وصاااااا   باججاااااةاس النةاماااااات   أقاااااةا  ) مىااااااي نلااااا  لاقاااااال( وجدىاااااب ملاااااس لارااااااقح 6بةاااااا ال  قااااال نااااااً 

 .  (3)زاهرت باملاس و الغابون أو باملعقم 20واملةاومت نل  فزل الرة ً بةةة ال جقل نً 
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ااااا أو جقلرل ااااا إلاااا  اكوااااة لادوااااف  ناااااث إلاااا املنخث النشنااااي مااااً م رزاااااث واؽااااقح  إفاااا خ اكخااااةماث م قخل

للةزااااا ةت فااااي اكج ااااود املنثولاااات لنوااااة مااااً اهدضاااااج املااااحؼ. وجاااام اج ااااات قااااحاجاث عااااعنت بضااااأن أوؾاااال 

 .واملوظ نن املزخ رة ًالُزنل لخووني الوعول إل  املعلوماث دون املزاذ بز مت 

حااحكتهم وأوضاقتهم لا ااح   إلا  ظاهااب املااوافىنن  موظ ااو املنخنااث مااي القراود الح بزاارت نلا وجنرا  

 الث ً   ةمونهم. 

 الوباااس  ااثا صااح اجقاااس املاد اات مقاج ااا بااالف خ قامااذ املنخناااثوفااي مواظ اات  ااثا الوؽااي  

ا
ل
  العاملنن نل  وح اظ

ل
 دوج  واملعلوماث ال خغاعيذ املنخناث كان وقة  منها للةزخ رة ً بها وجنا ت

 ال اورت املعلوماجرات باحامج الشقاوات جاووني تلا  وماً ال ضاحيت  نلا  تاكجا حات القاج ا  اث  فاي م ام

 والنااحشنن لألفنااس مغاادج املعلومااث وجاووني املزاخ رة ً  لعةاو  املعلومااث للنىيوهرات و اةماث

وجاام حعن ات املنخناااث لخقاة م مدةوناااث قرةات مااً املعلوماااث  (4)القنراات العلااو  فاي مدااال والعااملنن

ا  ةننهم الوزوخ ب املوزوقت حول ونيوذ   .(5)كوجوها مً أظل إنقاس الىاذ مغةجل

 نلاااا  النيراااات الخقىراااات املخقااااوجة  وا خغاعاااارونةاااال 
ل
املنخناااااث نااااً بعااااة مااااً مىاااااخل م انخةااااادا

واجد ااااذ املنخناااااث إلاااا  جقااااة م  ااااةما ها بضاااامل إلنىيوواااا  وجااااةو  رااااني العةاااال املخةاراااا  و وزاااارا   

  ومً أ م  ث  اكخةماث:   ت دا ل املنخنت دىارب مي لمماهراث املخاحوو  ما حزنةا 

نل  مةاج الزانت فوال أ ا  لارنوع وتل  بخووني النخب للنىيوهرت   إجاحت اكخةماث الحقةرت -

 .والنخب الغوجرت واملج ث ولاو  

ااااا  ونااااة  وااااحؼ أس فحاماااااث مخااااأ حة -  ويةنااااً    جةة ااااة جااااواجيق  رااااخحقاخ للةااااواد املعاااااجة جلقا رل

 ظاع املواد نىة إنادة وخح املنخنت.للةزخ رة ً إج 

  رخعاجة أ ؾا بضمل إلنىيوو . مةةجقة م  ةمت جدة ة  -

جقة م  ةمت الحد نل   رخ زاجاث واكخةماث املحظعرت نبي املوادزت للنىيوهرت املناصحة بنن  -

 .املزخ رة وأ غاح  املنخنت 
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ث الحقةراات حزااب رراراااث كااال املزااانةة فااي نةلراات النحاااض فااي املنخناااث الحقةراات أو املزاااخودنا -

 منخنت.

 إف خ  ةمت الواحزاب الخ انلرت الرخقنال  رخ زاجاث واملقىيحاث. -

ج غرػ ع حت كاملت دا ال موقاي املنخنات   اػ موؽاوع ونايوذ إل  اجد ذ بعؿ املنخناث  -

كوجوهاااا وجحة شاجااا  ولارااا لت الضااااحعت حاااول اكخاااةماث الااااذ جقاااةم ا املنخنااات واكخاااةماث املوقووااات 

 .ا م قخ

دكخاااوجا ( وخاااي  ةمااات  -ناااً بعاااة )ماظزاااخني   جقاااة م  ةمااات الالا ااات العلةرااات للحراااا ل اكجامعرااات -

جقااااةم ا بعاااااؿ اكجامعاااااث ماااااً  لااااو الحراااااا ل اكجامعراااات ماااااً الزااااحقاث العلةرااااات باالنخةاااااد نلااااا  

 .Turnitin بحمدراث  اعت بثل  مشل بحهامج

املزااااخ رة ً نبااااي   مماملاااااثارااااخ ةا  جقنراااا   ااااةنم ال واجاااا  الثكراااات لخااااووني وحعاااات الااااحد نلاااا   -

لاجقا  الحرةرت للةنخنت والخوعرل الخلقاح  أل غاح  املنخنت نبي جحويلخ  اكخاعت في أس ممان 

 .Cisco Jabber (6) وأس خمان وإظحاس املوادزاث ال اج رت مشل جقنر 

إمماهرااات اراااخةاع واراااخةخاع لاف اااال بحمااا  القغاااػ نباااي مىغااااث الخواعااال  ظخةاااا ي وموقاااي  -

  .خنت للنىيوو املن

فااااي صااااا  نبااااي لهىيهااااذ إمماهراااات حؾااااوج الىااااةواث واملاااا جةحاث ووجش العةاااال الاااااذ جقااااةم ا املنخناااات  -

 املوؽوناث 

الخواعل املزخةح بنن املنخناث وهاصحس وموجدس النخب وفني ا ماً مغاادج املعلومااث  ال خرااج  -

  .وارخ   وإنةاد املىارب منها لخلنرت احخراظاث مدخةي املزخ رة ً

بعااااؿ املنخناااااث بخااااووني  ةماااات جوعاااارل النخااااب إلاااا  املىاااااخل معقةاااات ومغل اااات جلنراااات لحفناااات بااااادجث  -

  .مزخ رةيها  وإجاحت إمماهرت جد ا في أماكً م غغت لثل   اجط منن  املنخنت

خيااااجة مننااا  املنخنااات واصاااخاخ إلااا  الخداااول بااانن أجوقتهاااا وفاقاااذ جوحااا  وه زااا  الراااىيظاع  أنخاااادماااً  -

منخنااااااات اكجامعااااااات أو املنخنااااااات العامااااااات الااااااااذ أل  اااااااا واججااااااانك بهاااااااا  و ااااااا   ننااااااا  العااااااابط بااااااانن ظاااااااةجان
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ارااخقانخ  أن  نحااح فااي ظولاات اوىياؽاارت دا اال الىةااوتط ز ساا  لابعاااد ملنناا  املنخناات نلاا  موقع ااا 

 . (7)للنىيوو 

حرااض جخقلااي الااةول إلاا  جوااي القرااود نلاا  الىقاااخ لاورااي     جدااا  هحااو إنااادة وااخح املنخناااث مىلا ااةو 

قاااة جمااون  ىااااأ مزااااحت أكباااي أو أقااال ملاااة حس املنخنااات و    الاااحفم ماااً أن لامشلااات ال جااادال محاااةودةنلاا  

مً امل م أن  خم دنة م باإلجصاداث والخعلرةااث املىارانت. وفاي و   الج ات قحاج وخح املنخنت مً نةم 

   حرض إنادة وخح املنخنااث مضاحوفتوـ أكثي عحامت في اكخقك املوؽونتجوظة صح  أ ح  أماكً 

ويخم إنادة وخح املنخناث  باردر اس صحوـ مدةونت مً البيوجوكوالث الاذ وؽعتها رلقاث املنخنت.

نل  ههج جةجيجي  مي ارخئىا  اكخةماث ولاوضقت اكجة ةة وأظداس ماً املنخنات وقاك نىاةما  ةناً 

بااس  وجبك النعؿ  هخقال مً مححلت إل  أ ح  بةة  الخقاة  فاي معاكجات الو أن  حةر تل  بأمان. 

النااةس بخقراارم ببىةااا   ؾاال الاانعؿ آلا ااح أن  مااون أكثااي حااثجا فااي جحة ااة الخااواجيق والااىهج امل رااة  ااو 

  زاااام وؽااااي اكخقااااك   وقااااك بعااااة تلاااا   ةنااااً جحة ااااة موانرااااة الرااااخئىا  جقااااة م اكخااااةماث املخااااافح

 املخخل ت.

ث قوانة أكثاي جى ر وقة جةنو اكواظت إل  الوؽي وبالىحح إل  حالت نة  الخرقً بضأن كر رت جقوج 

 :أ ة ا covid 19  (8)في نودة م رزاث املنخناث مي أخمت ونيوذ كوجوها املزخدة عحامت 

1 

إجنااع    covid 19ماً ونايوذ كوجوهاا املزاخدة   ى   للوقا ات ورا مت املزاخ رة ً و خواج املنخنااث 

 لظحاساث آلاجرت:

 س العريرنن ولاه  وال م بالرة ً فني الىحر ت.  وجدىب ملفزل الرة ً بعىا ت -

 الخنانة اكجزةس بةا ال  قل نً رخت أقةا  ) مىي واحة(. -

  لىلا  بخغقرت لاه  وال م بالنةامت القنرت و القةاصرت. -

امل اااااااجرح  لابااااااواب ولوحاااااااثاكواااااحظ نلاااااا  هحاواااااات وحعقاااااارم مماااااان العةاااااال مااااااً فاااااااوالث ومقاااااابؿ  -

 (9) لا ةس.قي نلر  ولاحواؼ أو كل ما  ةنً أن ج
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 كجاااااةول خمناااااذ محاااااةد باألناااااةاد املزاااااةو   -
ل
 ل اااااا د اااااول جىحااااارم خيااااااجاث املزاااااخ رة ً للةنخنااااات ووقاااااا

 املنخنت  وتل  لنوة مً الخدةعاث النشنية في وقذ واحة.

العةال نلا  واخح املنخنااث  وجى راث نةلراااث الخىحرا  والخعقارم املزاخةحة واملىخحةات  ماي الىيكناال  -

 ي ؾل إبقاس املحاحرؿ مغلقت.بضمل  اظ نل  لارقح  و 

جاااووني بوابااااث للخعقااارم أو وؽاااي معقةااااث نلااا  النوابااااث وجأكراااة اراااخ ةا  كااال الدا اااحيً ل اااا قنااال  -

 د ول املنخنت.

أ اااااث  حخرافااااااث ال خمااااات  فاااااي جوخااااااي النحانااااا ذ دا ااااال القانااااااث بحراااااض  ماااااون  ىااااااأ مزااااااحاث  -

 .(10)مىارنت بنن املزخ رة ً كةا جقح ا مىحةت ال وت العاملرت

 
2  

 و ىا  دب إجناع لظحاساث الخالرت:

  وحعااااااويؿ تلاااااا  باالرااااااخةحاج فااااااي جقااااااة م بعااااااؿ خؾاااااااوت أ اااااات أوضااااااقت تاث أنااااااةاد كنناااااايةنااااااة  ار -1

 اكخةماث نً بعة .

 ومحاولت الخواعل مي دوج اليضح كاوت. للةنخنت العةل نل  جقة م  ةماث  هىيهذ الةا لي  -2

وقااااااك  مااااااي ؽااااااحوجة الىاااااالا  الااااااحواد بالخعلرةاااااااث قخغاااااااج نلاااااا   ةماااااات  فاااااا ع الااااااةا لي   ؾاااااال   -3

 امل ىيؼ  لىلا  بها كاوت  وكثل  املوظ نن.

فااي حااال الحفناات فااي جقااة م  ةماات لناااجة اكخاجظراات والهاا    ؾاال جقااة م رراراااث اك جااح الغاا ي  -4

 نل  النخب املحجدعت.

 آلرت لخعقرم  ث  النخب إن أمنً.لثاجرت مي ؽحوجة جووني مً املةنً جووني  ةمت لناجة ا -5

 .(11)كوه حاوس في أهواع املنخناثالعةل نل  جووني  ةمت ال رة و  -6

3 

الخأكة مً أن املوظ نن ب وت ظرةة وب ني ومحجااحون فاي جقاة م اكخاةماث  وال  ين اي   دب

. ومي إنادة وخح املنخناث   قو  إنادة وخح املنخنت ما لم  نً أمىاس املنخن
ل
 مىارنا

ل
اث مد ديً جد نلا
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  مىاوباااااث العة ااااة بهااااث  لظااااحاساث ل ىااااياث محااااةودة وقااااك كاااال  ااااو   وازااااةح للةااااوظ نن بالعةاااال فااااي

 لؾااااةان جدىااااب أمىاااااس املنخناااااث  ظخةاناااااث و رااااىياحاث القويلاااات جقلراااالو 
ل
  وجحااااةد املنخناااااث وقخااااا

ناااث حيااجري العةاال مااً املاااالل قااةج لممااان. ويااخم  جغاااال راااناث الااثجوة   وؽااةً نااةد ماااً املنخ

ومً زم العةل في هوباث لخقلرال  جغاال  مةاا  ؾاةً ناة   لامح باملوظ نن وقك لنوؾوج إتا لد  

 . (12)٪ مً العةد املعخاد للةوظ نن في العةل في املحة الواحةة 25وظود أكثي مً 

 أن جقو  باإلظحاساث  حىياخيت الخالرت: وباإلؽاوت إل  تل    دب نل  إداجة املنخنت 

قرااا  إداجة كااال منخنااات بخوخااااي ال وخااااث ال خمااات فاااي لامااااكً كاوااات دا ااال املنخنااات  ماااي قراااا  املنخنااات  -1

 بخوخاي أدواث الخعقرم ال خمت  كاوت في كل فاب   وأما  كل قانت  ووؽي الزا ل املعقم بةا ل ا.

يهااا بالنةاماااث وبااااي لادواث املزااخ ةمت كااالظحاساث احىياخياات  قرااا  إداجاث املنخناااث بااةنم موظ  -2

 الدا  كل موظ  في مماه  ونة  الخدةي ألس ر ب.و 

باليزنت لنووامل وأصواب لامحاؼ املدمىات وأصاواب لظااخاث  راخصىا رت الباة ماً الىحاح ويهاا  -3

 لقحاجاث كل دولت ورةا   ػ  ث  ال  اث اكخاعت مً العاملنن.
ل
 ووقا

حضاانرل كجىاات  اعاات دا اال كاال منخناات ملخابعاات لظااحاساث  حىياخياات  جقااو   ااث  النجىاات باملخابعاات  -4

 .(13)الةوجيت املزخةحة مي كل منخنت  بحرض  خم الوقو  نل  أ ت مزخدةاث   ل  ث  لاخمت

4-  

أراااقح قاااة  جوهاااا لمونهااااكو  ماااً ونااايوذماااً امل ااام املواوحااات نلااا  رااا مت املجةونااااث املنخ رااات 

اهخقااااال لااااثا وااااالن  لىاااالا  باااااإلظحاساث الوقا راااات لألوااااحاد راااارقلل مااااً احخةااااال  لألوااااحاد.جىقاااال العااااةو  

أحااااة موظاااا  أو ونااايوذ كوجوهااااا نلااا  لارااااقح أو باااانن زىا اااا املجةوناااااث املنخ رااات. أو فااااي حااااال إعاااابت 

  وورةاا  اأح  مدةونات والن مً الؾحوجس أن جمون  ىاأ  قت حعامل للخ لػ ماً ال نايوذ الدواج

 مً لارالرب املخنعت:
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 ناايوذ  أحااة القااة  مااون أراالوب العاادل للةدةوناااث وواا  املااةة الماوراات للخأكااة مااً وىاااس  العاادل: -1

لارالرب آلامىت  الررةا مي املجةوناث الوجقرات كالنخاب والوزاا   و املخقوفااث بحراض جماون املاةة 

 أ ا . 10-7بنن 

مشاال ورااا ل  )  (covid 19ل لاوخون لخق نااي النب اااث امللوزاات ب ناايوذ  ةناً ارااخعةا: 03لاوخون -2

الىقال   املحكنااث  املزدضا راث   ال ىااادخ. لاثا واان اراخعةال  فااح  الخن ناي بغااخ لاوخون للخعقاارم  

بوعاااااا  ا أحااااااة لارااااااالرب املزااااااخعةلت ملماوحاااااات الننخني ااااااا واملرنحوباااااااث واكوضااااااحاث الاااااااذ جوظااااااة نلاااااا  

 .(14)ةً مً القؾاس نل  ال نيوذرقح الوجقرت  رخنلا 

واملنخنااااث خااااي تاكاااحة املجخةااااي   ىااالن ويهااااا  بياجااا  وجحازاااا  الشقاااافي واملعحفااااي واغاااثيها نلاااا  الاااةوا  بماااال 

 او إ ااثان   )  (covid 19ظة اة وهااوي لبزااخ ةم ا حانن اكواظات إليهااا  وفاي املححلات الحا ىاات ل نايوذ 

حة  وظعال م رزااث املنخنااث  جا اةة فاي جقاة م  كوقنت ظة ةة مً اكخاةماث الحقةرات و القاحخ املنخنا

  ةما ها و  ججقاس بها هحو لاوؾل .

 

 ج بس الخححيح

                                                                                                                        

 2/7/2020في دمض                                                                                                                                 

مدةونت مً امل ل نن. محؼ كوجوها املزخدة: الةلرل لجصادس في الوقا ت والديخرػ والعا ط ( 1)

 .6ظ  -.2020 دمض : ظامعت دمض , -/ إصحا  محوان اكولبذ .

جااجيق  -.املغادج الح بزرت للةنخناث في  رخدابت لوباس ونيوذ كوجوها.  واهدضاج  19كوورة و م (2)

 https://www.ifla.org/node/93070#1مخا  في:  -.22/6/2020 ف ع 

https://www.ifla.org/node/93070#1
https://www.ifla.org/node/93070#1
https://www.ifla.org/node/93070#1
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وققااااع لاجصااار   )  (covid 19ونااايوذ كوجوهاااا املزاااخدة املحكاااد الزاااعودس للةحخاااو  الحقااااذ. ( 3)

 .4ظ  -.2020واملنخناث واملخاح  الحياؼ: )داجة املل  ننة العديد(  

 رااىت 99مااج  0مدلاات أحااوال املعحواات. -ننااة الااححةً وااحاط. عااىانت املعلوماااث فااي خمااً الموجوهااا .( 4)

 .69. ظ 2020   وهرو 1441الحابعت و العضحون صوال 

: جاااااااااجيق  فااااااااا ع  -مدخةااااااااي املنخنااااااااااث العااااااااالاذ.  براااااااااان ج اااااااابس لوااااااااا  ولاماااااااانن العاااااااااا . 19-( كوورااااااااة5)

 https://www.ifla.org/node/93070#1مخا  في:  -.23/6/2020

جاااجيق  فاا ع  -ملااذ املنخناااث مااي أخماات وناايوذ كوجوهااا. مةوهاات ال  ااحذ العح اا  املوحااة.( كراا  حعا6)

 مخا  في: -.24/6/2020

https://blogaruc.blogspot.com/2020/03/blog-post_23.html 

 لاااً ولااام حغلااا  .نناااة س حزااانن مخاااولي. املن( 7)
ل
 مخاااا  فاااي: -.25/6/2020جااااجيق  فااا ع  -خنااااث أباااةا

http://blog.naseej.com/ 

جااااجيق  -.( إناااادة واااخح املنخنااااث . املغاااادج الح بزااارت للةنخنااااث فاااي  راااخدابت لوبااااس ونااايوذ كوجوهاااا8)

 https://www.ifla.org/node/93070#1مخا  في:  -.26/6/2020 ف ع 

قااع لاجصار  واملنخنااث واملخااح  .املحكاد الزاعودس وق )  (covid 19ونايوذ كوجوهاا املزاخدة ( 9)

 .6ظ  -.2020الحياؼ: )داجة املحكد ننة العديد(   -للةحخو  الحقاذ.

 ىاااةس نناااة س  ىاااةس أحةاااة  أكاااح  نناااة اكجلرااال ورااااؼ. ناااودة م رزااااث املنخنااااث ومحاكااااد ( 11)

 . 2020بها   املعلوماث مي أخمت كوجوها: جقحيح حول لارس والقوانة الاذ  دب القرا 

 .الزاب املغةج ه س ( 11)

جاااجيق  -( إنااادة وااخح املنخناااث . املغااادج الح بزاارت للةنخناااث فااي  رااخدابت لوباااس وناايوذ كوجوهااا.12)

 https://www.ifla.org/node/93070#1مخا  في:  -.26/6/2020 ف ع 

 مغةج راب   نة س  ىةس أحةة  أكح  ننة اكجلرل وراؼ.( ىةس ن13)

وققاع لاجصر  واملنخناث واملخااح  .املحكاد الزاعودس  )  (covid 19( ونيوذ كوجوها املزخدة 14)

 .9-7ظ ظ  -.2020الحياؼ: )داجة املحكد ننة العديد(   -للةحخو  الحقاذ.

 

https://www.ifla.org/node/93070#1
https://blogaruc.blogspot.com/2020/03/blog-post_23.html
https://blogaruc.blogspot.com/2020/03/blog-post_23.html
http://blog.naseej.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8B-..%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82
https://www.ifla.org/node/93070#1
https://www.ifla.org/node/93070#1


 حسني حممد رمضان إميان. د                                                                                              

 0202و    ـ  يولي  42ـ العدد  سابعاجمللد ال   7

 

 ثسصص ثقنية مللىمات -صكحىعاه في آلاصاب  

 مكغف املكحبة الغقمية                                                         

 جاملة القاهغة -املكحبة املغكؼية الجضيضة                                                                                      

ك دددد   ومنهددددا ةثاخددددة ال ددددغة للملغ ددددةأرددددغ الحقنيددددات ال ضي ددددة  الحلددددغف ك دددد تهددددضف الضعاؾددددة   دددد      

التددددد ثقدددضماا هددددظه املكحبددددات املبحكدددغة  لكترونيددددةة وػبيلددددة التدددضمات املكحبددددات يماصيميدددةمؿدددحقب  

 كدال  الحددى  مدن  رغ املكحبات ثىاجه التد وأبغػ الحدضيات، لحلبية اخحياجات املؿحفيضين املحنامية

 مددن للغ ددموثقدضي  مقترخددات ثؼىيغيدة  ةثاخددة ال دغة ملصدداصع املللىمدات،   دد  املؼبىكددة املللىمدات

مددة التددضمات كفددا ة  آلا ددا  ، واؾخكددغافالىصددى  ال ددغ كصددغ فددي يماصيميددةباملكحبددات  املقضَّ

ةثاخدة  نددى للحىجده املكحبدات ؾدحقضماا التدد الجضيدضة والىؿداف  بدادصواع ثدغثبؽ والحؼللدات التدد

 ال غة ك   قبكة الانترند.

، باؾدددحسضاج معمىكدددة مدددن أصوات جمدددم البياندددات الىصدددفل الحدلي ددديوجلحمدددض الضعاؾدددة ك ددد  املدددن       

 ( مكحبددات أماصيميددة10للينة من )الاؾددحايا ، واملظخـددة، واملقابلددة ال تصددية، وث ىنددد ا املحم لددة فددي

 ةؾددبا لثغثيد  الجاملددات املصدغية فددي الحصد ي  ثابلدة د ظد  مسؾؿددات الحللدي  اللددا ي ويك د  فددي 

 .ج2020في  صضاعة ينايغ  Webometricsاللالمد 

ة  ثىصدددديات،     ج الضعاؾددددة، قددددضمد كددددض  أو ؾياؾددددة لظبح دددداع فددددي  اؾددددتراثيعيةاكحمدددداص  :ادددداأهم وفددددي زحدددداس

التددضمات الالكترونيددة لحؼددىيغ املكحبددات يماصيميددة كاددر اؾددحلظ  الحقنيددات ال ضي ددة ومنهددا ةثاخددة 

بحكغة وثلبية الاخحياجات املللىماثية للمؿحفيضين.     ال غة للملغ ة في ثقضي  زضمات مللىمات م 

 

 -زدددضمات املللىمدددات ةلكترونيدددة -ةثاخدددة ال دددغة للملغ دددة -بدددضاق ة  -الابح ددداع الكلمااااث ااحخا: ااات:

 املكحبات يماصيمية في مصغ.



 حسني حممد رمضان إميان. د                                                                                              

 0202و    ـ  يولي  42ـ العدد  سابعاجمللد ال   42

Abstract: 

The study aims to define the effect of emerging technology، including the open 

access to knowledge on the future of academic libraries and the  innovative online 

services that these libraries provide to meet the needs of users، and the most 

prominent problems facing libraries following the transition from the world of printed 

information to the free access of information resources، and provide development 

proposals to improve the quality of services offered by academic libraries in the era of 

open access، and predict expectations related to the new roles and functions that 

libraries will provide for moving towards free access on the Internet. 

The study depend on the analytical-descriptive method، Using a set of data 

collection tools such as questionnaire، observation، and personal interview. The 

sample consisted of (10) academic libraries belonging to the best higher education 

institutions and the highest in the ranking of Egyptian universities in the Spanish 

Webometrics Ranking of World Universities in January 2020 version. 

At the conclusion of the study، several recommendations were presented. The 

most significant recommendation was adopting a strategy or policy for innovation in 

electronic services for developing libraries by exploiting modern technologies such as 

open access to knowledge to provide innovative information services and fulfill 

users' information needs.  

Key Words: 

Innovation- Creativity- Open access to knowledge- Electronic information services- 

Academic libraries in Egypt. 
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01

بضأت املكحبات في صو  كضيضة من اللال  ثحدضذ كن ةبضاق والابح اع في أكمالاا وزضماتها     

ومعاالتها املتحلفة، وطلك لحعاوػ ي  اع الحقليضية التد ماند ثنـغ للمكحبة ك   أنها معغص مسؼ  

ت للمللىمات، للكح  وغيرها من مصاصع املللىمات،  املكحبات أصبدد مغاكؼ ونـ  وقب ا

 (.2018وخاطنات لل قا ة وامللغ ة )كليا ، 

لض املكحبات يماصيمية بم ابة حجغ يؾاؽ لألنـمة     
 
بفظ  صكماا لألبداذ التد  الابح اعيةوج

 مدن الدظ  املناؾد  الللمدد املندار جؿداكض ك د  ثدؿدي  كمليدات صدنم القدغاع فدي ال  ىمدات، وتهي دة

 يم دد  الاؾدحلما  زدظ  مدن املؿدحفيض وصدى   الللمدد وطدما الحقدضج  معدا  فدي ةؾدااج قدننه

 Garrido) املللىماثيدة اخحياجاثده ثلبد  التدد والحقنيدة الللميدة املللىمات      للحكنىلىجيات املحنىكة

and Wyber، 2019) . 

لحارو     
 
 زظلاا يهضاف من ثحدضص جضيضة مغخلة املللىمات ملصاصع ال غة ةثاخة ج

َما ال أجمم اللال  في الللمد للحؼىيغ ملؿحقبليةا والؼمىخات يَّ َلض   خيث النامية؛ في الضو   ؾس
 
 ج

ا املؼلىبة للمللىمات الىصى   ؾغكة  عفيؿا
ا

ويبضو ثنرير ، الللمية ويبداذ املااج إلنعاػ كامظ

ا ك   زضمات املللىمات باملكحبات  في كال   التد ث ا ذ من أج  البقا يماصيمية ةثاخة ال غة جليا

ا في صوعها في املجحمم يماصيمد  ا خحميا مللىماجل ثكنىلىجي محلير، خيث ثىاجه هظه املكحبات جلييرا

ن الحكنىلىجيا ال ضي ة املكحبات من الحعضيض والابح اع في  ،وأؾالي  كملاا في املؿحقب 
 
وثمك

بظ خضوص لحى ير أصواعها وأنماغ كملاا و  كا  مؿحىصكات عقمية وزضمات ك   مضاع الؿاكة و 

اللنكبىثية لجميم  كار الكبكةالىصى  ال غ     املجمىكات املكحاية املاصية والالكترونية 

 (.  2016)دمحم،  قانىنية أو ماصية قغوغ أو قيىص صو   املؿحفيضين

ويلحار من املااج الغفيؿة للمكحبات يماصيمية ثىكية يػغاف املتحلفة من عؤؾا  )وبساصة     

القغاع(، وباخ ي  ومبضكي ، وجمليات مانية، وناقغين،  لخ بنهمية الىصى  ال غ وآلياثه محسظ  

في ثىؾيم أ ا  ال كغ الللمد وال قافي ةلكترو ل لحىاص  الكلىب واؾحفاصتها من املسلفات 

الللمية ونحافج يبداذ وثىصياتها والحىاص  بي  باخ ي  اللال  ك   ازحظف ثىجااته  وجلليما  

  . Suber، 2007)) لاع ا  ورقا اته  وثعاعبه وم

وثداو  هظه الضعاؾة اؾحككاف مضي ثؼبيق ةثاخة ال غة للملغ ة في التضمات وي كؼة     

جحمدم التد ثقضماا املكحبدات يماصيميدة ومؿدحىي الدى ي
 
الابح داع وةبدضاق  بدي  بالصدلة املكحبدد لدضي امل
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الغقميدة، والحددضيات التدد ثىاجده املكحبدات نددى  صىعتها في ىماتو ثاخة امللل املكحبات يماصيمية في

ثقددضي  زددضمات  بضاكيددة ثددحظ ج مددم ثقنيددات ةثاخددة ال ددغة للمللىمددات وامللغ ددة فددي البي ددة الغقميددة، 

ا ثقضي  عؤيدة مؿدحقبلية لحؼدىيغ املماعؾدات الابح اع دة فدي املكحبدات يماصيميدة فدي طدى  ثقنيدات  وأزيرا

 ملغ ة.ةثاخة ال غة لل

11

 ثكنىلىجيددا ثكمددن مكدد لة الضعاؾددة فددي الحليددرات التددد جكدداضها املكحبددات يماصيميددة وثددنرير صزددى      

 وثنىكادا املؿدحفيضين اخحياجدات وثؼايدض محنىكدة مللىمدات مصداصع وؿادىع  املكحبدات ك د  املللىمدات

املكحبددات  صازد  الابح داع وةبددضاق ثبجددد أهميدة ثاددرػ هندا ومددن جضيدضة، للىمدداتوؿادىع زدضمات م

 زدظ  مدن الفكدغ  الللمدد للغصديض املجانيدة لإلثاخدة ال دغ الىصدى   مماعؾدات وجلؼيدؼ يماصيميدة،

 والاخحياجدات ال اليدة مدم املحؼلبدات محىافمدة خضي دة وثؼبيقدات ثقنيدات وباؾدحسضاج ةنترندد،

 .ملؿحفيضينجحمم اوأؾغكاا مل الؼغ   بنيؿغ للىمةامل لحقضي  ال حمية

( ك ددد  صوع الابح ددداع فدددي ثؼدددىيغ املكحبدددات يماصيميدددة كادددر اؾدددحلظ  2019)ك مدددا  ،  وأكدددضت صعاؾدددة    

الحقنيدات ال ضي دة فدي ثقدضي  زدضمات املللىمدات وثلبيدة اخحياجدات املؿدحفيضين، ومكداعكة املكحبددات 

اخدة ال ددغة ماملؿددحىصكات الغقميدة لحبدداص  التددضمات وثؼددىيغ يماصيميدة للمنصددات الحكنىلىجيددة لإلث

 اللم  باملكحبات واملؿاهمة في مدى يمية املللىماثية للمؿحفيضين.

قاددددددا املكحبدددددات يماصيميددددددة مدددددن ثىؿيدددددد       س
مكدددددن أ  ثدق  وثحضدددددي أهميددددددة الضعاؾدددددة فددددددي الفىافدددددض التددددددد ي 

بحكدغة جاطبدة  ةثكنىلىجيا ةثاخة ال غة للمللىمات فدي ثقدضي  زدضمات جضيدض ملجحمدم املؿدحفيضين  م 

 للحنمية املؿحضامة. 2030ثحظ ج مم عؤية مصغ

يماصيميدددددددة فدددددددي املسؾؿدددددددات  مسحلفدددددددة مدددددددن مدددددددضيغ  املكحبدددددددات وثسدددددددضج الضعاؾدددددددة اخحياجدددددددات   دددددددات    

د املللىمدددات والقيددداصات الجامليدددة، وال جدددا  املؿدددسولة كدددن قدددسو  املكحبدددات  س
الحلليميدددة وازحصاصدددح 

 ، وامللنيي  واملاحمي  باإلثاخة ال غة للملغ ة. صاز  الجاملات
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12

والابح دداع فددي بي ددة  الحلددغف ك دد   م انددات اؾددخ ماع ثقنيددات ةثاخددة ال ددغة للملغ ددة لحؼددىيغ ةبددضاق -1

 املكحبات الجاملية.

جحمدم الكك  كدن مؿدحىي الدى ي -2
 
ة والابح داع بدي  ةثاخدة ال دغ  املكحبدد بالصدلة املللىمداجل لدضي امل

 صاز  املكحبات يماصيمية.

بحكددغة ثددحظ ج  -3 ثدضيددض امللىقددات التددد ثىاجدده املكحبددات يماصيميددة كنددض ثقددضي  زددضمات مللىمددات م 

 . للملغ ةمم ثقنيات ةثاخة ال غة 

ثقددددضي  عؤيددددة مؿددددحقبلية لظؾددددحفاصة مددددن ثكنىلىجيددددا ةثاخددددة ال ددددغة وثىؿيدددد  الابح دددداع فددددي ثؼددددىيغ  -4

 بات يماصيمية. املكح زضمات

 

13

 ما املماعؾات وي كؼة ةبضاكية للمكحبات يماصيمية في طى  ةثاخة ال غة للملغ ة؟ -1

جحمدم مؿدحىي  ك د  الدى ي صعجدةمدا  -2
 
و ثاخدة  املكحبدات يماصيميدة الابح داع فدي بدي  بالصدلة املكحبدد امل

 ؟الغقمية صىعتها في املللىمات

ندى ثقضي  زضمات ابح اعيدة ثدحظ ج مدم ثقنيدات  يماصيميةامللىقات التد ثىاجه املكحبات  ما أبغػ  -3

 الىصى  ال غ للمللىمات؟

في كصغ ةثاخة ال غة للملغ ة  يماصيميةاملؿحقبلية املقترخة لظعثقا  باملكحبات  ما الغؤية -4

 وػمن الحعضيض والابح اع؟

14

 :خضوص الضعاؾة امل ضصات الحالية ثظمند    

والابح ددددداع فدددددي  ك دددد  ةبدددددضاق للملغ دددددةثددددنرير ةثاخدددددة ال دددددغة  ثخنددددداو  الضعاؾدددددةالحاااااملو اايةاااااي  ت: 

امللىقدات التدد ثىاجده املكحبدات كندض ثقدضي  وي كدؼة التدد ثنفدظها املكحبدات يماصيميدة، و  التدضمات

قددددضج مقترخددددات لحؼددددىيغ ماددددا زددددضمات مبحكددددغة
 
فددددي طددددى   يماصيميددددةج وأصواع املكحبددددات جضيددددضة، كمددددا ث

 ثقنيات ةثاخة ال غة للملغ ة وػمن ةبضاق والابح اع.
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دددددا لادددددا يحم ددددد  فددددديالحااااااملو ااكاه ااااات ا جلغا ي  املكحبدددددات املغكؼيدددددة بالجاملدددددات  : اثسدددددظت الضعاؾدددددة ميدددددضانا

  املغاثدد  سات جاملداته( مكحبددات أماصيميدة ممدن ثبد10املصدغية ال  ىميدة والتاصدة، وطلدك بازحيداع )

 ج.2020 ينايغ يو   في ثص ي  ويبىمتركـ

ج وختدد  2019اؾددحلغقد مددضة انعدداػ هددظه الضعاؾددة فددي الفتددرة مددا بددي  قدداغ ؾدداحمار الحاااملو السيى اات: 

 ج.2020قاغ  ارايغ 
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 عاؾة: لغض في الفقغات الحالية دبغػ املصؼ  ات املحكغع اؾحسضاماا في الض    

 إلابااع Creativity)) 

دا يؿدحسضج أصدبذ كداج، مصدؼ ي ةبدضاق      اؾدحدضاذ وهدى الابح داع بملجد  وةبدضاق لظبح داع، قغينا

ه مليند ثقدضي  زضمده أو ؾدللة  نحدا  فدي جضيدض مدن   أو ازتراق، نـغيه، أؾلىب، جضيض،  كغه، شخد 

 (.2015) ىػ ، 

لدددددغف ةبدددددضاق بننددددده كمليدددددة جلييدددددر نحدددددافج      املدددددىاعص وةم اندددددات املحاخدددددة مدددددن زدددددظ  كمليدددددة منـمدددددة وي 

وثدليد  هدداصف للفددغا املحاخدة، والنـددغ   دد  يقدديا  بؼدغ  جضيددضة غيددر ثقليضيدة، وهددى اللمليددة التددد 

يح  من زظلاا ثدىي  ي  اع الجضيضة     منحج أو زضمة أو ػغ  وأؾدالي  جضيدضة لللمد  فدي بي دة 

 (.2018املكحبات )كليا ، 

 

  بخكاة ت باابختاث  ألاوشطت لاInnovative activities in libraries) 

يمكدن جلغيد  ي كدؼة الابح اعيدة باملكحبدات ك د  أنهدا معمىكدة التدضمات الجضيدضة وغيدر الحقليضيدة 

املؿددددحفيضين  اخحياجدددداتوغيددددر املؿددددبىقة التددددد ثقددددضماا املكحبددددة، وثح امدددد  مددددم بددددا ي زددددضماتها، لحلبيددددة 

 (.2019مؿحقبليي  )الجامل،  ال اليي ، ولحعظب مؿحفيضين

 الحرة للمعرفت  إلاجا:تOpen Access to Knowledge)) 

ْحه
َ
  :بننه ج2004 كاج ( Open Society foundation) ال غ املجحمم مسؾؿة كغَّ 
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دم  ) يقغأ، أ  للمؿحفيض والؿماح اللامة، ةنترند قبكة ك   ال غة "ةثاخة  أو (،Downloadوي 

 أ  أو يبدداذ، أو للمقداالت الدنص ال امد    د  يصد  أ  أو يبددث، أو يؼبدم، أو يدىػق، أو ي سدخ،

سظلاا  بكد   النصدىا هظه يؿحسضج وأ  زاا، بغنامج     أ  كبيانات  صزالاا أو للحككي ، ي 

 ةنترندد بكدبكة املحللقدة ثلدك غيدر ثكنىلىجيدة أو  نيدة، أو أو قانىنيدة، ماليدة، كىافدق صو   قدانى ل

ا طاتها، بدظكغه   الفكغيدة املدسلفي  خقدى   ل مايدة الحدنلي ، خقدى   أو الحىػيدم بإكاصة يحللق ما وأيظا

 .(2011خؿن، ) مصاصع"  أو ماؾخكااصات يكما  في
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161

جؿحسضج الضعاؾة املن   الىصفل الحدلي ي؛ خيث يؿحسضج الؾحقصا  ال قافق واملللىمات 

  صقيق للـاهغة مىطىق الضعاؾة ومن ر  ثدلي  ثلك املللىمات وثفؿيرها للىصى  و كؼا  وص

وهنا ثم   املن     ،  ي جلميمات طات ملجد ثؼيض من عصيض املللىمات كن الـاهغة مىطىق الضعاؾة

في املكحبات يماصيمية ؾىا  ك   مؿحىي  وةبضاق في ثخبم ثنرير ةثاخة ال غة للملغ ة ك   الابح اع

ا ك    امللغ ة ومؿحىصكاتها ومصاصعها، أو ك   مؿحىي آليات ال فف والحنـي  والاؾترجاق، وأزيرا

 مؿحىي ؾاىلة ال صى  ك   التضمات وامللاعف.
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 :اكحمضت الضعاؾة في جمم البيانات ك   يصوات الحالية    

: لاسخب ان
ً
 أملال

َلض  الاؾحايا  هى ي      سضمد في الضعاؾة ال الية لحعميم بيانات جاناها ي  صاة الغفيؿة التد اؾح 

ويقؿاج املتحلفة في املكحبات  ومكغفي الىخضات اللم ي، ويكحم  الاؾحايا  املىجه     مضيغ  

، ومن 
َ
ة  بلغضس جمم املللىمات يؾاؾيَّ

 
يماصيمية مد  الضعاؾة ك   امل اوع التد خضصتها الضعاؾة

 َّ ثد
َ
 ليلاا ل تغو  بالنحافج وثدقيق يهضاف املغجىة. ر

وقامد الباخ ة بحىػيم اؾحماعات الاؾحايا  ك   مكغفي القاكات املتحلفة باملكحبات قيض      

َيد الفغصة 120الضعاؾة زظ  وقد اللم  الغؾمد، وث  ثىػيم ) ْكؼس
 
(  ستة من الاؾحايا ، وأ
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التد ث  ال صى  كليها من -غ كضص ال سخ مكحملةس ةجابات د غاص اللينة لإلجابة كن الاؾحايا ، وبل

 %.91.6(  ستة، بضعجة اؾحعابة قضعها 110) -املكغ ي  وعؤؾا  يقؿاج  باملكحبات

 وبلض طلك اؾح  لمد  جغا ات الحنكض من صض  وربات الاؾحايا  من زظ  الؼغ  آلاثية:     

  :)الصاق الظاهري  صاق املحبمين 

َب  معمىكة من يؾاثظة في معا  املكحبات واملللىمات قامد البا     خ ة بحدكي  الاؾحايا  من قس

من أج  ثدضيض مضي وطىح اللباعات، و طا ة ما يغونه من جلضيظت مناؾبة للضعاؾة. وبنا  ك   

جغيد الحلضيظت ليصبذ الاؾحايا  في ق له النهائل م ى  من:  
 
 مظخـاته  وآعائه  أ

 بيانات الىصفية لللينة وهي الحسصص الللمد، والتارة املانية، واللمغ.القؿ   يو : ال

 : صوع املكحبات يماصيمية بالجاملات املصغية في جلؼيؼ ةثاخة ال غة للملغ ة.ال ا لالقؿ  

 ال غة للملغ ة. ةثاخة : ةملاج بالىؾاف  الحكنىلىجية ال ضي ة والى ي بمفاهي القؿ  ال الث

م: مقترخات لحنفيظ زضمات مبحكغة باملكحبات يماصيمية في طى  ثقنيات ةثاخة القؿ  الغاب

 ال غة. 

 التىائي الصاق : 

ا مدددددن مكدددددغفي 30قامدددددد الباخ دددددة بازحيددددداع معمىكدددددة صدددددليرة كليندددددة اؾدددددحؼظكية قىامادددددا )    
ا
( مكدددددغ 

ا من معحمم الضعاؾة  لحم ي  املكحبات املكحبات يماصيمية من الظمىع وةناذ ث  ازحياعه  ككىافيا

املكاعكة في الضعاؾة، وث  ثىػيم الاؾدحايانات ك د  ثلدك املجمىكدة بهدضف أ  ي دى  )الاؾدحايا ( أقدغب 

  دد  الضقددة والىطددىح وثدد   زبدداعه  بهددضف ازحباعهددا وثؼبيقاددا كلدديه  وطددغوعة الحلليددق ك دد  يؾدد لة، 

عبمددا ثبددضو غغيبددة، والحنكددض للحنكددض مددن الصددض  البنددائل دصاة الضعاؾددة وثملدد يذ بلددع املفدداهي  التددد 

  .من وطىح بنىص الاؾحايا ، وقياؽ الؼمن املؿحلَغ  في ةجابة كنه

 

 ثاهً ا: ااقابلت الشخص ت ملاملحاوثاث الهاجح ت

ْجددَغْت الباخ ددة مقابلددة مددم مددضيغ  املكحبددات يماصيميددة املغكؼيددة قيددض الضعاؾددة أو مددن ينددىب كددنه ؛      
َ
أ

جلحمدددض ك ددد   ت جضيدددضةمللىمازدددضمات    املؿدددحقبلية نددددى اؾدددحدضاذللحلدددغف ك ددد  آعائهددد  وثىقلددداته

 ثقنيات ةثاخة ال غة للملغ ة في املكحبات يماصيمية.
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ا
ً
 ااال:ظت ااتاشرة  :ثالث

ا ماندد       كنصدغا
ا
 املبحكدغة التدد أو ةبضاكيدة واقدم التدضمات عصدض ك د  الباخ دة مؿداكضة فدي  لداال

 كامدة بصدفة ثم د  الضعاؾة في طى  ةثاخة ال غة للملغ ة، وهياملكحبات يماصيمية مد   ثنفظها

ا   .يزغي  يصوات من كليه ال صى   يمكن يخيا  ال بلع في للبيانات مصضعا

 

163:

والؿا   ،ال  ىمية والتاصةاملغكؼية بالجاملات املصغية  يحدضص معحمم الضعاؾة في املكحبات

َلض  مؿسولة كن ػياصة الى ي بمفاىج ةثاخة ال غة ات املغكؼية ل جاملات أنها كحبفي ازحياع امل
 
ج

للملغ ة؛ من زظ  ثنـي  ي كؼة الللمية املتحلفة التد ثحللق بإعؾا  رقا ة ةثاخة ال غة في 

ة بحنؾيـ املؿحىصكات املسؾ يَّ ْلنس
َ
ؿية املجحمم يماصيمد. وبك   كاج،  إ  املكحبة املغكؼية هي امل

 الجاملية وثؼىيغها،     جان  اؾحظا ة صوعيات الىصى  ال غ ك    ااعؾاا.

 وقض ث  الاكحماص ك   أصلة خصغ املكحبات يماصيمية املصغية، وهي:

 .صلي  املكحبات املصغية: اللامة واملحسصصة ويماصيمية -أ

 الضلي  الكام  للمكحبات في الىػن اللغبل. -ب

 اكؼ املللىمات اللغبية.ومغ  التغيؼة الغقمية للمكحبات -ج

 

  :مفغصات اللينة وملايير ازحياعها 

( مكحبددددات أماصيميددددة ثابلددددة د ظدددد  10ازحيدددداع كينددددة كمضيددددة م ىنددددة مددددن )اكحمددددضت الباخ ددددة ك دددد       

لجاملدات  Webometricsثغثي  الجاملات املصغية فدي ثصد ي  مسؾؿات الحللي  اللا ي ويك   في 

يلحمددددض هددددظا الحصدددد ي  ك دددد  ملددددايير ال ظددددىع الللمددددد الا ترا ددددخد و  ج2020اللددددال  فددددي  صددددضاعة ينددددايغ 

 أ  بملجد  يج، املسؾؿدات ثغثيد  مدم يماصيميدة للمكحبدات الترثيد  اللدالمد ل جاملدة، ويحىا دق

املكحبددة  جؿدحمض خيدث املحقضمدة؛ املغاثد  فدي مكحباتهدا ث دى   يو د  املغاكدؼ التدد ثدحد    الجاملدات

 الجاملة هي أهضاف أهضا اا  إ  وبالحا ي نفؿاا، الجاملة هضافأ من وأهضا اا وجىصها الجاملية

  .ةثاخة ال غة للملغ ة صك  ندى ؾياؾاتها في ثدقيقاا     ثصبى التد
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 ثصدد ي  فددي ثغثيدد  جاملاهددا ك دد  ويمكددن ةقدداعة   دد  املكحبددات يماصيميددة التددد ثدد  ثناولاددا بنددا ا     

 ي  في الجضو  الحا ي:، كما هى مب()ج 2020ينايغ في  الىيبىمتركـ

 جاملات مصغية بدؿ  ثص ي  ويبىمتركـ 10( ثغثي  أخؿن 1جضو  عق  )

 ج(2020ينايغ ) 

 الترجيب العالمي اسم الجايعت الترجيب 

 668 جاملة القاهغة 1

 1016 جاملة ةؾكنضعية 2

 1163 الجاملة يمغيكية بالقاهغة 3

 1228 جاملة املنصىعة 4

 1430 جاملة كي  قمـ 5

 1717 جاملة أؾيىغ 6

 1723 جاملة بنها 7

 1792 جاملة الؼقاػيق 8

 1928 جاملة ػنؼا 9

 1987 جاملة خلىا  11

 

17

ثبدددي  وجدددىص كدددضة صعاؾدددات ؾدددابقة ثدددغثبؽ بمىطدددىق الضعاؾدددة، وثددد  ثقؿدددي  الضعاؾدددات الؿدددابقة   ددد     

 ض ده  ثلك الضعاؾات:صعاؾات كغبية وصعاؾات أجناية، و يما ي ي كغ 

171

   يتااااااااوةاث مل طااااااا   ١٢لقااااااارن (. اليصااااااايل الحااااااار للمعرفااااااات  ااااااا  ا2116دمحم، إيماااااااان ةي اااااااان :

 القاهرة: واة الجيهرة لليشر ملالخيزيع. .الجايع ت اابختاث

حبدات الجامليدة اؾدحفاصة املك یحؼغ  الكحاب     مكغوكات وبدغامج  الحىكيدة بالىصدى  ال دغ، ومدضي

 كفدا ة َّ التدضمات املقضمدة بهدا، ويكدحم  الكحداب ك د  أعبلدة  صدى ، يبدضأ مدن ثلدك الادرامج للغ دم مدن

                                                           

  Webometrics Rank for Egyptian Universities: January 2020. Retrieved 

from https://www.webometrics.info/en/Africa/Egypt 

https://www.webometrics.info/en/Africa/Egypt
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َفْصد    الللمدد، وَيَحَظدمنَّ  والبددث ال دغ للملغ دة الىصدى   ثؼدىع  بخنداو   منها يو  
ْ
 ي كدؼة ال دا ل ال

 وصوع  للمللىمدات، الىصدى  ال دغ ةرقا د  كدغ أجد  الجامليدة مدن املكحبدات بهدا ثقدىج التدد واملبداصعات

 ال ددغ الىصددى   مصدداصع ندددى ثىجيدده املؿددحفيضين  ػا  املكحبددات بحلددك املللىمددات ازحصاصددحد

َنداَو    ال دغ باملكحبدات الىصدى   زضمدة ثؼبيدق ومحؼلبدات
َ
َفْصد    الجامليدة، َوَيخ

ْ
  ال

 
دث الس

َّ
 كامدة نـدغة ال 

 ال دغ الىصدى   لؿياؾدات نمداط  وثقدضي  بالىصدى  ال دغ اللظقدة طات القانىنيدة القظدايا كدن

ا الحص يفات طات بالجاملات يرا زس
َ
ج   اللاملية املحقضمة، َوأ س

ض 
َ
ق َفْصد    ي 

ْ
دم   ال ابس

 ؾياؾدات قىاكدض  عؾدا  الغَّ

 ال غ. الىصى   املصغية ندى الجاملات

 

   لابخكاااة ملوملةف  اا  2119الجىااي، يمماايو  تاا الباار م  تاا العس ااس، مل يممايو، ياساار هتايي .)

س ااااااااااس اايااااااااااتة الخىافعاااااااااا ت: وةاساااااااااات جمل ل اااااااااات لع ىاااااااااات يااااااااااً اابختاااااااااااث الجايع اااااااااات ااصاااااااااار ت حع

 العس ااااااس   تااااااا االاااااا  يجمااااااع اابختاااااااث:  اااااا  الخجايااااااا ملاججاهاااااااث لابخكاااااااة  ياااااا جمر  .ملإلاياةاج اااااات

 - 4، ااايىاات ااىايةة: يجمااع االا   تااا العس اس للمبختاااث اليقح اات،  2يا  اليقح اات، للمبختااث

 1 . استرجعت يً 62

هددض د الضعاؾددة   دد  الحلددغف ك دد  واقددم ثؼبيددق الابح دداع فددي املكحبددات الجامليددة، وأرددغ طلددك فددي صكدد      

ي الحابلدددددة لادددددا، صوع وعؾدددددالة املكحبدددددة الجامليدددددة فدددددي جلؼيدددددؼ املىقدددددم الحنا  دددددخد ملسؾؿدددددات الحللدددددي  اللدددددا 

( مكحبدددددات مدددددن صولدددددة 5( مكحبدددددات مدددددن جماىعيدددددة مصدددددغ اللغبيدددددة، و )5وث ىندددددد كيندددددة الضعاؾدددددة مدددددن )

 QSةمدددداعات اللغبيددددة املحدددددضة ممددددن ثبددددىأت جدددداملاه  املغاثدددد  يو دددد  فددددي ثصدددد ي  الجاملددددات اللددددالمد

بح دداع ج، وأوضدد د نحددافج الضعاؾددة أ  أكالددر معدداالت وجىاندد  الا 2019زددظ  النصدد  يو  مددن كدداج 

ددددددا مانددددددد مددددددن نصددددددي  التددددددضمات املكحايددددددة ب ؿددددددبة ) %(، يليهددددددا يجاددددددؼة والاددددددرامج الحقنيددددددة 88.90ثؼبيقا

%(، ثظها من خيث الحكغاع ويهمية ينـمة ةصاعية املحبلدة، 77.77املؿحسضمة في املكحبة ب ؿبة )

ثقددددضي  التددددضمات، وامل حدددىي امللغفددددي/ املدددىاص املكحايددددة، ووؾددداف  ثنـددددي  اللمددد ،  جددددغا ات وكمليدددات 

 وجلؼيؼ صوع املكحبة في صك  عؤية وأهضاف الجاملة.
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  ،لابخكااااة  اااا  إواةة اابختااااث مليراااااس ااعليياااااث العر  ااات   :ااااا 2119أيااااوي زار ااااا   الريااااوي )

ااخطلتاااااااث ألاساساااااا ت لخقااااااايم الخاااااااياث ال ا اااااات في ااااااا. لاجخماااااااع العااااااىيي الرا ااااااع اااااااايري 

لاينً العرياي  الخااياث ال ا ات: الطمي:ااث ملالخمااياث( ، اابختاث مليرااس ااعلييااث  ا  ا

 .،    يايىت إلاسبىاة ت2119ابر ل  11 - 7 الل الحترة 

الابح ددداع فدددي  صاعة املكحبدددات ومغاكدددؼ املللىمدددات  ثناولدددد الضعاؾدددة ثصدددمي  مدحدددىي وعقدددة كمددد  كدددن    

ؼدىيغ قدت  جىاند  اللمد   يهدا، بد  ولح التدضمات الظكيدة لحقدضي  يؾاؾدية اللغبية منخض املحؼلبدات

بها، واؾح حعد الضعاؾة أ   صاعة الابح اع بك   جيدض فدي مسؾؿدات املللىمدات اللغبيدة يدسص    د  أ  

 -بكددت  مؿدددحىياته  -ثصددبذ رقا ددة الابح دداع أؾددلىب خيدداة فددي هددظه املسؾؿددات، ويصددبذ أصا  اللدداملي  

أو فددي أصا  التددضمات، أوفددي الحؼددىيغ  يخؿدد  باالبح دداع ؾددىا  فددي بنددا  وثنميددة املقح يددات، أو فددي الحنـددي ،

املؿدددددحمغ مدددددن زدددددظ  ابح ددددداع زدددددضمات جضيدددددضة ؾدددددىا  ماندددددد زدددددضمات مللىمدددددات طكيدددددة أو غيرهدددددا، وأ  

دددددددددددددددددددددددددات بدددددددددددددددددددددددددغوػ فدددددددددددددددددددددددددي أؾدددددددددددددددددددددددددا  الحكنىلدددددددددددددددددددددددددىجي   الحؼدددددددددددددددددددددددددىيغ الحللدددددددددددددددددددددددددي   مظدددددددددددددددددددددددددماع فدددددددددددددددددددددددددي جضيدددددددددددددددددددددددددضة آلي 

كددددددددددددددددة، بننماػددددددددددددددده ،  والبدددددددددددددددددث املحنى  دددددددددددددددة وي كددددددددددددددددؼة  الللمددددددددددددددددد  النمددددددددددددددددى   ليهددددددددددددددددا يؿددددددددددددددددخنض التددددددددددددددددد الابح اعي 

ة.  املنؼقة في املؿحضاَمة الحنمية أهضاف كليها ثدقيق وَيلحمض الاقحصاص   اللغبي 
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Utulu، S. & Ngwenyama، O. (2019). Understanding the influence of librarians 

cognitive frames on institutional repository innovation and implementation. E J Info 

Sys Dev Countries، 85 (6). Retrieved from https://doi.org/10.1002/isd2.12110 

امية املؿحىصكات املسؾؿية الغقمية في الجاملات بالبلضا  الن  أوض د الضعاؾة واقم اؾحسضاج    

ند و لقا  الظى  ك   الحدضيات التد ثىاجه املكحبات الجاملية في هظا الصضص، كينة الضعاؾدة  وث ى 

( ازحصاصدددددحد مكحبدددددات ثددددد  ازحيددددداعه  باؾدددددحسضاج أؾدددددلىب كيندددددة الكدددددغة ال  جيدددددة مدددددن ردددددظذ 45)  مدددددن

ظقدة مكحبات جاملية في نيعيريا قداعمىا فدي ثنؾديـ مؿدحىصكات عقميدة . وأؿادغت نحدافج الضعاؾدة الل

س 
الضعاؾة وامللحقضات الؿافضة ندى الىصدى  ال دغ  باملكحبات مد  املللىمات بي  رقا ة ازحصاصح 

   يماصيمية.   كا  املؿحىصكات الغقمية والابح اع في كملية

 

https://0810ea3y5-1105-y-https-doi-org.mplbci.ekb.eg/10.1002/isd2.12110
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Tiwari، K. (2016). Librarians: an innovative approach to library service: a case 

study technical university libraries in India. International Journal of Digital 

Library Services. Vol. 6، No. 1، p.p. 104-112. 

ثؼغقددد الضعاؾدددة   ددد  مناقكدددة الفدددغو  والازحظ ددات بدددي  التدددضمات الحقليضيدددة  والتدددضمات املبحكدددغة    

اددددا يرددددغ الكبيددددر فددددي جلييددددر للمكحبدددات واملقضمددددة كددددن ػغيددددق ثقنيددددات الجيدددد  ال ددددا ل للىيدددد ، والتددددد مددددا  ل

صدددىعة وصوع املكحبدددة، كمدددا قددداج الباخدددث بدددإجغا  صعاؾدددة نقضيدددة للدددضص مدددن التدددضمات املبحكدددغة فدددي ردددظذ 

مكحبدددددددات جامليدددددددة فدددددددي الاندددددددض. وازححمدددددددد الضعاؾدددددددة بظدددددددغوعة الانخبددددددداه   ددددددد  البددددددددىذ املؿدددددددحقبلية التدددددددد 

  جؿحلغض معاالت الابح اع املتحلفة في املكحبة وزضماتها.

 

Mishra، C.، Pal، S. K.، & Manglam، A. K. (2019). Technological Innovation in 

Academic Libraries Among Universities: Librarians' Perceptions and 

Perspectives. In R. Bhardwaj، & P. Banks (Eds.)، Research Data Access and 

Management in Modern Libraries (pp. 265-291). Hershey، PA: IGI Global. 

doi:10.4018/978-1-5225-8437-7.ch013. 

ثندداو  هددظا الفصدد  وصدد  الابح دداع الحكنىلددىجي فددي نـدد  املكحبددات يماصيميددة ويؿددلؽ الظددى  ك دد      

فدددددددي  كدددددددغ  ICTثصدددددددىعات ازحصاصدددددددحد املكحبدددددددات كدددددددن ثىؿيددددددد  ثكنىلىجيدددددددا املللىمدددددددات والاثصددددددداالت 

والحلدددددغف ك ددددد  مدددددضي ثدددددنرير الؿدددددلىر ةبدددددضا ي الفدددددغص  ك ددددد  الابح ددددداع  ،املللىمدددددات وثنـيمادددددا و صاعتهدددددا

 في املكحبات يماصيمية في الجاملات الانضية. الحكنىلىجي
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ا هنار أ  كغطاا ث  التد الؿابقة الضعاؾات من يحضي     ا اهحماما  الحكنىلىجية بالحؼبيقات متزايضا

الي ، الح  يصا  وثسفيع ثدؿي  في ما  صوع  من له ةثاخة ال غة للملغ ة ملا ومنها ال ضي ة،

 وثدلي  كغض زظ  ومن زضمات املللىمات باملكحبات يماصيمية، في نىكية قفؼة وثدقيق

 :آلاثية  ؿحسلص النحافج الؿابقة الضعاؾات

املكحبات يماصيمية ةبضاق والابح اع في  ثىؿي  نضعة الضعاؾات الؿابقة اللغبية التد ثناولد -1

 .لىمات مب ية ك   الىصى  ال غزضمات مل لحقضي  وك   الحفكير بك   مبحكغ
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 جدددددغا  املؼيدددددض مدددددن البددددددىذ والضعاؾدددددات الاؾحككدددددا ية التدددددد جؿددددداكض فدددددي عؾددددد  مؿددددداعات ومعددددداالت  -2

 وكظقحه بحلؼيؼ ةثاخة ال غة للملغ ة. الابح اع في املكحبات يماصيمية

 مللىماثيدة مبحكدغةثحميز الضعاؾة ال الية كن الضعاؾدات الؿدابقة فدي ثؼدىيغ آليدة ثقدضي  زدضمات  -3

  .مب ية ك   ثقنيات ةثاخة ال غة باملكحبات يماصيمية
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ػلق كليها ك   ص ية ؿاهغة اللال  قاض    
 
 ال غ   الىصى  أو ةثاخة الكبكة اللنكبىثية )الىي ( أ

 الللميدة املجداالت لخكدم  امحضت و نما من الللىج؛ كل  ك   الـاهغة هظه ثقحصغ ول  للمللىمات،

َلدض   ، وي 
ا
 أعصدضة ك د  املللقدة يبدىاب لفدحذ ةنترندد الؾدحسضاج خغكدة صوليدة ال دغ الىصدى   ما دة

ك د   كملدد التدد ي دةال ض بالحقنيات املكحبات هظه ةنترند عبؽ خيث باملكحبات يماصيمية؛ امللغ ة

 ، 2010  دغا ،(املكحبدات  ثلدك مدن أ ظد  بكد   املللىمدات   د  الىصدى   فدي البداخ ي  مامدة جؿداي 

 (. 214 ا

ا ال دغ الىصدى   كصدغ فدي يماصيمية املكحبات وثلل       مضدخ ؛ وقدد أ  مدن  افدضة وأهميدة أكالدر صوعا

 واللمد  ال دغ الىصدى   وعيداتوص املؿدحىصكات املسؾؿدية وصكد  بندا  فدي املؿداهمة زدظ  مدن وطلدك

 مؿدحىي  أكادر ثقدضي  بظدما  للمؿحفيضين، والالتدزاج الضك  جضيضة من وأق ا  زضمات جل  ك  

 Suber، 2010).) ثمييز صو   قضج املؿاواة ك   ل جميم املللىمات  ثاخة من

لدض    
 
ا كليهدا التدد يلدىَّ   الجادات أهد  مدن املغكؼيدة املكحبدات يماصيميدة وج  فدي البداخ ي  َبد قس  مدن ك يدرا

دة واملحنىكدة يصواع اللضيدضة نحدا  وطلدك ال دغ، الىصدى   خغكدة
َ
ل
َ
ىم

 
 صكد  فدي املغكؼيدة املكحبدات   د  امل

 املسؾؿددية ماملؿدحىصكات ال دغ الىصدى   بمصدداصع وةكدظج ةخالدة أبغػهدا ال دغ، ومددن الىصدى  

 الىصدى   صوعيداتالدحلل  و  مصداصع ومؿدحىصكات الجامليدة يػغوخدات ومؿدحىصكات واملىطدىكية

دا ال دغ،  امللنيدة بىصدفاا كدظلك املغكؼيدة، مىاقدم املكحبدات صدفدات ك د  ةكدظج هدظا ي دى   مدا وغالبا

   د  الىصدى    م انيدة وثدى ير وخفدف، جمدم، ك د  اللمد  يؿدحلؼج منهدا ممدا املسؾؿدية، امللغ دة بدإصاعة

سغجات َلض   الجاملة، كما م 
 
بدغكدة  امللنيدة يػدغاف خدضوأ ال دغ، الىصدى   كن املضا لي  أقىي  من ج

دا وأكالرهدا للمللىمدات، ال دغ الىصدى    املجحمدم ك د  الدضوعيات وامليزانيدات دػمدة الؿدلبد بالحدنرير وكيا

دا الللمدد، ى ي دى   مدا وأخيانا  مسؾؿدات فدي ال دغ للىصدى   الح ؿديق هد  جادة املللىمدات ازحصاصدي 
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 ك دد  ويعدد  املسؾؿددية، يددضاقة  أعقدديفات مقددغ املغكؼيددة هددي املكحبددة وث ددى   اللددا ي، الحللددي 

س 
 والجدىصة ال دغ الىصدى   طات يماصيميدة للمدىاص املتزايدضة الالدروة فدي أ  ي قدىا املللىمدات ازحصاصدح 

َ كمة، 
 
ضَّ  وال اللالية وامل  ، 2009 هاكدد،( املكحبدات املؿحفيضين مدن ملجحمم  ثاخاها ك   يلملىا أ  ب 

 .) 43-42ا  ا

 للمللىمدات ال دغ الىصدى   رقا دة  كدغ ؾداي  يماصيمية فدي املكحبات اثبظلا التد الجاىص وثسحل     

 ػغيدق كدن طلدك أمدا  ؾدىا  والندىق، الكد  خيدث مدن دزغي، جاملة من منها املؿحفيضين بي  معحمم

 كدؼة التددد
ٔ
ماا هدظه الا س

 بهدا اللداملي  الازحصاصديي  بدي  الاثصدا  ػغيدق كدن أج املكحبددات ثقددض 

 .  (2018ؾالي  )النضاو ، قغػ ، وكبض الار، ي  من وغيرها ، واملؿحفيضين

وهنار معمىكة من اللىام  التد جؿاكض ك   جلؼيؼ رقا ة الىصى  ال غ باملجحمم يماصيمد،      

 :(Open Access Scholarly Information Sourcebook، 2009وهي )

لحىكيدة بنهميددة كقدض وعف كمد  للبداخ ي  وأكظدا  هي دة الحدضعيـ فددي أكالدر مدن مناؾدبة واخدضة؛ ل -1

 .الىصى  ال غ للمللىمات في ؿ  ملؼيات البي ة ةلكترونية ال الية

ده كدالمد دنده و نمدا  دؿد ؛ يخيدادا التدد لديـ لإلم انيداتبالىصدى  ال دغ الاهحمداج   -2   دغض ثىج 

 
َ
ز ْفَؿه،ن  أجد  للمكحبدات املغكؼيدة مدن يمندادا الفدغا التدد   د   طدا ة ال ضيث، اللصغ هظا ومي 

د  بإم انياتهدا، والحلغيد  الفكدغ   هدامدحىا كدغض  الدظ  الغقمدد فدي الفظدا   ربدات لادا ي دى   خت 

ا أصبذ ا امحضاصا  .امللاصغ املجحمم في ة ؿا ل لإلبضاق جضيضا

ثغؾدددديش رقا ددددة بعاددددىص وأصواع املنـمددددات اللامليددددة الضاكمددددة للىصددددى  ال ددددغ؛ مددددن أجدددد  الاؾددددحلانة  -3

د املللىمدددات، مدددن زدددظ  الىصدددى  ال دددغ بددداملجحمم يمددداصيمد، وبندددا  القدددضع  س
ات املانيدددة الزحصاصدددح 

ماا ثلدددك املنـمدددات فدددي معدددا   ثاخدددة الىصدددى  ال دددغ وخدددق  س
 دددغا الحدددضعي  والاؾخكددداعات التدددد ثقدددض 

 املسل  وغيرها من املىطىكات القانىنية. 

 ،بنهميددددة الىصددددى  ال ددددغ -املحم لددددة فددددي مددددضيغ  املكحبددددات-اللليددددا باملكحبددددات املغكؼيددددة  ةصاعة  يمددددا  -4

ر مؿدددددددسولياها ثعددددددداه الحلييدددددددرات اللامليدددددددة الجضيدددددددضة، وأ  ثنزدددددددظ ةصاعة اللليدددددددا ك ددددددد  كاثقادددددددا و صعا

 مؿسولية قياصة الحليير.

ددددددض  مدددددن ثدقيدددددق الىصددددى  ال دددددغ باملكحبدددددات املغكؼيدددددة،  -5
َ
ثؼددددىيغ اللدددددىافذ ويكمدددددا  الغوثي يدددددة التددددد ث

الىصددددى  ال ددددغ وخحميددددة ةصاعة اللليددددا ل جاملددددات التددددد ثخبلاددددا املكحبدددات املغكؼيددددة بنهميددددة  و قنددداق
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الحدؿددي  والحؼددىيغ الددظ  ثددح  ثغجمحدده بلضفددظط فددي صددىعة زؼددؽ وؾياؾددات واؾددتراثيعيات، ومددن 

 َّ يح  الحنفيظ الفل ي.
َ
 ر

وطددددم ؾياؾددددة جؿددددىيقية مح املددددة للىصددددى  ال ددددغ بالجاملددددة جؿدددداهضف الف ددددات امل حمدددد    اصتهددددا  -6

 (. Budapest Open Access Initiative،2201صاز  ال غج الجامعي )
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يلحمددددددض مؿددددددحقب  املكحبددددددات يماصيميددددددة ك دددددد  الحفكيددددددر بؼغيقددددددة مسحلفددددددة كددددددن ي  دددددداع واملماعؾددددددات     

الؿابقة، وك   اللاملي  في املكحبات الحس ي كن  ل  أو الاؾحمغاع في ثلك املماعؾات الحقليضية ك   

ن أهميددة وصوع الابح دداع فددي اؾخكددغا  مؿددحقب  املكحبددات بصددفة كامددة. ويدحددا  أنهددا جيددضة، وهنددا يكمدد

هددظا الحدددى  والحعضيددض   دد  قدداصة يمحل ددى  قددضعات ثفكيددر غيددر ثقليضيددة، وقدداصعين ك دد   عؾددا  مفدداهي  

 . (Jantz، 2017) جضيضة وجظعية

  الضا م الغفيـ    
 
 ثدؼا  ال املكحبدات أ  طدما  فدي ، مبحكغةمللىمات جضيضة  زضمات لحؼى غ ويحم 

 اؾدحلضاصا أكالدر لحصدبذ يصدلضة جمةدم ك د  یفغػهدا الحؼدىع  التدد الحليدرات ومحماقدةة مدم خضی دة

 للمكحبددات امللاصددغة ةصاعة فددي يؾاؾددةة املحؼلبددات أخددض الابح دداع یم دد  لظبح دداع املقبدد ، كمددا

الكفا ة  خض كنض ثق  أ  مافط  یلض  ل  بقائها واؾحمغاعها، طما  أج  من ومسؾؿات املللىمات،

 بدةث طلك أبلض من ػمىخاا ی ى   أ  یع  و نما ص ةدة، بؼغ قة بنصا  اللم  ثقىج أ  بملج  ،

 .( 2018)ال لبد، دصائها  املميزة الؿمات ھي والحعضیض وةبضاق الابح اع ی ى  

صة مدن نقداغ  كما يع  ك   املكحبات يماصيمية  كاصة ثصمي  صوعها فدي البي دة الغقميدة، والاؾدحفا    

قىتهدددا، و صدددظح زدددضماتها، والابح ددداع لحقدددضي  زدددضمات مظ مدددة وؾدددغيلة الاؾدددحعابة، ويحؼلددد  الابح ددداع 

التركيز ك   مكاعكة املؿحسضج، وثظييق الفعىة بي   ثىقلات املؿحسضج وقضعة املكحبدة ك د  الى دا  

دددا   ددد  جنددد  مدددم مقدددضج التضمدددة فدددي  بددد ضاق مكدددترر البح ددداع بهدددا، و  قدددغار املؿدددحسضج يلجدددد  اللمددد  جنبا

 .،Agarwal،)  and Ikeda  (Islamزضمات جضيضة

ا خددى  املماعؾددات Journal of Library Innovation (JOLI) وقددضمد معلددة  بددضاق املكحبددة       ػدداعا

بحكغة في املكحبات، وهي )خايك، 
 
 (:2016امل
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 اكخكاف اخحياجات املؿحفيضين امل حملة.  (1

غة التضمات الحقليضية بما يسصي     ثعغبة أ ظ   صزا  زضمات جضيضة أو  كاصة صيا (2

 .للمؿحسضج

 .الحلاو  التظ  بي  املكحبات، أو بي  املكحبات وغيرها من املسؾؿات املتحلفة (3

 ثبجد ثقنيات جضيضة لحدؿي  وثىؾيم التضمات املكحاية لحلبية الاخحياجات. (4

 .اؾحككاف مؿحقب  املكحبات (5

 .غير الحقليضيةالازحباع الحعغيبد لأل  اع والتضمات  (6

  كاصة جلغي  أصواع ازحصاصحد املكحبة لحقضي  زضمة أ ظ . (7

  .ثنمية اللمليات التد ج جم ك   الابح اع الحنـيمد (8

الىصى      قغافذ معحملية محلضصة و قغار مؿحسضمل املكحبة وغيره  بؼغ  جضيضة  (9

بحكغة.  وم 

 .كالر  افضة للمؿحفيضين يعاص ػغقا جضيضة لجل  معمىكات املكحبة أو مغا ق املكحبة أ (10

 ال دغ وخغكدة الىصدى   الجامليدة املكحبدات ػغ اهدا ثباصليدة ثدنرير وجدىص كظقدة ؾدبق، ممدا ويحضدي    

 صكمادا ػغيدق كدن للمللىمدات ال دغ الىصدى   ك د  الحدنرير بإم انهدا الجامليدة  املكحبدات  للمللىمدات:

 ك د  ثنريرهدا يـادغ ال دغ الىصدى   لده، وخغكدة وج دجيلاا الللمدد ال كدغ فدي ال دضيث الدنمؽ لادظا

 و ثاخاها.   املللىمات  ثضاو   مبحكغة في وآلياتمن زظ  ما ثقضمه من أؾالي   الجاملية املكحبات

 مددن املؿدحعضات ال اليددة مؿددحىي    د  يماصيميددة وثدغي الباخ دة طددغوعة اعثقدا  مؿددا ي املكحبدات    

ْلددض،  مددات كددناملللى  زددضمات ةلكترونيددة، وثؼددىيغ البي ددة فددي انددضماجاا خيددث وثقددضي  زددضمات ب 

بحكغة ثىاكد  الحؼدىعات الجاعيدة فدي معدا  الىصدى  ال دغ وثلبدد اخحياجدات املؿدحفيضين  مللىماثية م 

 ال اليي  وامل حملي . 
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دددا لخؿلؿددد  مدددداوع وأؾددد بياندددات ثدليددد   ؿدددحلغض نحدددافج      لة الضعاؾدددة امليضانيدددة ومناقكددداها ثبلا

 الاؾحايا .
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اقدحم  امل دىع يو  فدي هددظه الضعاؾدة ك د  أؾدد لة كامدة للحلدغف ك د  كددضص مدن املحليدرات املغثبؼددة      

 فدددي: 
ا
)اللمدددغ، املسهددد  الللمدددد، بالتصدددافص ال تصدددية والللميدددة والىؿيفيدددة لليندددة الضعاؾدددة محم لدددة

الحسصددددددص الللمددددددد، التاددددددرة املانيددددددة(، والتددددددد تهددددددضف   دددددد   يظدددددداح زصددددددافص املجحمددددددم املددددددغاص صعاؾددددددحه 

س   الجددددضو  عقددد  )
َبدددي  ( زصددددافص أ دددغاص الليندددة باملكحبددددات يماصيميدددة مددددد  الضعاؾدددة فددددي 2وػبيلحددده. وي 

 طى  ؾماته  الضيمىغغا ية.  

 

 د غاص كينة الضعاؾة( التصافص الضيمىجغا ية 2جضو  عق  )

 اليعتت % العاو ااخغيراث الايميجراف ت م

 الف ة اللمغية 2

 %25 28 ؾنة 20-30

 %54 60 ؾنة 31-40

 %12 13 ؾنة 41-50

 %9 9 ؾنة 51-60

 املسه  الللمد 3

 %49 54 ليؿا ـ

 %29 32 صبلىمة

 %13 14 ماجؿحير

 %9 10 صكحىعاه

 الحسصص 4
 %56 62 ىماتمكحبات وملل

 %44 48 ثسصصات أزغي 

 ؾنىات التارة 5

 %22 24 ؾنىات 1-5

 %35 39 ؾنىات 6-10

 %43 47 ؾنىات 10أكالر من 
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َ  مدن اؾدحقغا  الجدضو  عقد  )      َبديَّ
َ
ثدنجل فدي ) ؾدنة 40-31) مدن اللمغيدة لليندة الضعاؾدة أ  الف دة( 2ث

َلض  هظه املغ  %(54)ب ؿبة املغثبة يو   
 
 القىةخلة اللمغية من أزص  املغاخ  اللمغية من خيث وج

َلادا الف دة اللمغيدة مدا بدي  )او  الحكيد  ك د  والقدضعة وال كداغ بس
َ
%(، أمدا 25( ب ؿدبة )30-20لدحلل ، ث

ا ب ؿدددبة ) 51الف دددة اللمغيدددة يكالدددر مدددن  %( منقددد  الف دددات اللمغيدددة املكددداعكة 9ؾدددنة  قدددض جدددا ت أزيدددرا

ي للضع  س
 
 

 
 للمعحمم الك

ا
ن وجا ت غالبية أ غاص اللينة اؾة، ثم يظ يدملى  قااصة الليؿا ـ ب ؿبة مم 

ددددة قددددااصة صبلىمددددة املكحبددددات ب ؿددددبة )49)
َ
ددددة قددددااصة املاجؿددددحير ب ؿددددبة 29%(، ردددد  َخَمل

َ
%(، يلدددديه  َخَمل

دة قدااصة الدضكحىعاه ب ؿدبة )13)
َ
دا%(، 9%(، يدنجل بلدضه  َخَمل َ  أيظا َبديَّ

َ
املحسصصدي   كدضص اعثفداق وث

%( مددن 44%( مددن  جمددا ي حجدد  اللينددة، فددي مقابدد   ؿددبة )56)كحبددات واملللىمددات ب ؿددبة فددي معددا  امل

د املللىمددات الددظين أمظددىا فددي التضمددة ، وثددنجل غيددر املحسصصددي  س
ؾددنىات التاددرة اللمليددة الزحصاصددح 

 10-6%(، ي دددي طلددك َمدددْن أمضددخ  بالتضمدددة مدددن )43)أكالددر مدددن ككددغ ؾدددنىات( فددي املغثبدددة يو ددد  ب ؿددبة )

ؾددددنىات( ب ؿددددبة  5-1%(، ردددد  فدددي املغثبددددة يزيددددرة الدددظين ثقددددم  تددددرة زدددضماه  مددددن )35بة )ؾدددنىات( ب ؿدددد

ػ أصا  %(. 22) س
ا فددي ثقددضي  زضمددة أ ظدد ، والغغبددة فددي البدددث كددن مدد  مددا يلددؼ  ا كبيددرا وثللدد  التاددرة صوعا

 التضمة، وزاصة الحقنيات ال ضي ة، ومنها ةثاخة ال غة للملغ ة.
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يؿددددددددددع  هددددددددددظا الجددددددددددؼ    ددددددددددد  ملغ ددددددددددة صوع املكحبددددددددددات يماصيميددددددددددة بالجاملدددددددددددات املضعوؾددددددددددة فددددددددددي صكددددددددددد       

 املكحبدات بهدا ثقدىج التدد املبحكدغة الىصى  وةثاخة ال غة للملغ ة، وي كؼة واملماعؾات ثؼبيقات

للملغ ددة، وثدضيددض ملىقددات ةبددضاق والابح دداع التددد ثىاجااددا  ثاخددة ال ددغةة رقا ددة  كددغ أجدد  مددن

 املكحبات يماصيمية كنض ثؼبيق زضمات ةثاخة ال غة للملغ ة.
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 ال غة للملغ ة ةثاخةغكؼية معا  الضعاؾة في ( أ كؼة  ؾااج املكحبات امل3جضو  عق  )

 ألاوشطت إلاباا  ت لا م إلاجا:ت الحرة باابختاث ألا اويم ت م

 
 الترجيب اليعتت العاو

ليدددددده وثنميندددددده اؾحظددددددا ة املكحبددددددة لألعقددددددي  املسؾ ددددددخد ل جاملددددددة، وال فدددددداؾ ك 1

 وصيانحه.
6 5.4% 8 

دد  ثاخدة 2  اددغؽ املكحبددة  ثىؿيدد و  ،مصدداصع الىصددى  ال ددغ ك دد  الحلددغف ب  ؾ 

    للحلغي  بها. املغكؼية

 

23 21% 2 

  كا  قاكضة بيانات ك   ةنترندد ب د  ثسصدص جكدم  مؿدحىصكات وصوعيدات  3

 الىصى  ال غ.
18 16.4% 3 

د املكحبة يماصيمية نمىط  ال كغ ةلكترو ل امللحمض ك   الىصى  ال غ. 4 س
 7 %10 11 ثبج 

َمَندددددة ةنحدددددا   5
ْ
الفكدددددغ  التددددداا بالجاملدددددة، وثسؼينددددده والاخحفددددداؾ بددددده جمدددددم وَعق

ا لظؾحسضاج.  جاهؼا
13 11.8% 6 

 5 %13.6 15 الحضعي  والاؾخكاعة في أؾالي    كا  و صاعة املؿحىصكات الغقمية. 6

 4 %15.4 17 ثصمي  بغنامج ثىكية وث قي  للمؿحفيضين بمفاهي  الىصى  ال غ. 7

 1 %23.6 26 ا لحلؼيؼ الىصى  ال غ. كظ  املكحبة كن أ كؼاها وزضماته 8

مؿدددداهمة املكحبددددة فدددددي ص ددددم مدددددا يترثدددد  ك دددد  البددددداخ ي  مددددن عؾدددددىج  كددددغ بددددددى ه   9

 بضوعيات الىصى  ال غ.
- - - 

 9 %4 5 مؿاكضة الباخ ي  في أعقفة مقاالته  البد ية. 10

اكحمدددداص اؾددددتراثيعية لظبح دددداع فددددي التددددضمات الالكترونيددددة ومنهددددا ةثاخددددة ال ددددغة  11

 ملغ ة. لل
4 3.6% 10 

 - - - أزغي 

 

َ  مددن زددظ  قددغا ة وثدليدد  بيانددات الجددضو  عقدد  )     َبدديَّ
َ
ا ( أ  هنددار3ث ددا طددلفا  املكحبددات صوع  فددي كام 

وملؼيض من الحفصي  فدي هدظا الصدضص، ؾديح  اؾدحلغاض مدا ثىصدلد ، صك  ةثاخة ال غة املضعوؾة في

  ليه الضعاؾة، ك   الندى الحا ي:
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%(، وفي 23.6لحلؼيؼ الىصى  ال غ" في املغثبة يو   ب ؿبة )أ كؼاها ظ  املكحبة كن ينجل " ك     

ب    ثاخة"املغثبة ال انية    اغؽ املكحبة املغكؼية وثىؿي  ،مصاصع الىصى  ال غ ك   الحلغف ؾ 

 كا   %( "صوع املكحبة املغكؼية في 16.4، ويدح  املغثبة ال ال ة ب ؿبة )%(21" ب ؿبة )للحلغي  بها

قاكضة بيانات ك   ةنترند في م  ثسصص جكم  مؿحىصكات وصوعيات الىصى  ال غ"، للحيؿير 

-ك   الباخ ي  في ال صى  ك   ةنحا  الفكغ  املحاح في ثسصصاته ، وينجل في املغثبة الغابلة 

ي املغثبة التامؿة ب ؿبة ثصمي  بغنامج ثىكية بمفاهي  الىصى  ال غ"، وينجل ف" -%(15،4ب ؿبة )

ب ؿبة -الحضعي  في   كا  و صاعة املؿحىصكات الغقمية"، ويدح  املغثبة الؿاصؾة ثقضي  %( "13،6)

َمَنة ةنحا  الفكغ  التاا بالجاملة". وجا ت أصواع املكحبة  -%(11.8)
ْ
"صوع املكحبة في جمم وَعق

د املكحبة املغكؼية نمىط  ال كغ ةلكتر س
و ل امللحمض ك   الىصى  ال غ"، و"اؾحظا ة ب   من "ثبج 

"، و"مؿاكضة الباخ ي  في أعقفة مقاالته  وثنمينه وصيانحهاملكحبة لألعقي  املسؾ خد ل جاملة 

البد ية"، و"اكحماص  ؾتراثيعية لظبح اع في التضمات الالكترونية ومنها ةثاخة ال غة للملغ ة " في 

 %( ك   الحىا ي. 3.6 %،4%، 5.4%، 10املغاث  يص ى ب ؿ  )

 ،  يما ي ي:في املكحبات يماصيمية معا  الضعاؾة ي كؼة والتضمات الابح اعيةوثم لد     

 اابختت ااراس ت الجاياة بجايعت القاهرة. (1

كار  ةنترنداملصاصع املجانية املحاخة ك   قبكة ثقىج املكحبة املغكؼية الجضيضة بالحلغي  ب   

 كضه مباصعات مبحكغة لحلؼيؼ ةثاخة ال غة للملغ ة، وهي: طا ة      مىقلاا ةلكترو ل،

الحسؼيؽ إل كا  مؿحىصق عقمد للغؾاف  الجاملية الصاصعة كن الجاملة باؾحسضاج  -

بالنص ال ام  صاز  جضعا  ك   أ  يح   ثاخة الغؾاف  الجاملية  Dspace)بغنامج )

اه خماية خقى  امللكية الفكغية املكحبة املغكؼية، وثحدم  املكحبة مؿسولياها ثع

 املحاخة باملؿحىصق الغقمد.  الغؾاف  ال املة ملجمىكة للنصىا

د مكغوق الظاكغة ةلكترونية ل جاملة؛ إلثاخة التراذ الجامعي في ق   عقمد  - س
نحفاق إل لثبج 

وثمد  صاعة مدحىي هظا املؿحىصق الغقمد ، به بن ظ  الؼغ  املمكنة وك   أوؾم نؼا 

ج بينما 2005وثغجم البضايات يو   للمكغوق للاج ، Dspaceـاج  صاعة امل حىي و قا لن

  .ج2008ثىق  اللم  في املكغوق كاج 
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، ويظ  املؿحىصق ال سخ ةلكترونية محابلة ةيضاق باملؿحىصق الغقمد لجاملة القاهغة -

ية التد املسثمغات والنضوات الللم من مقاالت الضوعيات الصاصعة كن الجاملة وبدىذ

قاج في كن  الجاملة ك   مؿحىي مليات
 
ويىاجه مكغوق املؿحىصق الغقمد اللضيض من ، هاث

باؾتراثيعيات الىصى   لقياصات الجاملية بال لياتالحدضيات، أهماا: انسفاض و ي ا

ال غ ومنها املؿحىصكات الغقمية، وطل  الحلاو  في  مضاص املؿحىصق بامل حىي الغقمد 

ْصغ  ثاخاها ك   ال لية وكضج دكما  املسثمغات
َ
، وعغبة بلع القياصات الجاملية في ق

ا لؿغقة مدحىاها   . ثاخاها زاعجاا منلا

النضوات ووعف وَكْقض  -في  ػاع ال كاغ ال قافي للمكحبة - الاخحفا  بنؾبىق الىصى  ال غ -

ال كغ  ةثاخة ال غة للملغ ة وآلياثه في ثىؾيم آ ا  بنهمية للحىكية وةكظجاللم ، 

ا من الاهحماج والترويج ل كغ رقا ة الىصى  ال غ.الللمد  .  ال أ  يمغ يحؼل  مؼيضا

 يبختت الجايعت ألاير ب ت بالقاهرة. (2

 كغ الى ي الح قيفل لضي املجحمم البدثد والجماىع باملنا م التد يدققاا الىصى  ال غ  -

ال مظت الترويعية َكْقض كضصط من النضوات وخلقات النقاف ووعف اللم  و من زظ  

 وغير طلك  يما يحص  بالىصى  ال غ طمن  لاليات يؾبىق اللالمد للىصى  ال غ.

بمكاعكة ازحصاصحد املكحبة،  () صاعة املؿحىصق الغقمد  ل جاملة يمغيكية بالقاهغة  -

ويدحى  املؿحىصق ك   مسغجات الجاملة بما في طلك يػغوخات ومؼبىكات ال ليات 

ظب،  طا ة     ثى ير الىصى      بلع املىاص ةصاعية م  : الحقاعيغ ومكغوكات الؼ

 الؿنىية وال كغات ةزباعية. 

من زظ  املكحبة الغقمية للكح  الناصعة  ال فاؾ ك   التراذ ال قافي والحاعيخي ملصغ -

، مم ثيؿير الىصى   ليها بك   أ ظ  من ()واملجمىكات التاصة بالجاملة يمغيكية

 غامج الغقمنة والصيانة وال فف الظ  ثقىج به املكحبة.  زظ  ب

                                                           
    الرقمي لجامعة القاهرة لمستودعلالعنوان اإللكتروني/ :http://erepository.cu.edu.eg 

   الجامعة األمريكية بالقاهرة3لمستودع العنوان اإللكترونيhttp://dar.aucegypt.edu / 
   للكتب النادرة والمجموعات الخاصة بالجامعة األمريكية3العنوان اإللكتروني لمكتبة الرقمية  

http://digitalcollections.aucegypt.edu/ 

http://erepository.cu.edu.eg/
http://dar.aucegypt.edu/
http://dar.aucegypt.edu/
http://digitalcollections.aucegypt.edu/
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 اابختت ااراس ت بجايعت ااىصيةة. (3

صازدد  نـدداج املؿددحقب  إلصاعة املكحبددات، ويلؼددل   صاعة املؿددحىصق الغقمددد لجاملددة املنصددىعة -

املؿددحىصق الغقمددد )الغؾدداف  الجامليددة، أبددداذ أكظددا  هي ددة الحددضعيـ، الددضوعيات الللميددة 

الجاملدددددددددة، امل اطدددددددددغات ةلكترونيدددددددددة املحاخدددددددددة بكددددددددد    يدددددددددضيى، املقح يدددددددددات  التددددددددد ثصدددددددددضعها

ةلكترونيددددددددة التددددددددد ثملكاددددددددا الجاملددددددددة والجاملددددددددات يزددددددددغي فددددددددي مسحلدددددددد  معدددددددداالت امللغ ددددددددة 

املغكؼيددة مؿددسولية عقمنددة وع ددم الغؾدداف  ك دد  النـدداج  ظددظ كددن  الاكددغية(، وثحددى   املكحبددة

ملدددة، ويبدددداذ الللميدددة دكظدددا  هي دددة ال صدددى  ك ددد   سدددتة مدددن الدددضوعيات امل ليدددة بالجا

 الحضعيـ. 

ا معملاا في النحافج هظه وجلكـ       :ي ي  يما ثحم   ال قافق من كضصا

َ  كدضج قيداج املكحبدة املغكؼيدة بعاملدة ةؾدكنضعية بن كدؼة ثحللدق بالىصدى  ال دغ؛ وطلدك  -أ  َبيَّ
َ
ث

ا ل تؼة   .التد وطلاها الجاملة ل ي  اؾحكما  أكما  ثؼىيغ وثنهي  املكحبة املغكؼية ػبقا

ا -ب  غ مضيغ املكحبة املغكؼية بعاملة خلىا  ؾابقا
َّ
ك

َ
 ()   ا دكمدا ا عقمي  في أ  ثصبذ املكحبة ناقغا

ي املددددضيغ الجضيددددض  صاعة  س
 
املددددسثمغات وغيرهددددا مددددن مصدددداصع املللىمددددات،  ال أ  الفكددددغة اناهددددد بحددددى 

ددددددددا ل تلفيددددددددة املكحبددددددددة املغكؼيددددددددة؛ ويغجددددددددم طلددددددددك الزددددددددحظف الددددددددن   املحبددددددددم لددددددددإلصاع   الؿددددددددابقةة و قا

 والحسصص الللمد. 

املكحبددة أؾددباب كددضج قيدداج  ()أوضددي مددضيغ كدداج قددسو  املكحبددات الجامليددة بعاملددة أؾدديىغ -  

ا الصدددؼضاج  صاعة املكحبدددة بدددن   كددداغ يحللددق بالىصدددى  ال دددغاملغكؼيددة بعاملدددة أؾددديىغ  ؛ نـدددغا

َبدددد س املغكؼيدددة بددددالغوثي  والبيروقغاػيددددة فددددي اثسدددداط القددددغاعات مددددن  املؿددددسولي  وأصدددد اب القددددغاع قس

ددا مدددن الؿدددغقة الللميدددة
ا
دددا؛ زى  والؿدددؼى ك ددد   بالجاملددة وع ظدددا  مىطدددىق ةثاخدددة ال دددغة ملي 

 . اناهار خقى  امللكية الفكغيةو  ي  اع البد ية

َ  كددضج وجددىص زددضمات وأ كددؼة لددضك  ةثاخددة ال ددغة للملغ ددة باملكحبددة املغكؼيددة بعاملددة  -ص  َبدديَّ
َ
ث

مؿدددددددحىي و دددددددي القيدددددداصات الجامليدددددددة وأكظددددددا  هي دددددددة الحدددددددضعيـ  الؼقدددددداػيق؛ وطلدددددددك النسفدددددداض

                                                           
 2001دير عىىاا المكتبىىة المركبيىىة بجامعىىة  لىىوان بىىال ترة مىىن  تبنَّىىا الىىدكتور/ م مىىود ق ىىر مىى-

 ا( فكرة أن تعمل المكتبة المركبية بالجامعة كناشر رقمي.2012
    مىدير عىاا شى ون المكتبىات الجامعيىة بجامعىة أسىيو األسىتا// خالىد عىار  مقابلة  خصية   مة 

 ا.11/11/2012بتاريخ 
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بالجاملددة بنهميددة ةثاخدددة ال ددغة فدددي ثدغيددغ البدداخ ي  واملكحبدددات مددن القيدددىص املفغوطددة كليهدددا 

كدددددضج وجدددددىص قؿددددد  للمكحبدددددات  باإلطدددددا ة   ددددد  جؿدددددغيم وثيدددددرة البددددددث الللمدددددد، زاصدددددة فدددددي ؿددددد 

 واملللىمات في ملية آلاصاب بالجاملة.

 

3211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(     كضج و ي املكحبات املغكؼية املضعوؾة بنهمية مكاعكة املكحبدة 1جكير النحافج في الك   عق  )     

 سولةاملؿ باكحباعها املسؾؿةاملسؾ خد لإلنحا  الفكغ  الصاصع كن الجاملة،  للمؿحىصق ةكضاص في

 دنكالر مدن نصد  املكحبدات  ومحؼلبداته ؛ باخحياجداته  والتادرة امللغ دة ثملدك والتدد، املؿدحفيضين كدن

% لديـ 60املضعوؾة بعاملات )ةؾكنضعية، املنصىعة، أؾديىغ، الؼقداػيق، ػنؼدا، خلدىا ( ب ؿدبة 

َبَ  لضيها أعقفة طاثية أو أعقي  عقمد للبدىذ والضعاؾات امل كىعة من  أكظا  هي ة  الباخ ي  أوقس

الحددضعيـ مددن م ؿددىبل الجاملددة التددد ثخبلاددا املكحبددة، ممددا َيددض    ك دد  طددل  الددضوع املسؾ ددخد والددضك  

دددددددة الدددددددى ي بمفاىمددددددده  -املحم ددددددد  فدددددددي الجاملدددددددات-ةصاع  
َّ
ل واؾدددددددتراثيعياثه فدددددددي صكددددددد  ةثاخدددددددة ال دددددددغة، وقس

َب س املؿسولي  بالجاملة.  ومباصعاثه من قس
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َبدد س مبدداصعات مددن وهنددار       املكحبددة املغكؼيددة الجضيددضة بعاملددة القدداهغة ومكحبددة الجاملددة يمغيكيددة  قس

ا فددي بنددضإل  ألاوشااطت إلاباا  اات لااا م إلاجا:اات الحاارة   كددا  مؿددحىصق عقمددد ل جاملددة املددظمىعة ؾددلفا

سؼددؽ املكحبددة املغكؼيددة بعدداملتد كددي  قددمـ وبنهددا إل كددا  مؿددحىصق باابختاااث ألا اويم اات(
 
، بينمددا ث

 وؾيح  اؾحلغاض جاىصها  يما ي ي: عقمد باملؿحقب ،

سؼددؽ املكحبدددة املغكؼيدددة بعاملدددة كدددي  قدددمـ ( 1
 
ملكددغوق   كدددا  مؿدددحىصق عقمدددد لجميدددم ال سدددخ ث

ةلكترونية للغؾاف  الجاملية بالجاملات املصدغية، ويؿداهضف املؿدحىصق  ثاخدة الدنص ال امد  

يؿدحفيض الؼدظب  باملجا  صاز  جدضعا  املكحبدة، وطلدك لؼدظب جاملدة كدي  قدمـ  قدؽ، بينمدا

من زاع  الجاملة بهظه التضمة نـير ص م مقاب  ماص ، واصؼضمد املكحبة املغكؼية مم قبكة 

مللىمدددددات الجاملدددددة؛ د  ثنفيددددددظ هدددددظه التضمدددددة ؾدددددديسرغ ك ددددد  الدددددضز  املدددددداص  اللافدددددض مدددددن اػددددددظق 

البددددددداخ ي  ك ددددددد  النصدددددددىا ال املدددددددة، وثىلدددددددد قدددددددبكة املللىمدددددددات بندددددددا  و صاعة املؿدددددددحىصق الغقمدددددددد 

فدددددي زدددددضمات املؿدددددحىصق  مفحدددددىح املصدددددضع، كمدددددا يىجدددددض كدددددضج انحـددددداج Dspace سضاج بغندددددامجباؾددددح

 الغقمد املحاخة ك   الىي . 

سؼدددددؽ املكحبدددددة املغكؼيدددددة ( 2
 
بعاملدددددة بنهدددددا   ددددد    كدددددا  مؿدددددحىصق عقمدددددد مسؾ دددددخد إلثاخدددددة ةنحدددددا  ث

  بمدددا فدددي طلدددك ةثاخدددة للغؾدددافبكددد   عقمدددد صازددد  الجاملدددة،  بدددالنص ال امددد ل جاملدددة الفكدددغ  

وأبدداذ أكظدا  هي دة الحدضعيـ بالجاملدة، وأ داص مدضيغ  املسثمغاتوأكما   والضوعياتالجاملية 

أندددده يدددح  الحس ددددي كددددن  كدددغة   كددددا  املؿدددحىصق فددددي خالدددة  ثاخددددة الددددنص  ()كددداج املكحبددددات بالجاملدددة

ال امددد  ملقح يدددات املكحبدددة املغكؼيدددة مدددن زددددظ  مىقدددم اثدددداص املكحبدددات الجامليدددة املصدددغية، خيددددث 

ثددداص   دد  كددضة  جددغا ات قانىنيددة إلثاخددة ةنحددا  الفكددغ  التدداا ب دد  جاملددة بال امدد  يؿددع  الا

 صاز  الجاملة.

( كضج ثفكير اثداص املكحبات الجاملية املصغية في الحسؼيؽ 2011عمظا ، وأكضت صعاؾة )     

إل كا  مؿحىصكات مسؾؿية في م  جاملة أو في م  ملية؛ خيث يؿع  الاثداص     املغكؼية. 

س  من  ىافضوأوض د الضعاؾة أ  
 
قل ك الاثداص بإ كا  مؿحىصكات مغكؼية ي  املؿحىصكات  ثمؿ 

َضة.و  املسؾؿية   كغ م  جاملة أو م  ملية ك   خس

                                                           


بذةةاخي   بجامعةة  با ةةااكجامع ةة   ير  ةةام اكدبذ ةةا مةة األسةةذا / مودةةبي    ةة  مقابلةة  خصيةة   مةة   

 .م02/42/0247
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 املكحبات يماصيمية( ملىقات ثؼبيق ةثاخة ال غة في 2ق   عق  )

      َ َبيَّ
َ
ده املكحبدات مدد  الضعاؾدة كندض ثؼبيدق 2من الك   عق  ) ث ْن أكار ةق اليات التدد ثىاجس ( أ  مس

زددضمات ةثاخددة ال دددغة هددي "التددىف مدددن الؿددغقات الللميدددة وطددياق خقددى  الحدددنلي " ب ؿددبة قدددضعها 

ل الدى ي بنهميدة ا93.7) س
 
لىصدى  ال دغ فدي املجحمدم يمداصيمد" ب ؿدبة %(، وينجل فدي املغثبدة ال انيدة " ثدض 

%(، بينمدا ثدحد  70%(، يليها باملغثبدة ال ال دة "القيدىص املفغوطدة مدن جاند  الناقدغين" ب ؿدبة )83.6)

ة ةم انيات املاصية" ب ؿبة )
َّ
ل  %(.57.3املغثبة الغبلة "قس

دد2010لبددا  ا الددضبيا ، وثحفددق هددظه النخيعددة مددم نحددافج صعاؾددة )    
َّ
َضت أ  مددن أهدد  ملىقددات ( التددد أك

ةثاخدددددة ال دددددغة فدددددي مسؾؿدددددات املللىمدددددات ال  ىميدددددة ويهليدددددة بمضيندددددة الغيددددداض امللىقدددددات  القانىنيدددددة 

 املدددىاص 
َ

ددد  املكحبدددات يماصيميدددة ث دددالي  املحصدددلة بامللكيدددة الفكغيدددة وخقدددى  املدددسلفي ،  طدددا ة   ددد  ثدم 

 ةلكترونية املحاخة كن ػغيق الىصى  ال غ.
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33  

يخنددداو  هددددظا الجاندددد  و ددددي مدددضيغ  ومكددددغفي املكحبددددات يماصيميددددة مدددد  الضعاؾددددة بدغكددددة الىصددددى       

ال دددغ بكددد   كددداج، وكدددظلك الحلدددغف ك ددد  املاددداعات الحكنىلىجيدددة ملؿدددسو ي القاكدددات باملكحبدددات لدددضك  

ؾحفاصة من مصاصع ةثاخة ال غة في ثلبية الاخحياجات املللىماثية للمؿحفيضين، الىصى  ال غ والا 

ى   واللقبات د 
َ
  ة اصة صو   التد ث

َ
 
ْ
 
 
 من ثلك املصاصع. امل

331  

 ( امللغ ة باإلثاخة ال غة للملغ ة باملكحبات يماصيمية مد  الضعاؾة4جضو  عق  )

 ج

  

 اليع  باليصيل الحر        

 

 اابختاث ألا اويم ت

 وعم

ب
رجي

الت
 

 ال

ب
رجي

الت
 

 اليعتت  العاو اليعتت  العاو

  %40.7 11 2 %59.3 16 املكحبة املغكؼية الجضيضة بعاملة القاهغة 1

  %77.8 7 7 %22.2 2 املكحبة املغكؼية بعاملة ةؾكنضعية 2

 مكحبة الجاملة يمغيكية 3

 
8 72.7% 1 3 27.3%  

  %66.7 6 6 %33.3 3 املكحبة املغكؼية بعاملة املنصىعة 4

  %90 9 10 %10 1 املكحبة املغكؼية بعاملة كي  قمـ 5

  %60 6 4 %40 4 املكحبة املغكؼية بعاملة بنها 6

  %83.3 5 9 %16.7 1 املكحبة املغكؼية بعاملة أؾيىغ 7

  %81.8 9 8 %18.2 2 ػيقاملكحبة املغكؼية بعاملة الؼقا 8

  %60 3 5 %40 2 املكحبة املغكؼية بعاملة ػنؼا 9

  %58.3 7 3 %41.7 5 املكحبة املغكؼية بعاملة خلىا  10

  %60 66  %40 44 املجمىق
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َ  مددن الجددضو  عقدد  )      َبدديَّ
َ
%( مددن أ ددغاص كينددة الضعاؾددة لددضيه  و ددي و صعار بمفاددىج 40( أ   ؿددبة )4ث

ؿددددد  الحلغيددددد  الدددددظ  وعص فدددددي الاؾدددددحايا ، وثدحددددد  املغاثددددد  يو ددددد  مكحبدددددة الجاملدددددة الىصدددددى  ال دددددغ خ

%(، رددددد  املكحبدددددة املغكؼيدددددة الجضيدددددضة بعاملدددددة القددددداهغة  ب ؿدددددبة 72.7يمغيكيدددددة املغثبدددددة يو ددددد  ب ؿدددددبة )

%(؛ ويغجدددم طلدددك   ددد  أ َّ ال ؿدددبة اللـمددد  مدددن اللددداملي  بددداملكحاحي  مدددن الف دددة اللمغيدددة الكدددابة 59.3)

دددددا بالحقنيدددددات ال ضي دددددة ومنهدددددا  30-20راوح أكمددددداعه  مدددددن )الدددددظين ثتددددد دددددا ووكيا ؾدددددنة(، لدددددظا  اددددد  أكالدددددر  ملاما

 .الىصى  ال غ، وكظلك جميم اللاملي  من املحسصصي  في معا  املكحبات واملللىمات

بينمددا ثدحدد  املغاثدد  يزيددرة ك دد  الحددىا ي املكحبددة املغكؼيددة ب دد  مددن جاملددة أؾدديىغ، وجاملددة كددي       

ا جدم طلدك   د  أ  ملـد  اللداملي  بداملكحاحي  مدن طو  يكمداع قدمـ؛ ويغ  دا، و يكادر ؾدن  يقدضج ثسغجا

ؾدددددنة(، ممدددددا يدددددنلكـ ك ددددد  طدددددل  ملدددددغ اه   50-41ثندددددضع  أكمددددداعه  فدددددي الف دددددة اللمغيدددددة مدددددن ) خيدددددث

 بالىصى  ال غ وآلياثه، وملـما  من غير املحسصصي  بمعا  املكحبات. 

دددددد الباخ دددددة أرندددددا  ال     
َ
د املللىمدددددات باملكحبدددددات مدددددد  الضعاؾدددددة أ  وقدددددض الخـ س

 دددددضيث مدددددم ازحصاصدددددح 

 للىصدددددددى   ال ضي دددددددة املفددددددداهي  ملدددددددغ اه  بدغكدددددددة الىصدددددددى  ال دددددددغ ملغ دددددددة جؼفيدددددددة وغيدددددددر محلمقدددددددة فدددددددي

ب   للمللىمات   ثاخاها. وؾ 

 

332

 ااعات والكفايات الظػمة لضك  ةثاخة ال غة للملغ ة( امل5جضو  عق  )

 م
 ااهاةاث 

 ااخيس 

 الحعايي

لاهمراف 

 ااع اةي 
 الترجيب لاججاف

 6 ما  59747. 2.4872 ملغ ة محميزة بقظايا املللىمات. 1

 2 ما  48073. 2.7179 .املتحلفةالبدث في قىاكض البيانات  2

 6 ما  52826. 2.4872 .الى ي ال قافي املللىماجل 3

 1 ما  43948. 2.7436 الى ي بنصلة مصاصع الىصى  ال غ.  4

الغقميدددددددددة ويعقددددددددديفات  املؿدددددددددحىصكاتالحلامددددددددد  مدددددددددم  5

 وثقنيات الىي .

 1 ما  43948. 2.7436
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 م
 ااهاةاث 

 ااخيس 

 الحعايي

لاهمراف 

 ااع اةي 
 الترجيب لاججاف

َمَنة. 6
ْ
ق  8 ما  50899. 2.3590 الاصعار الحاج مللج  الحدىي  الغقمد والغَّ

 4 ما  55109. 2.5385 ةلكترونية.  تاملللىماازحياع وثقيي  مصاصع  7

 9 محىؾؼة 58051. 2.0256 ةنترند.ك   قبكة ثصمي  مىاقم للمكحبات  8

 3 ما  50108. 2.6667 .املكحبات فياؾحسضج النـ  آلالية املح املة  9

مإجددددددداصة  اغؾدددددددة القيددددددداج باللمليدددددددات الفنيدددددددة آلاليدددددددة  10

 .وثككي  مصاصع الىصى  ال غ

 5 ما  57533. 2.5128

غ  الىصى  ال غ. 11  7 ما  60537. 2.3718 ةخاػة بؿياؾات ناقس

ي س
 
 

 
27.653 املحىؾؽ ال ؿابل الك

8 

  ما  3.43710

ددي للمادداعات الظػمددة لددضك  5ثىضددي النحددافج الددىاعصة فددي الجددضو  عقدد  )      س
 
 

 
( أ  املحىؾددؽ ال ؿددابل الك

أ غاص اللينة ندى املاداعات جدا ت  يعابيدة  يكير     أ  ثصىعات -(27،6538وقضعه )-الىصى  ال غ 

دا ك د  النددى الحدا ي: خصدلد  ومغثفلة وطات ثقضيغ ما ، ومدا  ثغثيد  املاداعات يكالدر  يعابيدة واعثفاكا

 ويعقدددددديفاتالغقميددددددة  املؿددددددحىصكاتمااعثددددددا "الددددددى ي بنصلددددددة مصدددددداصع الىصددددددى  ال ددددددغ" و"الحلامدددددد  مددددددم 

(، ي ددددي طلددددك مباقددددغة فددددي 2،7436ىؾددددؽ خؿددددابل )وثقنيددددات الىيدددد " ك دددد  ملددددضالت نحددددافج مغثفلددددة بمح

(، وخصددد  بددا ي املاددداعات 2،7179" بمحىؾددؽ خؿددابل )املتحلفدددةيهميددة "البدددث فدددي قىاكددض البيانددات 

ا ك   صعجة كالية من يهميدة بمحىؾدؽ خؿدابل يتدراوح مدا بدي  ) بينمدا  (، 2،6667(   د  )2،3590أيظا

ت ك ددددد  قدددددبكة ةنترندددددد" ك ددددد  ثقدددددضيغ محىؾدددددؽ خصدددددلد املاددددداعة املحللقدددددة بدددددد"ثصمي  مىاقدددددم للمكحبدددددا

 (.2،0256يهمية بمحىؾؽ خؿابل )

ض    هظه النحافج ك   أهمية ثلك املااعات،      
َ
َب س املكحبات  من قضيضة بمىا قة خـيد قض وأنهاوث قس

الغغبدددة ال قيقيدددة لدددضي غالبيدددة أ دددغاص كيندددة الضعاؾدددة فدددي اكخؿددداب ماددداعات ، و املغكؼيدددة قيدددض الضعاؾدددة

ثددددحظ ج مددددم ثقددددضي  زضمددددة الىصددددى  ال ددددغ باملكحبددددات املغكؼيددددة، وبمددددا يخناؾدددد  مددددم أصواعهدددد   جضيددددضة

املادداعات  ثؼددىيغ فددي اللنايددة مددن املؼيددض بددظ  طددغوعة ممددا يسكددض ك دد الىؿيفيدة التددد يقىمددى  بهدا، 

َب س املغثبؼة بالىصى  ال غ من    مكحباته .قس
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 صلىبات اؾحسضاج أ غاص كينة الضعاؾة ملصاصع الىصى  ال غ (3ق   عق  )

َ  من الك   عق  )      َبيَّ
َ
  ي القاكدات باملكحبدات يماصيميدةمؿدسو مدن  املكداعكة الليندة ؾدسا  ( كنض3ث

 أ  "ال داجؼ منهدا اؾدحسضاما  ملصداصع الىصدى  ال دغ وة داصة   د  كدضج ثدسص  التدد يؾدباب أه  كن

 لدضي كددضص طدل   ثقددا  الللدة ةنعليزيددة%(؛ ويغجدم طلددك   د  84.5املقضمدة ب ؿددبة ) الللدى " يدنجل فددي

د املللىمددات مددم ؾدديؼغة الللددة ةنعليزيددة ك س
  دد  نحددافج مدغمددات البدددث املتحلفددة،كبيددر مددن ازحصاصددح 

َبدددة َلغَّ دددد املغثبدددة ال، ختددد  فدددي ؿددد  اؾدددحسضاج مصدددؼ  ات م 
َّ
  انيدددة  قددد الية "كدددضج ال قدددة فدددي بلدددعواخحل

ماا هظه املصاصع" ب ؿبة )املللى  س
 يلحقض الدبلع مدن الازحصاصديي   أ %(؛ خيث 71.8مات التد ثقض 

 ب كدغ كبيدرة اخحمداالت  حىجدض مل حىياتهدا والحدغيدغ جؿدمذ د  خدتص باإلطدا ة ال دغة املصداصع

 أ  للمللىمات، عغ  كمصضع كليها الاكحماص يمكن وال بها مىرى    هد غير وبالحا ي، زاػ ة مللىمات

ص   أصددبدد الغقميددة املؿددحىصكات امل حددىي بنغلدد  ؾدداتؾيا ددن 
َ
 مددم بكددفا ية الحلامدد  ك دد  ث

 فدي طلدك ثىطديذ أو، امل كمدة واملقداالت املقداالت مؿدىصات بدي  ثفدغ   بىطدم كظمدات املؿدحفيضين

 ( كمددا أكددضت(Quality Controlالجدىصة  بلمليدة الدحدك  فدي يؿدا  ممدا البياندات الببليىجغا يددة،

 (.2012صعاؾة )اللغبل، 

ة املصاصع التد ثسضج معا  اهحماج املؿحفيضين" ب ؿبة )وثنجل باملغثبة ال ال ة "     
َّ
ل %(؛ 65.5قس

ة التارة وامللغ ة باؾحسضاج يصوات املؿاكضة 
َّ
ل للىصى      مصاصع املللىمات ويغجم طلك     قس

ا ك   قبكة ةنترند ر املاملحاخة معانا للىمات وكضج اؾحمغاعياها" ب ؿبة ، ر  في املغثبة الغابلة "جلي 
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ر الصفدات املىجىصة ك   قبكة ةنترند بصفة مؿحمغة وؾغيلة، 53.6) %(؛ ويغجم هظا     جلي 

مما يعل  املؿحفيض ال يقضع ك   الغجىق لنفـ الغابؽ مغة أزغي في خالة مغوع  ترة ػمنية ػىيلة 

ده لنفـ الغابؽ في آزغ مغة قاج بؼيا ا ك   ثصف  عة نفـ املىقم الظ  يغيض الغجىق  ليه، وفي  ؿاي 

 %(.25.5كضج ثىا غ املااعة الظػمة لإل اصة من هظه املصاصع" ب ؿبة )املغثبة التامؿة ويزيرة جا  "
 

34

امل ددددىع يزيدددددر آعا  أ ددددغاص كيندددددة الضعاؾددددة خددددى  أهددددد  املقترخددددات املناؾدددددبة لحفليدددد  زضمدددددة َيخندددداو       

ةثاخدددة ال دددغة للملغ دددة باملكحبدددات يماصيميدددة وثىكيدددة البددداخ ي  فدددي ال دددغج الجدددامعي بنهميدددة ةثاخدددة 

ال ددددددغة، والددددددغؤي املؿددددددحقبلية لتددددددضمات املللىمددددددات ةلكترونيددددددة باملكحبددددددات فددددددي طددددددى  ةثاخددددددة ال ددددددغة 

 لغ ة.  للم
 

 ( مقترخات لحلؼيؼ ةثاخة ال غة في املكحبات يماصيمية 6جضو  عق  )

 

 م
 الترجيب اليعتت العاو إلاجا:ت الحرة للمعرفتيقتر:اث و م  اياث 

 4 %52.7 58  ؾااج الباخ ي  من زظ   كغ أكمالا  البد ية في مىاقم يعقفة الظاثية.  1

سف بال 2
لغ 

 
 6 %40 44 ىصى  ال غ. صضاع أصلة ومؼبىكات ج

 2 %71.8 79  صضاع  كغات جلغيفية بدغكة الىصى  ال غ وآلياتها بمىقم املكحبة.  3

 3 %58.2 64  عؾا  ال كغات ةزباعية للمؿحفيضين بالاريض ةلكترو ل.  4

جلكـ اخحياجات الباخ ي ، وثظ  عوابؽ بمصاصع الىصى  ال غ التد   كا  بىابة  5

 ياجات. ثظف  هظه الاخح
52 47.3% 5 

 7 %34.5 38  للحىكية بدغكة الىصى  ال غ.للىصى  ال غ  ثسصيص يىج أو أؾبىق 6

 3 %58.2 64 ثضعي  املؿحفيضين ك   اؾحسضاج مصاصع ةثاخة ال غة . 7

 8 %20 22  ثنـي  مكغوكات ثىكية بالىصى  ال غ صاز  املكحبة. 8

 1 %80 88 ل غ.كقض نضوات ووعف كم  للحلغي  بالىصى  ا 9

  - - مقترخات أزغي 
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دددَم 6يحضدددي مدددن النحدددافج املىضددد ة بالجدددضو  عقددد  )      بس
َّ
خ
َ
 أؾدددالي  املكحبدددات يماصيميدددة ( أهميدددة أ  ث

 باملكحبدة ومنهدا زضمدة ةثاخدة املحاخدة الجضيدضة بالتدضمات الحلغيد  قدننها مدن محلدضصة ثغويعيدة

الترويعيدة  ثلك ي كؼة منها، ولل  ة اصة قوثدقي التضمات ثلك اؾحسضاج كيفية ال غة، وجللي 

ج مدن زدظ  زدضمات دضَّ
َ
ق

 
اادا وجلليميدة  عقداصية ث س

 أو املكحبدة، مقدغ فدي للمؿدحفيضين، ؾدىا  املكحبدة ثىج 

 أ  جؿخ مغ املكحبدات بدغامج الدى ي كما ي بغي ك   الكبكة اللنكبىثية،ةلكترو ل  مىقلاا زظ  من

 فدددي الحلغيدددد  والحىكيدددة باإلثاخددددة ال دددغة وآلياتهددددا acy Programs(Information Literاملللىمددداجل )

 (.54، ا2005، )بامف ي

ويقؿداج املتحلفدة  املقترخات أ  ثقيدي  مكدغفي الىخدضات بهظه  ةما یحللق املامة املظخـة ولل      

ا بك   في املكحبات يماصيمية لجميم املقترخات املحللقة بالحىكية والترويج لإلثاخة ال غة ما  ك اليا

كدداج، وهددظا فدددي خددض طاثدده مؿدددايغ لىاقددم ال ددا  باملكحبدددات املغكؼيددة املضعوؾددة؛  ط جلدددا ل مددن طددل  فدددي 

  .ومباصفه وأهميحه و ىافضه للىصى  ال غ باملفاهي  يؾاؾيةالحىكية وةكظج 

 

مدو   من الباخ ة قضَّ
ا
 :املقترخات، منها كضصا

  بحكغة باملكحبمللىماثية الاعثقا  بسضمات ات يماصيمية في كصغ ةثاخة ال غة، وثنمية م 

د املللىمات باملكحبات املغكؼية ك   اؾحسضاج  س
الحؼبيقات الحكنىلىجية مااعات ازحصاصح 

 ال ضي ة ومنها ةثاخة ال غة للملغ ة. 

   زددددضمات  كددددغ  كددددغ ورقا ددددة ةثاخددددة ال ددددغة للملغ ددددة، والاؾددددحفاصة مددددن الابح دددداع فددددي ثقددددضي 

ْلدددددد املللىمددددددات كددددددن ض،  االبح دددددداع يؼيددددددض مددددددن  اكليددددددة التددددددضمات ووصددددددىلاا دكاددددددر قددددددضع مددددددن ب 

املؿددددحفيضين، وػيدددداصة عطدددداه  كددددن التددددضمات املقضمددددة لادددد ؛ ممددددا يددددسص  فددددي النهايددددة   دددد   ثاخددددة 

ا.  امللغ ة  لكترونيا

   عؾا  الب ية الحدحية لحكنىلىجيا املللىمات وجكم  يجاؼة والارمعيات القاصعة ك   الى ا 

يغ املؿحمغ في املكحبات يماصيمية من زظ  ابح اع زضمات جضيضة ؾىا  بمحؼلبات الحؼى 

 ماند أ كؼة وزضمات ةثاخة ال غة للملغ ة أو غيرها. 
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  : يؾ لة الحاليةؾع  البدث لإلجابة ك        

  اويم ت    ةيا إلاجا:ت الحرة للمعرفت يا ااماةساث ملألاوشطت إلاباا  ت للمبختاث ألا (1 

التدضمات وي كدؼة ةبضاكيدة التدد ثنفدظها املكحبدات أوض د آعا  كينة الضعاؾدة أ  أبدغػ  .1

لحلؼيدؼ ةثاخدة أ كؼاها " كظ  املكحبة كن  في طى  ةثاخة ال غة للملغ ة هي يماصيمية

ددب   خددة ثا"%(، يليهددا فددي يهميدددة والحكددغاع 23.6ال ددغة" ب ؿددبة ) مصددداصع  ك دد  الحلددغف ؾ 

 " .للحلغي  بها  اغؽ املكحبة املغكؼية وثىؿي  ،ةثاخة ال غة

 كددددددؼة الابح اعيددددددة املحللقددددددة ياملكحبددددددات املبدىرددددددة فددددددي صكدددددد   صوع غيدددددداب  الضعاؾددددددةككددددددفد  .2

باإلثاخددة ال ددغة؛ خيددث مانددد فددي معملاددا جلحمددض ك دد  اجاهدداصات ومبدداصعات ختصددية لددبلع 

د املللىمات،  س
 املغكؼية. صو  ثنـي  و قغاف من ةصاعة اللليا باملكحباتازحصاصح 

 ةكدددضاص فددديأقددداعت النحدددافج   ددد  كدددضج و دددي املكحبدددات املغكؼيدددة املضعوؾدددة بنهميدددة املكددداعكة  .3

 دددنكالر مدددن نصددد  املكحبدددات  ؛لإلنحدددا  الفكدددغ  الصددداصع كدددن الجاملدددة املسؾ دددخد للمؿدددحىصق

لؼقدداػيق، ػنؼددا، خلددىا ( ب ؿدددبة املضعوؾددة بعاملددات )ةؾددكنضعية، املنصددىعة، أؾدديىغ، ا

َبدَ  % ليـ لضيها أعقي  عقمد للبدىذ والضعاؾات امل كىعة مدن 60 البداخ ي  أو أكظدا  قس

هي ددددة الحددددضعيـ مددددن م ؿددددىبل الجاملددددة التددددد ثخبلاددددا املكحبددددة، ممددددا َيددددض    ك دددد  طددددل  الددددضوع 

َب س املؿسولي  بالجاملة املسؾ خد والضك  ةصاع    للملغ ة. ةفي صك  ةثاخة ال غ من قس

 

جخماع يعاخي    لا  الايع  وةجاتياا  (2 
ُ
 اابختااث ألا اويم ات لابخكااة  ا  باين بالصالت اابخباي امل

  الرقم ت صيةت ا    ملإجا:ت ااعليياث

كينددددددة  ويقؿدددددداج املتحلفددددددة فددددددي املكحبددددددات الىخددددددضاتالضعاؾددددددة طددددددل  و ددددددي مكددددددغفي  أكددددددضت .1

 ال ضي ددة ويؾددالي باصعاثدده، الضعاؾددة بمفدداهي  ةثاخددة ال ددغة للملغ ددة واؾددتراثيعياثه وم

ب   للمللىمات للىصى     ثاخاها. وؾ 

 املكحبدات بدي  الابح داع فدي زدضمات املللىمدات فدي ث امليدة وجدىص كظقدة أقداعت الضعاؾدة   د   .2

وةثاخدة  ك د  الحدنرير بإم انهدا يماصيميدة  املكحبدات  وةثاخدة ال دغة للملغ دة: يماصيميدة

لده، وةثاخدة  وج دجيلاا الللمدد ال كدغ فدي ال دضيث نمؽالد لادظا صكمادا ػغيدق ال دغة كدن
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 وآليدداتمدن زددظ  مدا ثقضمدده مدن أؾددالي   يماصيميدة املكحبدات ك د  ثنريرهدا يـادغ ال دغة

 و ثاخاها.    املللىمات  ثضاو   مبحكغة في

دا، مؿسو ي القاكات باملكحبات يماصيميدة أكضت الضعاؾة ك   ثؼىيغ مااعات  .3 دا، وثقني  كلمي 

ددددددا، بمددددددا يخناؾدددددد  مددددددم محؼلبددددددات ثؼبيددددددق زضمددددددة ةثاخددددددة ال ددددددغة للملغ ددددددة باملكحبددددددات ورقا  ي 

يماصيميددددددددة وثددددددددى ير ؾددددددددب  الحنميددددددددة املانيددددددددة املؿددددددددحمغة وةػددددددددظق ك دددددددد  أخددددددددضذ الحؼددددددددىعات 

 الحكنىلىجية.
 

هماااي جقاااايم  ااااياث ابخكاة ااات جاااخالام ياااع  ألا اويم اااتياااا أبااارز ااعيقااااث الااااي جياجااا  اابختااااث  (3 

 الحرة للمعرفت  جقى اث إلاجا:ت

وصددددددددى  خددددددددغ ومعددددددددا ل  لددددددددا  ثدددددددددض  مددددددددن ثدقيددددددددق  ككددددددددفد الضعاؾددددددددة كددددددددن وجددددددددىص ملىقددددددددات .1

املغكؼيدددة املضعوؾدددة، وجدددا  "التدددىف  املكحبدددات للمللىمدددات الللميدددة بدددي  أوؾددداغ مؿدددحفيض 

%(، 93.7مددن الؿددغقات الللميددة وطددياق خقددى  الحددنلي " فددي املغثبددة يو دد ، ب ؿددبة قددضعها )

ل الددى ي بنهميددة الىصددى  ال ددغ فددي املجحمددم يمدداصيمد" ب ؿددبة ويددنجل فددي املغثبددة ال انيدد س
 
ة " ثددض 

%(، 70%(، يليهدددا باملغثبدددة ال ال دددة "القيدددىص املفغوطدددة مدددن جانددد  الناقدددغين" ب ؿدددبة )83.6)

ة ةم انيات املاصية" ب ؿبة )
َّ
ل  %(.57.3بينما ثدح  املغثبة الغبلة "قس

غ الضعايدددة ال ا يدددة لدددضي الك يدددثبددديَّ   .2
 
مؿدددسو ي القاكدددات باملكحبدددات يماصيميدددة ر مدددن كدددضج ثدددى 

دددددا الاخحياجدددددات  كيندددددة الضعاؾدددددة خدددددى  اؾدددددحسضاج مصددددداصع الىصدددددى  ال دددددغ التدددددد ثسدددددضج  للي 

 املللىماثيدددة البد يدددة للمؿدددحفيضين، ونقدددص  ملددداما  بحقنيدددات البددددث ك ددد  التدددؽ املباقدددغ،

ة بالىصدى  ال دغ املغثبؼداملاداعات  ثؼدىيغ فدي اللنايدة مدن املؼيدض بدظ  طدغوعة ممدا يسكدض ك د 

َب س من   مكحباته .قس

%(، 84.5)ب ؿدبة  يحفقدى   املكداعكة فدي الضعاؾدةأ غاص اللينة  غالبيةأوض د الضعاؾة أ   .3

كنض الحلام  مم مصاصع  واجااه كضج  جاصة الللة ةنعليزية من أبغػ الصلىبات التد أ  

ا لؿيؼغة الللة ةنعليزية ك   جميم املجاالت الىصى  ال غ؛  املىطىكية كنض ال كغ نـغا

دددددا دؾدددددلىب الىصدددددى  ال دددددغ دددددد املغثبدددددة ال انيدددددة  قددددد الية "كدددددضج ال قدددددة فدددددي بلدددددع ، و قا
َّ
واخحل

ماا هدظه املصداصع" ب ؿدبة ) س
 املصداصعيلحقدض الدبلع أ  %(؛ خيدث 71.8املللىمات التد ثقدض 

 وال بهدا مىردى    هدد غيدر وبالحدا ي، مل حىياتهدا والحدغيدغ جؿدمذ د  خدتص باإلطدا ة ال دغة

 للمللىمات. كمصضع كليها الاكحماص يمكن
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    صر إلاجا:ات الحارة للمعرفات  ألا اويم تااعخقتل ت ااقتر:ت لالةجقاا باابختاث  يا الرؤ ت (4 

 ملزيً الخجايا مللابخكاة 

 أهماا:ثىصلد الضعاؾة     كضه مقترخات، من 

 . الاعثقددا  والحلغيدد  بالتددضمات 1
 
، ماصيميددة فددي كصددغ ةثاخددة ال ددغةبحكددغة باملكحبددات ياملللىماثيددة امل

ج  ثلدك ي كدؼة منهدا، وللد  ة داصة وثدقيدق التدضمات ثلدك اؾدحسضاج كيفيدة وجللي  دضَّ
َ
ق

 
الترويعيدة ث

اادا وجلليميدة  عقداصية مدن زدظ  زدضمات س
 مدن أو املكحبدة، مقدغ فدي للمؿدحفيضين، ؾدىا  املكحبدة ثىج 

ا ي بغددي أ  جؿددخ مغ املكحبددات بددغامج الددى ي كمدد ك دد  الكددبكة اللنكبىثيددة،ةلكترو ددل  مىقلاددا زددظ 

 املللىماجل في الحىكية باإلثاخة ال غة وآلياتها.

د املللىمات باملكحبدات املغكؼيدة ك د  اؾدحسضاج 2 س
الحؼبيقدات الحكنىلىجيدة . ثنمية مااعات ازحصاصح 

 ىمددات كددنامللل زددضمات والاؾددحفاصة مددن الابح داع فددي ثقددضي  ال ضي دة ومنهددا ةثاخددة ال ددغة للملغ ددة 

ْلض،  االبح اع يؼيض من  اكلية التضمات ووصىلاا دكادر قدضع مدن املؿدحفيضين، وػيداصة عطداه  كدن  ب 

ا.  التضمات املقضمة لا ؛ مما يسص  في النهاية      ثاخة امللغ ة  لكترونيا

فددي  .  عؾددا  الب يددة الحدحيددة لحكنىلىجيددا املللىمددات القدداصعة ك دد  الى ددا  بمحؼلبددات الحؼددىيغ املؿددحمغ3

املكحبددات يماصيميددة مددن زددظ  ابح دداع زددضمات جضيددضة ؾددىا  مانددد أ كددؼة وزددضمات ةثاخددة ال ددغة 

 للملغ ة أو غيرها. 

     ما أؾفغت كنه نحافج هظه الضعاؾة، ثىصخد الباخ ة بالحىصيات الحالية
ا
 :اؾخناصا

ة ال غة للملغ ة في املكحبات يماصيمية، وطلك من ( صك  جاىص الابح اع وثكنىلىجيا ةثاخ1)

 زظ : 

الاؾحسضاج يم   مليزانية قغا  مصاصع املللىمات من زظ  صك  اؾحسضاج مصاصع ةثاخة  -

 ال غة للملغ ة. 

 محابلة ال غكة اللاملية لحى ير  ثاخة خغة ملصاصع املللىمات الالكترونية. -

  ك دددد  قددددبكة الانترنددددد مددددن صوعيددددات  ثاخددددة خددددغة   دددد  خصددددغ املصدددداصع الغقميددددة املحاخددددة باملجددددا -

 مؿحىصكات عقمية معانية. 

 ثى ير مصاصع ةثاخة ال غة الغقمية من زظ  بىابة الجاملة.  -
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الاؾددددددددحلنا  كددددددددن الددددددددضوعيات ةلكترونيددددددددة غيددددددددر املؿددددددددحسضمة بفاكليددددددددة واؾددددددددخبضالاا بددددددددضوعيات  -

  الىصى  ال غ. طمن  لكترونية محاخة

الحىكيددة املللىماثيددة بلددغض التددرويج والخؿددىيق لإلثاخددة ال ددغة ومصدداصعها الاؾددحلانة باددرامج  (2)

ج دضَّ
َ
ق

 
 الترويعيدة مدن زدظ  زدضمات ي كدؼة ثلدك ووصىلاا لقؼداق كدغيع مدن املؿدحفيضين، وث

اادا وجلليميدة  عقداصية س
 مىقلادا زدظ  مدن أو املكحبدة، مقدغ فدي للمؿدحفيضين، ؾدىا  املكحبدة ثىج 

 كبىثية.ك   الكبكة اللنةلكترو ل 

د املللىمدددددات باملكحبدددددات يماصيميدددددة ك ددددد  اؾدددددحسضاج 3) س
الحؼبيقدددددات ( ثنميدددددة ماددددداعات ازحصاصدددددح 

والاؾدددحفاصة مدددن الحكنىلىجيدددا والابح ددداع فدددي الحكنىلىجيدددة ال ضي دددة ومنهدددا ةثاخدددة ال دددغة للملغ دددة 

مللىمددددات جضيددددضة ومحؼددددىعة،  االبح دددداع يؼيددددض مددددن  اكليددددة وكفددددا ة التددددضمات  زددددضمات ثقدددضي  

ا.املق  ضمة للمؿحفيضين وػياصة عطاه  كنها؛ مما يسص  في النهاية      ثاخة امللغ ة  لكترونيا

( ثى ير الحكنىلىجيا ويصوات الظػمة إلنحا  وثدغيغ املصاصع الحلليمية املفحىخة في املكحبات 4)

 هداو ثاخا بمقدغعاته  التاصدة الدحلل  مصداصع إلنحدا  الحدضعيـ هي دة أكظا  يماصيمية وج جيم

ػياصة ةثاخة و الابح اع  الغقمد ل جاملة؛ لحلؼيؼ صوع املكحبات يماصيمية في صك  كار املؿحىصق

 ال غة     املللىمات وامللغ ة.

أو ؾياؾددة لظبح دداع فددي املكحبددات يماصيميددة الغاغبددة فددي ثؼددىيغ زددضماتها   ؾددتراثيعية( اكحمدداص 5)

بحكددددددغة كاددددددر  اؾددددددحلظ  الحقنيددددددات ال ضي ددددددة ومنهددددددا ومصدددددداصعها واؾددددددحدضاذ زددددددضمات مللىمددددددات م 

الحنميدة  كصدغ فدي  ةثاخة ال دغة للملغ دة مدن أجد  ثلبيدة الاخحياجدات املللىماثيدة للمؿدحفيضين

 .املؿحضامة
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Web 2.0

                                                                                

 دبي –مشكض حمعت املاحذ للثقافت والترار                                                                                

 –قعم املكخباث والىزااق واملعلىماث  –باحث ماحعخير                                                                      

 مصش –حامعت املىُا                                                                                                                  

ب  مع الخفاعلُت واججاهاتها  2.0جطىس جقىُاث وخذماث املعلىماث واهدشاس جطبُقاث الٍى

التي جذعىا فيها إلى ضشوسة مشاسكت املجخمع مع املحخىي الشقمي وإزشاءه في إطاس جىظُمي محذد 

ه، قذ اظخغلذ ألاسشُفاث جلك الخطبُقاث والاججاهاث  ثًر ا على املحخىي الشقمي ٍو ًُ ًىعكغ إًجاب

ه باملعلىماث الخفا علُت لخكىن بمثابت مىافز سقمُت جصل بها الخذماث ألاسشُفُت إلى املجخمع جثًر

ثريها باإلضافاث املىحهت، ومً أبشص جلك الخذماث ألاسشُفُت التي حعذث الخطبُق الشقمي  ٍو

 The Citizenإلججاهاث املشاسكت الخفاعلُت للمجخمع مع ألاسشُف هي خذماث ألاسشُفي املىاطً 

Archivist  جلك الخذمت التي جدُح لألسشُف الىطني أن ًخعشف مجخمعه على الىزااق التي جمثل في

مجملها جحذي أمامه ودعىة ملشاسكت الخحذي وإًجاد الحلىل املعشفُت له مما ًثري املحخىي 

ذعم سوح الىالء والاهخماء للمهىت  ألاسشُفي والعمل ألاسشُفي مما ٌعخلهم حماط املعاهمين ٍو

ُفُت، مً هىا حاء هزا البحث للخعشف على طبُعت مششوعاث ألاسشُفي املىاطً وأبض الخجاسب ألاسش

 على املهىت ألاسشُفُت. واوعكاظاتهاالخطبُقُت 

 الكلماث املفخاحيت:

ب، ألاسشُفاث ألاحىبُت والعشبُت، مششوعاث ألاسشُفي املىاطً.  الجُل الثاوي للٍى
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Abstract 

 

With the development of information technologies and services and the 

proliferation of interactive Web 2.0 applications and trends in which they call for the 

need to engage the community with digital content and enrich it in a specific 

regulatory framework that positively affects and enriches digital content, archives 

have used these applications and interactive trends to serve as digital outlets for 

archival services to reach the community, Enriched by information and enriched by 

targeted additions, and the most prominent of those archive services that embodied 

the digital application of the trends of interactive community participation with the 

archive are the services of the citizen archivist The Citizen Archivist It is worth 

mentioning that this research is aimed at identifying the nature of the archival 

projects of the citizen and the implementation of applied experiences. And its 

implications for the archival profession. 

 

key words: 

The second generation of the web, foreign and Arab archives, citizen archive projects. 
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عضصث ألاسشُفاث الىطىُت مً أهمُةت املشةاسكت العامةت للمجخمةع مةً خة ل خلةق أدواس هامةت 

ةةةةةةت خا ةةةةةةت مةةةةةةع  ٌعةةةةةةخطُع املجخمةةةةةةع املشةةةةةةاسكت بهةةةةةةا فةةةةةةي العمةةةةةةل ألاسشةةةةةةُفي وح ةةةةةةجُع املعةةةةةةاهماث الجىهٍش

 عىباث وجحذًاث الترار الىزااقي املخمثلت في  عىبت قةشاءة ععةا الىزةااق والخعةشف علةى خطىطهةا 

اهةةا،  أو ةةب بُاهاتهةةا وهٍى ُةةث جقةةذن الىظةةان كوذمةةت أو  2.0املشةةاسكت وهةةزا مةةا جةةذعىا إلُةةه خةةذماث ٍو ح

كفكةةشة قاامةةت أظاًظةةا علةةى جفاعةةل املعةةخوذمين باملشةةاسكت فةةي هةةزه الخذمةةت، مثةةل مىقةةع فلُكةةش املبنةةي 

كُبُةةذًا املبيُةةت علةةى حهةةىد م ةةاث  الف إن لةةم  علةةى الصةةىس ال خصةةُت للمعةةخوذمين، ومىظةةىعت ٍو

ت،  فكةةةةةةان لضاًمةةةةةةا أن جبةةةةةةادس هقةةةةةةل م ًةةةةةةين البشةةةةةةش الةةةةةةزًً ًكخبةةةةةةىن ًىمُةةةةةةا معلىمةةةةةةت حذًةةةةةةذة جفُةةةةةةذ البشةةةةةةٍش

ججعةةةةةل مةةةةةً مشةةةةةاسكت املجخمةةةةةع فةةةةةي العمةةةةةل ألاسشةةةةةُفي  ةةةةة يء ألاسشةةةةةُفاث الىطىُةةةةةت بمشةةةةةشوعاث و لُةةةةةاث 

إجاحةت رلةك الش ةُذ أظاس ي وجفةاعلي لةه إوعكاظةاجه علةى العمةل ألاسشةُفي ممةا ٌعظةم مةً الاظةخفادة و 

عخ ةةر  املجهةةىل 
 
ةةا فةةي الخعةةشف علةةى رلةةك الش ةةُذ وضةةبطه، وح ًُ للعةةشع علةةى الجمهةةىس ممةةا ًةةىعكغ إًجاب

( ً قت حذًذة وسابعت لخحقُق الشبط The Citizen Archivist Initiativeمبادسة ألاسشُفي املىاط ( طٍش

معُةةةةت بةةةين البةةةاحثين وعلمةةةاء ألاوعةةةاب والجمهةةةةىس مةةةع ألاسشةةةُف الةةةىطني بمةةةةا ٌعةةةضص مةةةً املشةةةاسكت املجخ

، وعلُةةه حعةةاهذف الذساظةةت أبةةشص مبةةادساث ومشةةشوعاث ألاسشةةُفي املةةىاطً الاهخمةةاء والةةىالء ألاسشةةُفيو 

كي والعىغافىسي والعماوي وبُان  لُاث جىفُزها.  مً خ ل أخز همىرج ألاسشُف الىطني ألامٍش

ةةةب جةةة حي أهمُةةةت الذساظةةةت مةةةً أهمُةةةت مىضةةةىعها وهةةةى   Web 2.0جطبُقةةةاث الجُةةةل الثةةةاوي للٍى

لخعةةةشف باألسشةةةُفاث الذولُةةةت والعشبُةةةت بةةةالتركيم علةةةى خةةةذماث مشةةةشول ألاسشةةةُفي املةةةىاطً مةةةً خةةة ل ا

ع املجخمعُةةةت التةةةي جقةةةىن بهةةةا ألاسشةةةُفاث والتةةةي تهةةةذف إلةةةى مشةةةاسكت املجخمةةةع فةةةي  علةةةى املبةةةادساث واملشةةةاَس

خعةشف علةى جةشا هم العمل ألاسشُفي والىزااقي مً خ ل فخح املجال للمجخمةع أفةشاًدا ومسظعةاث فةي ال

الىزااقي واملعاهمت في وششه وو فه مً خ ل مششوعاث أسشُفُت مخوصصت جقىن بها املسظعاث 

 ألاسشُفُت مع الخعشف على جلك املششوعاث و لُاث العمل واملشاسكت بها. 
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ةب أحذ أهم الخذماث أو املششوعاث ألاسشُفُت مً جطبُقاث الجُل الثةاوي الخعشف على  -1 للٍى

Web 2.0 ( ًباألسشةةُفاث الذولُةةت والعشبُةةت وهةةي مشةةشوعاث ألاسشةةُفي املةةىاطThe Citizen 

Archivist ).والتي تهذف إلى مشاسكت املجخمع في العمل ألاسشُفي والىزااقي 

والةةةةةىالء  الاهخمةةةةةاءعلةةةةةى املجخمةةةةةع ودعمهةةةةةا لةةةةةشوح  أهمُةةةةةت جلةةةةةك املشةةةةةشوعاث وأزشهةةةةةا الخعةةةةةشف علةةةةةى -2

 ألاسشُفي.

ماسظةاث الخطبُقُةت لكةل مشةشول مةً خة ل الخجشبةت العملُةت وبُةان إًجابُةاث الخعشف علةى امل -3

 وظلبُاث املماسظت الخطبُقُت.

ع مثُلةةةت لهةةةا فةةةي أسشةةةُفاجىا العشبُةةةت بمةةةا ٌعةةةضص مةةةً دوس  الاظةةةخفادة مةةةً الذساظةةةت -4 فةةةي عمةةةل مشةةةاَس

اعةةةةل زةةةةااقي والخفاملسظعةةةةت ألاسشةةةةُفُت فةةةةي اجاحةةةةت وزااقهةةةةا ملجخمعاتهةةةةا والخعةةةةشف علةةةةى جةةةةشا هم الى 

 .معه
 

وفةةةةشث شةةةةبكت لهترهةةةةذ العذًةةةةذ مةةةةً الخطةةةةىساث الخكىىلىحُةةةةت والتةةةةي اظةةةةخفذث م هةةةةا مسظعةةةةاث 

املعلىمةةاث وألاسشةةُف واملكخبةةاث، وبمةةا أجةةاح للمسظعةةاث ألاسشةةُفُت حيةةًما كبيةةًرا فةةي الى ةةىل والخىاحةةذ 

ب اهدبةةاه املعةةخوذمين والى ةةىل إلةةى علةةى شةةبكت لهترهةةذ وجقةةذًم الخةةذماث ألاسشةةُفُت فةةي ظةةبُل حةةز

املجخمع في ظبُل الخعشف على جشا هم الىزااقي، وعلُه جتركض مشكلت الذساظت في محاولت الخعشف على 

ع ةةةةةةر املىاقةةةةةةع للكتروهُةةةةةةت  The Citizen Archivistمشةةةةةةشوعاث ومبةةةةةةادساث ألاسشةةةةةةُفي املةةةةةةىاطً 

مةةةةذي و ةةةةلذ املسظعةةةةاث ألاسشةةةةُفُت  للمسظعةةةةاث ألاسشةةةةُفُت علةةةةى املعةةةةخىي الةةةةذولي والعشبةةةةي وإلةةةةى أي

 العشبُت في هزا الاججاه، وجىبثق مً هزه املشكلت الدعاؤالث الخالُت:

ب ماهُت  -1  .واظخوذاماها في ألاسشُفاث 2.0جطبُقاث الٍى

على املعخىي الذولي  وأهذافها  The Citizen Archivistمششوعاث ألاسشُفي املىاطً ماهُت  -2

 والعشبي.

علةةى املجخمةةع وقُةةاط   The Citizen Archivistسشةةُفي املةةىاطً مةةا هةةى جةة زير مشةةشوعاث ألا  -3

 .اوعكاظاجه على املجخمع مً حُث املشاسكت والىعي واملعسولُت املجخمعُت
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ألحةةةل   The Citizen Archivistالخعةةشف علةةى  لُةةةاث جطبُةةق مشةةةشوعاث ألاسشةةُفي املةةةىاطً  -4

ع ممازلت في أسشُفاجىا العشبُت  .الاظخفادة م ها في عمل مشاَس

 

ةةةةةةةةةةادة ألاعمةةةةةةةةةةال الاحخماعُةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةي 2019 دٌعةةةةةةةةةةم ر جىاولةةةةةةةةةذ دساظةةةةةةةةةةت )اللبةةةةةةةةةةان،  ( مشةةةةةةةةةةشوعاث ٍس

ةا معةخعُىت بةاملى   67ألاسشُفاث الىطىُةت فقةذ عشضةذ جحلُةل لعةذد ظةبعت وظةخين ) ًً اد ( مشةشوًعا ٍس

الىخةاا  أهمهةا جبىاها ألاسشُفاث الىطىُت محل الذساظت، وقذ اهاهذ الذساظت إلى عذد مةً  –الى في 

ادًت عُىت الذساظت حعةاهذف فةي املقةان ألاول خذمةت املجخمةع مةً دون التركيةم علةى  أن املششوعاث الٍش

ا 
ً
ةةادي دااًمةةا هةةذف ةةا ال ٌشةةترر أن ًحقةةق مشةةشول ألاسشةةُف الةةىطني الٍش ًُ جحقُةةق عااةةذ مةةالي اةةخم، زاه

ةةةةةا معةةةةةخذاما، كمةةةةةا اقترحةةةةةذ الذساظةةةةةت ظُاظةةةةةت جوةةةةةخ  ب ةةةةةبط جىفُةةةةةز املبةةةةةادس  اث واملشةةةةةشوعاث جىمىًٍ

ادًةةت مةةً قبةةل ألاسشةةُفاث الىطىُةةت ل ةةمان هجةةاح هةةزه املبةةادساث واملشةةشوعاث فةةي جحقُةةق هةةذفها  الٍش

 الاحخماعي املشاد م ها.

ودون هزه الذساظت وعلى حذ علم الباحث وبىاًء على عملُاث البحث والخحشي في املكخباث 

زه الجضاُةةةةةت املخوصصةةةةةت مةةةةةً وقىاعةةةةةذ البُاهةةةةةاث لةةةةةم ًجةةةةةذ الباحةةةةةث دساظةةةةةاث علمُةةةةةت جىحهةةةةةذ هحةةةةةى هةةةةة

ب واظخوذاماتها في ألاسشُفاث وهي مششوعاث ألاسشُفي املىاطً، والتي  جطبُقاث الجُل الثاوي للٍى

ةةةةب  ُةةةةت بةةةةين  2.0جمثةةةةل الخجعةةةةُذ الخطبُقةةةةي ألحةةةةذ أبةةةةشص جطبُقةةةةاث الٍى والتةةةةي جةةةةذعم املشةةةةاسكت والخفاعل

سشةةةُفُت واملةةةادة ألاسشةةةُفُت ألاسشةةةُف واملجخمةةةع وجحقةةةق وظةةةُلت جةةةشابط فعالةةةت جةةةشبط بةةةين املسظعةةةت ألا 

 والعمل ألاسشُفي.

ف عةةً الظةةىاهش مىضةةىل البحةةث عشةةكل ًةةخم الكشةةوفُةةه مننى ا الذسا ننت ش خيةنناتيت الخ: يليننت: 

خم ششح خصااصها كما هي على أسع الىاقع، وجفصُل حمُةع أحضاههةا ومفشداتهةا،  دقُق ومفصل، ٍو

ق الى ف والخفعير املفصل والخحلُل العمُق مع بُان  لُاث الخطبُقُت أدواث ، وجمثلذ عً طٍش

 البحث وحمع املادة العلمُت:

ع ألاسشُفي املىاطً. -1  املىاقع للكتروهُت والتي جمثل البىاباث الشقمُت ملشاَس
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املعاٌشت واملعاًىت على مُذان الذساظت ورلك مً خ ل الخعامل املباشش مع البىاباث  -2

ع   ألاسشُفي املىاطً وججشبت كل مششول على حذة.الشقمُت ملشاَس

 ٍخ الاهاهاء مً الذساظت.س حتى جا 2019جم إعذاد الذساظت في الفترة عان الحذود الزمىيت:  -1

ٌعخ ةر العةالم الافتراية ي لشةبكت لهترهةةذ هةي البِ ةت ألاظاظةُت التةي جةم إعةةذاد الحنذود املكاهينت:  -2

ع ألاسشةفت مىضةىل البحةث، هةزا لبىاباث الشقمُةت التةي جدالبحث مً خ ل جصفح ا ُحهةا مشةاَس

الىطىُةةةةت مةةةةً  األسشةةةةُفاثاملىاقةةةةع للكتروهُةةةةت الخا ةةةةت بوقةةةةذ قةةةةان الباحةةةةث باخخُةةةةاس عُىةةةةت مةةةةً 

وقةةةةةذ جمثةةةةةل الجاهةةةةةب  ،جمثةةةةةل كةةةةةل مةةةةةً الجاهةةةةةب ألاحى ةةةةةي والعشبةةةةةي Googleخةةةةة ل محةةةةةش  البحةةةةةث 

طةةةاو ، )ألاسشةةُف الةةةىطني العةةةىغافىسي، ألا ألاحى ةةي فةةةي  كةةي، ألاسشةةةُف ال ًر سشةةُف الةةةىطني ألامٍش

، وقةةذ جمثةةل ألاسشةةُف الفشوىةة ى، ألاسشةةُف الاظةةترالي، الاسشةةُف الكىةةذي، الاسشةةُف الاسحىدُنةةى(

)هُ ةت الىزةااق واملحفىتةاث العمىمُةت ععةلطىت عمةان، داس الىزةااق القىمُةت الجاهب العشبي في 

وي، املشكةةةةةةةةةض الةةةةةةةةةىطني للىزةةةةةةةةةااق و بالقةةةةةةةةةاهشة، ألاسشةةةةةةةةةُف الةةةةةةةةةىطني بةةةةةةةةة بى ت ةةةةةةةةةي، ألاسشةةةةةةةةةُف العةةةةةةةةةىدا

 .املحفىتاث بالععىدًت، مكخبت قطش الشقمُت، ألاسشُف الخىوى ى(

ةةةةب طُاتهةةةةا جدىةةةةاول الذساظةةةةت بةةةةين الحننننذود املىةننننى يت:  -3 ةةةةف بخطبُقةةةةاث الٍى وأهىاعهةةةةا  2.0الخعٍش

ومجةةةةةاالث اظةةةةةخوذامها فةةةةةي مسظعةةةةةاث ومشاكةةةةةض املعلىمةةةةةاث وألاسشةةةةةُف واوعكاظةةةةةاتها علةةةةةى جقةةةةةذًم 

ماجُةةةةت وألاسشةةةةُفُت مةةةةع التركيةةةةم علةةةةى أحةةةةذ أبةةةةشص الخةةةةذماث التةةةةي ظةةةةلكذ معةةةةلك الخةةةةذماث املعلى 

ةةةب  و لُةةةاث جطبُةةةق املشةةةشول  The Citizen Archivistوهةةةي خذمةةةت ألاسشةةةُفي املةةةىاطً  2.0الٍى

واوعكاظاتها على العمل ألاسشُفي واملجخمع بصفت عامت، وهي جلك الخذمت التةي جدةُح للمجخمةع 

املةةىاد ألاسشةةُفُت التةةي جمثةةل جةةشا هم وإهمةةا املشةةاسكت فةةي و ةةفها لةةِغ فقةةط الاطةة ل علةةى الىزةةااق و 

 .بما ًذعم مبادئ املشاسكت املعشفُت

 

  الخعريف بالجيل الثاوي مً الىيبWeb 2.0: 

ةةب  لةةي  2005ألول مةةشة عةةان  Web 2.0لقةةذ تهةةش مصةةطيل الجُةةل الثةةاوي مةةً الٍى علةةى ًةةذ جةةُم أوس

Tem Oreily ب عً خذماث راجُت وإداسة للبُاهاث الحعابُت عباسة  2.0، حُث ركش أن مصطيل الٍى

ةةب  ةةاث الٍى ًفةةا أكثةةر  2006كاملةةت، وفةةي عةةان ًقةةىن بهةةا معةةخوذن لهترهةةذ للى ةةىل إلةةى محخٍى وضةةع حعٍش
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ةةةب  وشةةة ث ععةةةةبب   لةةةةيهةةةةى زةةةىسة فةةةةي مجةةةال  ةةةةىاعت الحاظةةةب  2.0وضةةةىًحا مةةةةً ظةةةابقه وركةةةةش أن الٍى

ب الاعخماد على لهترهذ كبِ ت عمل مشيًرا في رلك إلى وجدىىل  وعلُه 1الاهدشاس الكبير لخطبُقاث الٍى

ب  مكةً جصةيُفها  واملكخباث وألاسشةُفاث واظخوذاماتها في مسظعاث املعلىماث 2.0جطبُقاث الٍى ٍو

 :كما بالجذول الخالي

 في ألاسشيف وامليخ اث ومؤ ساث املعلىماث 0.2( ج: يلاث الىيب 1جذول )

 

 ومؤ ساث املعلىماثفي ألاسشيف وامليخ اث  0.2ج: يلاث الىيب 

 ملحخىي الفيري الخفا ليا إلا الم والخىاصل الخفا لي

 Youtube  الُىجُىب Facebook  الفِعبى 

تر  Fliker  فلكش Twitter  جٍى

 Blogs  املذوهاث Yahoo Mailالُاهى مُل 

 Gmail  الجُمُل

 Wikis املىظىعاث الحشة

 RSSخذماث ألاخباس القصيرة 

 The Citizen Archivistاطً ألاسشُفي املى 

 

ب  الخفاعلُت واججاهاتها  2.0ومع جطىس جقىُاث وخذماث املعلىماث واهدشاس جطبُقاث الٍى

التي جذعىا فيها إلى ضشوسة مشاسكت املجخمع مع املحخىي الشقمي وإزشاءه في إطاس جىظُمي محذد 

ه، قذ اظخغلذ ألاسشُفاث ثًر ا على املحخىي الشقمي ٍو ًُ جلك الخطبُقاث والاججاهاث  ًىعكغ إًجاب

ه باملعلىماث  الخفاعلُت لخكىن بمثابت مىافز سقمُت جصل بها خذماتها ألاسشُفُت إلى املجخمع جثًر

ثريها باإلضافاث املىحهت، ومً أبشص جلك الخذماث ألاسشُفُت التي حعذث الخطبُق الشقمي  ٍو

 The Citizenسشُفي املىاطً املشاسكت الخفاعلُت للمجخمع مع ألاسشُف هي خذماث ألا  الججاهاث

Archivist. 

 

                                                           
ف، أشةشف عبةذ املحعةً ) 1 ةب فةي الةذول ألاحىبُةت ودول الخلةُ  العشبةي. داس الجةىهشة: القةاهشة.   2015الشٍش (. أسشةُفاث الٍى

95. 
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 املىاطً  يالخعريف بخذمت ألاسشيفThe Citizen Archivist: 

هةةي خةةذماث جفاعلُةةت جخةةاح ع ةةر  The Citizen Archivist حعةةذ خةةذماث ألاسشةةُفي املةةىاطً

ذ أن جدُح مقخيُاتها الىزااقُت أل  حل املىاقع الشظمُت لألسشُفاث الىطىُت أو أي مسظعت أسشُفُت جٍش

املخمثةةل فةةي و ةةفها والخعةةشف عليهةةا وجقةةذًم جلةةك البُاهةةاث و مشةةاسكت املجخمةةع فةةي العمةةل ألاسشةةُفي عليهةةا 

ملع ىلي ألاسشُفي ملشاحعاها وإسظالها إلى قاعذة البُاهاث الشظمُت باملىقع وألاسشُف، وعلى رلك حعذ 

ُةت لى ةف أو فهشظةت الخفاعلُةت التةي حعةخوذمها ألاسشةُفاث الىطىأحذ أبةشص الخةذماث هزه الخذمت 

قةةةةت حعاوهُةةةةت بةةةةين املجخمةةةةع ومعةةةة ىلي ألاسشةةةةُف بهةةةةذف  مشةةةةاسكت مقخيُاتهةةةةا ألاسشةةةةُفُت والىزااقُةةةةت بطٍش

وُةةت املعةةخوذمين  كمشةةشول كوذمةةت أو فةةي العمةةل ألاسشةةُفي ممةةا ٌعظةةم الاظةةخفادة مةةً الىزةةااق الخاٍس

علةةةى حهةةةىد أظاًظةةةا ي مبنةةة علةةةى جفاعةةةل املعةةةخوذمين باملشةةةاسكت فةةي هةةةزه الخذمةةةت، قةةةاام أظاًظةةةا جفةةاعلي

ةةةةٌعةةةةاهمىن و إن لةةةةم هقةةةةل م ًةةةةين البشةةةةش الةةةةزًً مةةةةً ألا ةةةةخا  م ةةةةاث  الف  ًُ ا معلىمةةةةت ٍكخبةةةةىن ًىم

ت  .حذًذ جفُذ البشٍش

  املىاطً  يألاسشيف مةروعأهذافThe Citizen Archivist: 

ا  ًُ جقخنةةةي املسظعةةةاث ألاسشةةةُفُت العذًةةةذ مةةةً املقخيُةةةاث ألاسشةةةُفُت التةةةي ًصةةةعب معالجاهةةةا أسشةةةُف

ع والغيةةةر وااةةل، أو أن جكةةةىن املةةةادة لعةة ذد مةةةً ألاظةةباب كةةة ن جكةةىن الىزةةةااق مكخىبةةةت بوةةط الُةةةذ العةةَش

ةةةةت، أو أن جكةةةةىن املةةةةادة ألاسشةةةةُفُت مكخىبةةةةت بلغةةةةت أحىبُةةةةت جحخةةةةاج إلةةةةى  ألاسشةةةةُفُت  ةةةةىسة مجهىلةةةةت الهٍى

، وحةذث جلةك The Citizen Archivistمترحمين مخوصصين، ومً خة ل خةذماث ألاسشةُفي املةىاطً 

علةةةى املىقةةةع الشظةةةمي  معةةةلكها فةةةي العمةةةل ألاسشةةةُفي مةةةً خةةة ل جصةةةيُفها وإجاحاهةةةاقخيُةةةاث ألاسشةةةُفُت امل

 ورلك لخحقُق عذة أهذاف: للمسظعت

 املشةةاسكت املعشفُةةت بةةين املجخمةةع وألاسشةةُف فةةي الخعةةشف علةةى املقخيُةةاث ألاسشةةُفُت الغام ةةت .1

ا بمشاسكت املج ًُ  .خمعو حز الهمم هحى الاحاهاد في معالجاها معلىماج

وُةةتلالعمةةل ألاسشةةُفي فةةي  املشةةاسكت املجخمعُةةت .2 بوةةط الُةةذ  ةةعبت  لخعةةشف علةةى الىزةةااق الخاٍس

 القشاءة.
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وُت املجهىلت وجقذًم  .3 املشاسكت املجخمعُت في العمل ألاسشُفي في الخعشف على الصىس الخاٍس

 .بُاهاتها ملع ىلي ألاسشُف إلضافاها في قاعذة البُاهاث الشاِعُت

 ملجخمع للمشاسكت في جشحمت الىزااق باللغاث املخخلفت إلى اللغت الهذففخح املجال أمان ا .4

 وو فها وإضافاها في قاعذة بُاهاث ألاسشُف.

 

اث ظةىاء مةً  وهظًشا ألهمُت رلك املششول وما ًحققه مً أهذاف وفىااةذ علةى كافةت املعةخٍى

لةةةةةى الىزةةةةةااق ومشةةةةةاسكت هاحُةةةةةت إزةةةةةشاء العمةةةةةل ألاسشةةةةةُفي أو إزةةةةةشاء املحخةةةةةىي املعلىمةةةةةاحي الةةةةة صن للخعةةةةةشف ع

املجخمةةةع فةةةي عملُةةةاث الى ةةةف ألاسشةةةُفي فقةةةذ اخةةةخ  هةةةزا البحةةةث ععمةةةل دساظةةةت م ةةةحُت لعُىةةةت مةةةً 

ألاسشُفاث الىطىُت العشبُت وألاحىبُت لخحذًذ مذي جىافش جلك الخذمت وجطبُقها في العُىةت مىضةىل 

ها دساظةةةت جحلُلُةةةت الذساظةةةت زةةةم جىةةةاول أبةةةشص ألاسشةةةُفاث التةةةي جطبةةةق خذمةةةت ألاسشةةةُفي املةةةىاطً ودساظةةةا

ىاةةل وقةةذ جةةم اخخُةةاس عُىةةت جمثةةل ألاسشةةُفاث الىطىُةةت لكةةل مةةً الجاهةةب ألاحى ةةي والعشبةةي  ،جقُُمُةةه ٍو

 7مً ألاسشُفاث الىطىُت ألاحىبُت وقذ وقع الاخخُاس على عذد  الجذول الخالي عُىت الذساظت املخخاسة

 .ها وكُفُت جطبُقهاً فيمذي جىافش خذمت ألاسشُفي املىاطالكدشاف  أحىبُتأسشُفاث وطىُت 
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 والعربيت ( ً ين مذي جىاتر الخذمت في ألاسشيفاث ألاجىبيت0جذول )

 الخذمت ألاسشيفاث ألاجىبيت الركم
جاسيخ 

 إلاطالق
 للمةروع املىكع إلاليترووي

أهىاع املىاد ألاسشيفيت 

 املخاحت

 /http://www.nas.gov.sg/citizenarchivist غير محذد مخىفشة ألاسشُف الىطني العىغافىسي 1

ججمُعاث مىضىعُت 

مً صحف و ىس 

وح جُ ث  ىجُت 

 ووزااق خطُت

كي 2  2012 مخىفشة ألاسشُف الىطني ألامٍش
-nhttps://www.archives.gov/citize

archivist 

ججمُعاث مىضىعُت 

مً صحف و ىس 

 ووزااق خطُت

طاو  3  ال ًىحذ ال ًىحذ ال ًىحذ غير مخىفشة ألاسشُف ال ًر

 ال ًىحذ ال ًىحذ ال ًىحذ غير مخىفشة ألاسشُف الفشوى ى 4

 ال ًىحذ ال ًىحذ ال ًىحذ غير مخىفشة ألاسشُف الاظترالي 5

 ال ًىحذ ال ًىحذ ال ًىحذ غير مخىفشة الاسشُف الكىذي 6

 ال ًىحذ ال ًىحذ ال ًىحذ غير مخىفشة الاسشُف الاسحىدُنى 7

 الخذمت ألاسشيفاث العربيت الركم
جاسيخ 

 إلاطالق
 املىكع إلاليترووي

أهىاع املىاد ألاسشيفيت 

 املخاحت

1 
هُ ت الىزااق واملحفىتاث 

 العمىمُت ععلطىت عمان
وُت مجهىلت describe/-and-https://nraa.gov.om/see غير محذد مخىفشة   ىس جاٍس

 ال ًىحذ ال ًىحذ ال ًىحذ غير مخىفشة داس الىزااق القىمُت بالقاهشة 2

 ال ًىحذ ال ًىحذ ال ًىحذ غير مخىفشة ألاسشُف الىطني ب بى ت ي 3

 ال ًىحذ ًىحذال  ال ًىحذ غير مخىفشة ألاسشُف العىداوي 4

5 
املشكض الىطني للىزااق و 

 ال ًىحذ ال ًىحذ ال ًىحذ غير مخىفشة املحفىتاث

 ال ًىحذ ال ًىحذ ال ًىحذ غير مخىفشة مكخبت قطش الشقمُت 6

 ال ًىحذ ال ًىحذ ال ًىحذ غير مخىفشة ألاسشُف الخىوى ى 7

 

 مةةً ألاسشةةةُف الةةةىطني العةةىغافىسي
ً
وألاسشةةةُف الةةةىطني  ،ًخضةةل مةةةً الجةةذول العةةةابق أن كةةة 

كي دُحةان الىزةااق واملةىاد ألاسشةُفُت التةي جةذخل فةي هطةا   ألامٍش ع ألاسشُفي املةىاطً ٍو ًطبقان مشاَس

http://www.nas.gov.sg/citizenarchivist/
http://www.nas.gov.sg/citizenarchivist/
https://www.archives.gov/citizen-archivist
https://www.archives.gov/citizen-archivist
https://nraa.gov.om/see-and-describe/
https://nraa.gov.om/see-and-describe/


 الصمد عبد العليم عبد حممد حممود                                                                          

 0202ـ  يوليو      49ـ العدد  سابعاجمللد ال   04

العمةةةل وفةةةق ظُاظةةةاث علمُةةةت ومى جُةةةت ج ةةةمً ظةةةير أعمةةةال الى ةةةف ألاسشةةةُفي لخلةةةك املةةةىاد حعةةةب 

 املششول.أسشُفاث لم جطبق  5ال ىابط املحذدة، أما باقي ألاسشُفاث الىطىُت وهى عذد 

 غالبُت ألاسشُفاث الىطىُت العشبُت ال جطبق املششول ما عذان أما عً ألاسشُفاث العشبُت فإ

هىعُةةةةةةت معُىةةةةةةت مةةةةةةً الىزةةةةةةااق  هُ ةةةةةةت الىزةةةةةةااق واملحفىتةةةةةةاث العمىمُةةةةةةت ععةةةةةةلطىت عمةةةةةةان قامةةةةةةذ بإجاحةةةةةةت

وُةت املجهىلةةت( وُةت لةذيها )الصةةىس الخاٍس ظُاظةةاث فةةي هطةا  العمةةل وفةق  وجدةُح الصةةىس املجهىلةت الخاٍس

التةةي حةةذدتها علمُةةت ومى جُةةت ج ةةمً ظةةير أعمةةال الى ةةف ألاسشةةُفي لخلةةك املةةىاد حعةةب ال ةةىابط 

 أسشُفاث لم جطبق املششول. 6، أما باقي ألاسشُفاث الىطىُت وهى عذد الهُ ت بصفحت املششول

ع ألاسشةةةةةةُفي املةةةةةةىاطً املعةةةةةةخوذمت  وهىاةةةةةةل فُمةةةةةةا ًلةةةةةةي دساظةةةةةةت جحلُلُةةةةةةت جقُُمُةةةةةةت عةةةةةةً مشةةةةةةاَس

كةي زةم ألاسشةُف الةىطني في واملخىافشة   باألسشةُف الةىطني ألامٍش
ً

العُىت مىضىل البحث حُةث هبةذأ أوال

 كالخالي: هُ ت الىزااق واملحفىتاث العماهُت –العىغافىسي، زم ألاسشُف الىطني العماوي 

1–

( ملُةاس  ةفحت مةً ال ةج ث 10( بما ًقةشب مةً )NARAكي )ًحخفظ ألاسشُف الىطني ألامٍش

ةت وهىذظةةُت  )12الىصةُت ليحكىمةت الفُذسالُةةت، و) طةةت، سظةم بُةاوي، وسظةةىن معماٍس ( 25( ملُةىن خٍش

ةةةةت، )24ملُةةةةىن  ةةةةىسة زابخةةةةت، وسظةةةةىماث  ) ( بكةةةةشاث مةةةةً فةةةةُلم الصةةةةىس 300،000( ملُةةةةىن  ةةةةىسة حٍى

( جيراباًةةةةةةذ مةةةةةةً البُاهةةةةةةاث للكتروهُةةةةةةت، ًةةةةةةخم 133( ح ةةةةةةجُل فُةةةةةةذًى و ةةةةةةىجُت و)400000املخحشكةةةةةةت، )

لةةةةت  ُةةةع هةةةةزه املةةةىاد ألكهةةةةا مهمةةةةت لعمةةةل الحكىمةةةةت، ولهةةةا قُمةةةةت بحثُةةةت ومعلىماجُةةةةت طٍى الحفةةةال علةةةةى حم

ا  (2)ألاحل، ًُ وُت وجصيُفها وضبطها أسشةُف وجخىلى إداسة ألاسشُف الىطني القُان بحجض الىزااق الخاٍس

لهةا علةى  ةةُغت  سقمُةت فةي شةةكل ً ةفي عليهةا طةةاعع الذًمىمةت، وجمكةةين فةي مجمىعةاث أسشةةُفُت، وجحٍى

إحشاء عملُاث البحث باظخعمال جقىُت موخلفت عً جلك التي اظخعملذ فةي إوشةاء الىزةااق وجوٍض هةا، 

مةةةع إجاحةةةةت إمكاهُةةةةت البحةةةةث فةةةةي فهةةةةشط ألاسشةةةةُف باظةةةخوذان محةةةةش  بحةةةةث مخةةةةاح مباشةةةةشة ع ةةةةر املىقةةةةع 

                                                           
(2)  Ibid. 
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( وهةي  ةفحت ععىةىان  https://www.archives.gov/researchللكترووي لألسشةُف جحةذ عىةىان )

(Research Our Records.طبًقا لعُاظاث املخبعت في إجاحت الىزااق ،) (3) 

Citizen Archivist

في الىالًاث املخحذة ” ثلداسة الىطىُت لألسشُف وال ج  “بذأث  2012وفي عان 

كُت مششول  "، ودعذ املىاطىين للخطىل بكخابت Citizen Archivist”ألاسشُفي املىاطً“ألامٍش

دُح و ىلها لجماهير أوظع،  عّهل البحث فيها وٍ   ٌ الىزااق املكخىبت بوط الُذ على الحاظب ما 

عذ لداسة كخاباها خ ل فكاهذ بذاًت مششول ألاسشُفي املىاطً بإجاحت ألفّي  فحت للي خ، وجىق

 275ظخت أشهش، لكً خ ل أظبىعين فقط أجم املخطىعىن و خها, وحتى  ن و خىا أكثر مً 

مك هم البحث في  خعين على املخطىعين الد جُل في املىقع قبل املشاسكت، وٍ  ألف  فحت, ٍو

ثير اهخمامهم  ً وُت أو املىضىل الزي  لي خ وزااق جخعلق  مىضىعاث الىزااق الخخُاس الفترة الخاٍس

ً والكلماث املفخاحُت إلى الصىس  به، ومً بين خُاساث املشاسكت ألاخشي إضافت الىظىن والعىاٍو

 (4)ظىاًء على مىقع ألاسشُف الىطني أو في مىقع "فلُكش" ملشاسكت الصىس.

 

   ”Citizen Archivist“مثال  لى كيفيت وسخ الىثائم الخاسيخيت في مةروع( 1سكم ) الةكل

                                                           
 .247 – 246,   ي الخىزُق وألاسشفت, داس الىسا علم الىزااق وججاسب ف (.2006املالكي، مجبل الصن ) (3)

 (4) https://www.archives.gov/citizen-archivist. 

https://www.archives.gov/research
http://01government.com/wp-content/uploads/2017/04/Citizen-Archivist-example.jpg
http://01government.com/wp-content/uploads/2017/04/Citizen-Archivist-example.jpg
https://www.archives.gov/citizen-archivist
https://www.archives.gov/citizen-archivist
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Citizen Archivist

//:www.archives.gov/citizenhttps- على الشابط الخالي 2012عان وجم إط   املششول 

archivist:وجمثلذ بيُت املىقع في ، 

 : Register and Get Startedالدسجيل والعضىيت  .1

ةخمكً  وفيها ًخم ح جُل بُاهاث الع ى الجذًذ لخخاح لةه كافةت الىزةااق املخاحةت باملشةشول ٍو

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخم ح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجُل البُاهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشابط الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً البحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث داخلهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا واظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةترحاعها، ٍو

https://catalog.archives.gov/registration :في الشاشت الخالُت 

 
 شاشت حسجيل حساب املسخخذمين( 0سكم ) الةكل

وفيهةةةا ًةةةخم ح ةةةجُل حعةةةةاب املعةةةخوذن فةةةي فهةةةشط ألاسشةةةةُف الةةةىطني، وجوةةةضن بُاهةةةاث ألاسشةةةةُفي 

ةةةةةذ للكترووةةةةةي واظةةةةةم  املةةةةةىاطً الجذًةةةةةذة فةةةةةي قاعةةةةةذة البُاهةةةةةاث لخ ةةةةةم العىا ةةةةةش الخالُةةةةةت )عىةةةةةىان ال ًر

ت( ولكً قةذ جكةىن هىةا  حاحةت إلكمالهةا لةذعم املحخةىي الةزي  املعخوذن  املعلىماث ألاخشي اخخُاٍس

 Nationalٌعةاهم بةةه الجمهةىس وجةةىفير ججشبةت أكثةةر، ومةةً خة ل إوشةةاء حعةاب معةةخوذن فةي فهةةشط  

Archives فإهك جمىح إرن ،National Archives  ا ًُ خم الاشترا  جلقاا ذ إلكترووي إلُك، ٍو إلسظال بٍش

ذ للكترووي الخا  بك في وششة  مكً املششول مً National Archive Archivesفي عىىان ال ًر ، ٍو

إمكاهُةةةت إلغةةةاء الاشةةةترا  فةةةي أي وقةةةذ باظةةةخوذان سابةةةط إلغةةةاء الاشةةةترا  املىحةةةىد فةةةي أظةةةفل كةةةل سظةةةالت 

https://www.archives.gov/citizen-archivist
https://www.archives.gov/citizen-archivist
https://www.archives.gov/citizen-archivist
https://catalog.archives.gov/registration
https://catalog.archives.gov/registration
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ةةةةةةةةةةةةةذ  ةةةةةةةةةةةةةت بال ًر ةةةةةةةةةةةةةذ للكترووةةةةةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةةةةةىإخباٍس ةةةةةةةةةةةةةق ع ةةةةةةةةةةةةةر مشاظةةةةةةةةةةةةةلاهم ع ةةةةةةةةةةةةةر ال ًر  للكترووةةةةةةةةةةةةةي، أو عةةةةةةةةةةةةةً طٍش

catalog@nara.gov 

كي في مششوعه عىذ هزا الحذ بل أضاف وظاال  ولم ًقخصش اظخوذان ألاسشُف الىطني ألامٍش

كةةةةةةي باظةةةةةةخوذان كافةةةةةةت أخةةةةةةشي أكثةةةةةةر جفاعلُةةةةةةت ومىاكبةةةةةةت ممةةةةةةا ٌعكةةةةةةغ اهخمةةةةةةان ألاسشةةةةةةُف الةةةةةةىطني ألا  مٍش

ةةةةةب  ةةةةةذ مةةةةةً جفاعةةةةةل  2.0جطبُقةةةةةاث الٍى فةةةةةي جقةةةةةذًم خذماجةةةةةه واسجباطهةةةةةا بمشةةةةةشول ألاسشةةةةةُفي املةةةةةىاطً لتًم

 املجخمع مع ألاسشُف في إطاس حعاملهم مع الىزااق في املششول وهي كالخالي:

  ذ إلكترووي خا  باألظ لت املخعلقت باملششول كي بٍش خص  ألاسشُف الىطني ألامٍش

citizenarchivist@nara.gov 

  مذوهت جفاعلُتNARAtions  جوخ  بخعٍشف املعخوذمين واملجخمع بمقخيُاث ألاسشُف

كي وجىظُمها والخعٍشف بها وبكل حذًذ ًشد إلى ألاسشُف أو فُما ًو  املششول مع كافت  ألامٍش

ذ للكترووي لكل معخوذن مً خ ل الخصيُفاث ألاخشي إمكاهُت املخاععت ل  ت ع ر ال ًر خباٍس

ذ للكترووي  FOLLOW BLOG VIA EMAILخذمت  على الشابط الخالي مً خ ل إسظال ال ًر

اث كما بالشكل الخالي:  إلداسة املذوهت لُخلق  علُه حذًذ لخباٍس

 
 

 ( شاشت جصييف الخذماث ألاسشيفيت في املذوهت3سكم ) الةكل

 

mailto:catalog@nara.gov
mailto:catalog@nara.gov
mailto:citizenarchivist@nara.gov
mailto:citizenarchivist@nara.gov


 الصمد عبد العليم عبد حممد حممود                                                                          

 0202ـ  يوليو      49ـ العدد  سابعاجمللد ال   55

2 Citizen Archivist Missions 

وجخ مً هزه الصفحت ببُان ب شهش الخقعُماث أو الخصيُفاث املىضىعُت للىزااق 

حعب اظخوذامها في املششول ٌعخطُع املعخوذن الذخىل والبحث داخلها والاط ل على حمُع 

فُت واملعاهمت في وششها وو فها، وجخاح الىزااق التي حغطيها مع إمكاهُت الاط ل على بُاهاتها الى 

 كما بالشكل الخالي: archivist/missions-https://www.archives.gov/citizenعلى  

 
 ( شاشت جصييف الخجميعاث الىثائليت املخاحت باملةروع4سكم ) الةكل

اشةةةةةةةت عةةةةةةةذد مةةةةةةةً الخجمُعةةةةةةةاث التةةةةةةةي يهةةةةةةةخم بهةةةةةةةا الجمهةةةةةةةىس جمثةةةةةةةل فةةةةةةةي مجملهةةةةةةةا وجدةةةةةةةُح هةةةةةةةزه الش

الاهخمامةةةةةةةاث املىضةةةةةةةىعُت والبحثُةةةةةةةت التةةةةةةةي ًبحةةةةةةةث فيهةةةةةةةا معةةةةةةةخوذمي املشةةةةةةةشول و ةةةةةةةىفذ املجمىعةةةةةةةاث 

 املعشوضت كالخالي:

 :World War Iججمُعت الحشب العاملُت ألاولى  -1

ا مً قبل املىاطىين  -2 ًُ  :Scanned by Citizensاملمعىحت ضىا

 :Franklin D. Roosevelt Master Speech Filesطاب د. فشاهكلين سوصفلذ ملفاث خ -3

وُت لخذمت الغاباث  -4  :Forest Service Historical Files, 1901-1962امللفاث الخاٍس

 :Recommendations for Employment 1867 – 1861جى ُاث الخىتُف  -5

 : Recreation Studies, 1974– 1980دساظاث جشفيهُت  -6

كا  املىاتش -7  :America's Scenic Bywaysالطبُعُت الخ بت في أمٍش

https://www.archives.gov/citizen-archivist/missions
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ذج الهىذًت   -8  :Pine Ridge Agencyوزااق مجمىعت وكالت باًً ٍس

 : Don't Leave Us Hangingمجمىعت جحذ معمى )ال جتركىا معلقين(  -9

 Outside the Box)الةةةشكً الخةةةا :  Transcriber Task Forceفشقةةةت العمةةةل الخا ةةةت  -10

Missions) 

قُت مجمىع -11 كُت ألافٍش  African American Civil Warت وزااق حىىد الحشب ألاهلُت ألامٍش

Soldiers: 

 :Featured Recordsقعم الىزااق املقترحت  -12

كةةةةةي  لُةةةةةةت جفاعلُةةةةةت إلضةةةةةةافت الخعلُقةةةةةاث واملعلىمةةةةةةاث   هةةةةةزا وقةةةةةذ خصةةةةةة  ألاسشةةةةةُف الةةةةةةىطني ألامٍش

بحعةةةاب كةةةل معةةةخوذن قةةةان بةةةالخعلُق علةةةى املخعلقةةةت باملةةةادة ألاسشةةةُفُت، مةةةً خةةة ل قاعةةةذة بُاهةةةاث جةةةشجبط 

املةةةةةادة ألاسشةةةةةُفُت، لُحةةةةةخفظ بهةةةةةا ألاسشةةةةةُف الةةةةةىطني فةةةةةي قاعةةةةةذة البُاهةةةةةاث ملشاحعاهةةةةةا وإضةةةةةافاها فةةةةةي البُاهةةةةةاث 

الى ةةةةفُت بةةةةاملىقع الشظةةةةمي لهةةةةا وفةةةةي الحقةةةةل املىاظةةةةب لهةةةةا فةةةةي قاعةةةةذة البُاهةةةةاث الشظةةةةمُت للمةةةةىاد والىزةةةةااق 

 ورلك كما ًىاحه الشكل الخالي:ألاسشُفُت املحملت والعشوضت على املىقع، 

 

 ( شاشت ا خعراض الىثيلت الخاسيخيت باملةروع5الةكل سكم )

قت عشع املادة ألاسشُفُت على املىقع ععذ و فها وجحمُل كل   ًىال الشكل العابق طٍش

، الخىظُمُت باألسشُفمخعلقاتها، مع الشبط بين املادة ألاسشُفُت والىزااق املشجبطت بها في ظُاقاتها 
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وهزا ما ًوخ  ععشضه في الجضء العلىي مً  فحت املىقع، أما عً مىخصف الصفحت فُخم 

 للمادة ألاسشُفُت كما ًبِىه الشكل الخالي: اظخعشاع بُاهاث الى ف ألاسشُفي 

 

 ا خعراض بياهاث الىصف ألاسشيفي( شاشت 6الةكل سكم )

شةةةُفُت بمةةةا جخ ةةةمىه مةةةً ًخضةةةل مةةةً الشةةةكل العةةةابق عىا ةةةش الى ةةةف ألاسشةةةُفي للمةةةادة ألاس  

الشمةةةةةةةةض املشحةةةةةةةةةي للمةةةةةةةةادة ألاسشةةةةةةةةُفُت ومعةةةةةةةةمى ميشةةةةةةةة ها ومعةةةةةةةةخىي و ةةةةةةةةفها وهةةةةةةةةىل املةةةةةةةةادة واملحةةةةةةةةذداث 

الاظترحاعُت ألاخشي، أما عً إضافت الخعلُقاث واملعلىماث مً حهت املعخوذمين واملعخفُذًً مةً 

كةةةةي بةةةةالجضء العةةةةفلي مةةةً الصةةةةفحت مشبةةةةع ً ظهةةةةش فقةةةةط الىزةةةااق فقةةةةذ خصةةةة  ألاسشةةةةُف الةةةىطني ألامٍش

للمعةةةخوذمين امل ةةةجلين فةةةي قاعةةةذة بُاهةةةاث املشةةةشول ًمكةةة هم مةةةً إضةةةافت وإزةةةشاء املحخةةةىي املعلىمةةةاحي 

للمةةةةةةةادة ألاسشةةةةةةةُفُت وإسظةةةةةةةالها إلةةةةةةةى إداسة ألاسشةةةةةةةُف لخةةةةةةةخم مشاحعاهةةةةةةةا واعخمادهةةةةةةةا وإضةةةةةةةافاها إلةةةةةةةى البِىةةةةةةةت 

 الشكل الخالي: د جُلُت للمادة ألاسشُفُت وإجاحاها على املىقع للكترووي، ورلك كما ًخضل مًلا
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 ( مربع كخابت الخعليلاث واملحخىي املعلىماحي للمادة ألاسشيفيت باملةروع7الةكل سكم )

0-  

 National( وهةةةي حةةةشوف اظةةاه لُت إخخصةةةاًسا ملصةةةطيلNASألاسشةةُف الةةةىطني ععةةىغافىسة )

Archives of Singapore)هةةةىفم ر  1مةةةل بىةةةاءه كمسظعةةةت جاععةةةت ملجلةةةغ املكخبةةةت الىطىُةةةت فةةةي ( اكخ

ةخم فُةه حفةةظ الىزةااق فةي موخلةةف الىظةااط وألاشةكال، مةةً امللفةاث الحكىمُةت، واملةةزكشاث 2012 ، ٍو

خ الشةةةةةفىي، واملةةةةةىاد العةةةةةمعُت  وُةةةةةت، والصةةةةةىس الفىجىغشافُةةةةةت، إلةةةةةى الخةةةةةاٍس الخا ةةةةةت، والخةةةةةشااط الخاٍس

ت، إضةةةةافت إلةةةى حمةةةةع وإداسة ال ةةةج ث ألاسشةةةةُفُت العامةةةةت والخا ةةةت فةةةةي ظةةةىغافىسة، أمةةةةا عةةةةً  والبصةةةٍش

 Records، إداسة الىزااق Archives Servicesخذماث املحفىتاث  (5)لداساث املكىهت لألسشُف فهي

Management خ الشةفىي ، ألاسشةُف املشبةي واملعةمىل Oral History Centre (OHC)، مشكةض الخةاٍس

Audio Visual Archivesاحةةةةةةةةةةةةت خةةةةةةةةةةةةذماث ألاسشةةةةةةةةةةةةُف علةةةةةةةةةةةةى املىقةةةةةةةةةةةةع الشظةةةةةةةةةةةةمي ، وجةةةةةةةةةةةةخم إج

http://www.nas.gov.sg 

( وشةةةةبكت املعلىمةةةةاث العاملُةةةةت Internetاظةةةةخفاد ألاسشةةةةُف الةةةةىطً العةةةةىغافىسي مةةةةً لهترهةةةةذ )

(wwwِكىن قىاة اجصال سا عُت ( ع ر جصمُم مىقع إلكترووي جخاح مً خ ل خذماجه ألاسشُفُت، ٍو

بِىةةةةةةةه وبةةةةةةةين حمهةةةةةةةىسه والعةةةةةةةالم، ممةةةةةةةا أجةةةةةةةاح لألسشةةةةةةةُف الاظةةةةةةةخفادة مةةةةةةةً الخقةةةةةةةذن الخكىلةةةةةةةى ي فةةةةةةةي البِ ةةةةةةةت 

ةةةب ) ( فىجةةةذ جىاحةةةذ ألاسشةةةُف الةةةىطني Web 2الافتراضةةةُت وأبشصهةةةا جطبُقةةةاث الجُةةةل الثةةةاوي مةةةً الٍى

                                                           
(5)  http://www.nas.gov.sg 

http://www.nas.gov.sg/
http://www.nas.gov.sg/
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تر  (Facebook)العةةةةةةةىغافىسي ع ةةةةةةةر الفِعةةةةةةةبى   ، Rss، وخةةةةةةةذماث ألاخبةةةةةةةاس القصةةةةةةةيرة (Twitter)وجةةةةةةةٍى

ًةةةةذ للكترووةةةةي  ، وغيرهةةةةا مةةةةةً Citizen Archivistوخذمةةةةت ألاسشةةةةةُفي املةةةةىاطً  Yahooوخةةةةذماث ال ر

الخذماث التي مكىذ لِغ فقط اظخفادة املجخمع مً الخذماث ألاسشُفُت ولكةً مكىةذ مةً جفاعةل 

املجخمةةةةةع مةةةةةع جلةةةةةك الخةةةةةذماث ع ةةةةةر لضةةةةةافت املعلىماجُةةةةةت والخغزًةةةةةت املشحعُةةةةةت ع ةةةةةر املىقةةةةةع للكترووةةةةةي 

والةةةةزي ً ةةةةم فةةةةي طُاجةةةةه كافةةةةت أهةةةةىال   )/http://search.nlb.gov.sgسشةةةةُف علةةةةى الةةةةشابط الخةةةةالي )لأل 

املقخيُةةةةاث ألاسشةةةةُفُت حعةةةةب أهماطهةةةةا املادًةةةةت واملىضةةةةىعُت كالىزةةةةااق الىسقُةةةةت والصةةةةىس والخةةةةشااط،، 

خ الشةفىي،  ومشةةاهذة مقخطفةةاث مةً الد ةةجُ ث العةةمعُت والاظةخمال إلةةى عُىةةاث مقابلةت ع ةةر الخةةاٍس

ت علةى مةذاس  شكةض هةزا البحةةث العةاعتوالبصةٍش ، مةةع إمكاهُةت جحذًةذ الفتةرة الضمىُةت لىطةةا  البحةث، ٍو

علةةةةةى خذمةةةةةت مةةةةةً أهةةةةةم الخةةةةةذماث ألاسشةةةةةُفُت التةةةةةي جقةةةةةذمها مىاقةةةةةع ألاسشةةةةةُفاث وهةةةةةي خذمةةةةةت ألاسشةةةةةُفي 

 على املجخمع والعمل ألاسشُفُت. تهاواوعكاظااملىاطً والخعٍشف بخلك الخذمت و لُاث جطبُقها 

Citizen Archivist

( على العذًذ مً الثااق التي لم ًخم و فها NASًحخىي ألاسشُف الىطني لعىغافىسة )

عشكل كاٍف هظًشا لعذن جىافش معلىماث كافُت ع ها أو لصعىبت قشاءتها وحتى ًخم و فها وضمها إلى 

على الشابط الخالي  Citizen Archivistالخا  على لهترهذ جم إط   مششول ألاسشُف والفهشط 

http://www.nas.gov.sg/citizenarchivist/  ملشاسكت املجخمع في حعل هزه الىزااق أكثر قابلُت

مكً الخىا ل مع مع ىلي املششول ع ر  ذ للكترووي الخالي للقشاءة، ٍو  nas@nlb.gov.sgال ًر

دُح للمخطىعين املشاسكت في عذة مهان مثل و ف   ً وجخمثل طش  معاهمت ألاسشُفي املىاطً في أن 

وُت، وو خ الىزااق املكخىبت بالُذ، وكخابت هصى  املىاد الصىجُت  الصىس الفىجىغشافُت الخاٍس

خم س ذ ومشاحعت وجذقُق املعاهماث بصفت معخمشة وغيرها م وُت، ٍو ً املىاد ألاسشُفُت الخاٍس

خم إصالت املعخوذمين إرا وحذ أكهم أسظلىا هًصا غير  وإصالت املعاهماث إرا اعخ رث غير مىاظبت، ٍو

مىاظب عشكل مخكشس، وجم إضافت سابط الى ىل إلى املششول باملىقع ألاسشُف العىغافىسي كما 

 الخالي: بالشكل

http://search.nlb.gov.sg/
http://www.nas.gov.sg/citizenarchivist/
http://www.nas.gov.sg/citizenarchivist/
mailto:nas@nlb.gov.sg
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 ( مربع الىصىل إلى املةروع باألسشيف السىغاتىسي8الةكل سكم )

ىقعم املششول إلى عذ  :جقعُماث أظاظُت جمثلذ في الشكل الخالي ةٍو

 الىزااقُت للخجمُعاث ألاظاظُت الخقعُماث( 9) سقم الشكل
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 :CONNECT (BETAاجصل ) .1

وُةةةةةةت التةةةةةةي ًدُ حهةةةةةةا ألاسشةةةةةةُف العةةةةةةىغافىسي ٌعنةةةةةةي هةةةةةةزا الخقعةةةةةةُم بمجمىعةةةةةةت الصةةةةةةىس الخاٍس

للمجخمع للمشاسكت في الخعشف عليها وو فها، ويهذف هزا الخقعةُم إلةى دعةىة املجخمةع للمشةاسكت فةي 

والعةةةماح للمجخمةةةع بخحمُةةةل الصةةةىس التةةةي لهةةةا  ةةةلت بصةةةىس ألاسشةةةُف  امليشةةةىسةالخعةةةشف علةةةى الصةةةىس 

ةةت أخةشي، ممةة ا ًةىفش مقاسهةةت سابعةت بةةين امليشةىسة، كةة ن جكةىن  ةةىسة حالُةت لةةىفغ املكةان ولكةةً مةً صاٍو

الضمان واملكان  وججمُع الزاكشة املبعثرة ليحذر فةي مكةان مىحةذ  مةع جةىفير أك ةر قةذس مةً املعلىمةاث 

ألاظاظةةُت ولضةةافُت وفًقةةةا للمعةةاسف املخىىعةةةت التةةي ظةةةاهمذ فةةي الحةةةذر أو شةةاسكذ فُةةةه ممةةا ٌعةةةاعذ 

ةذ عةً الصةىس التةي جةم جحم ً علةى جقةذًش ومعشفةت املٍض ُلهةا، مةً خة ل إضةافت الصةىسة مةةع رلةك  خةٍش

البُاهةةاث الى ةةفُت لهةةا ممةةا ًجعلهةةا محفىتةةت عشةةكل مخكامةةل ومخاحةةت لألحُةةال القادمةةت، ممةةا ًجعلهةةا 

ىقعةةةم الخقعةةةُم ألاظاسةةة ي  مةةةً أغنةةةى املجمىعةةةاث التةةةي ٌعةةةخفاد م هةةةا لألحُةةةال الحالُةةةت واملعةةةخقبلُت، ٍو

 ألاول إلى عذة فشول:
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 ألاولى الىثائليت للخجميعت ( الخلسيم الخىظيمي12الةكل سكم )

( فقذ  ىف CONNECT – BETAًىال الشكل العابق الخصيُف الذاخلي لخقعُم )اجصل 

وُةةةةةةةت الخا ةةةةةةةت  الصةةةةةةةىس إلةةةةةةةى زةةةةةةة ر جصةةةةةةةيُفاث حعةةةةةةةب أوحةةةةةةةه الدشةةةةةةةابه فُمةةةةةةةا بُ هةةةةةةةا إلةةةةةةةى )الصةةةةةةةىس الخاٍس

وُةةةةةةةةةت الخا ةةةةةةةةةت باملىاظةةةةةةةةةباث  وُةةةةةةةةةت الخا ةةةةةةةةةت باألمةةةةةةةةةاكً، الصةةةةةةةةةىس الخاٍس بال خصةةةةةةةةةُاث، الصةةةةةةةةةىس الخاٍس

مةةةةع  امليشةةةةىسةألاحةةةةذار(، وبةةةةذاخل كةةةةل جصةةةةيُف ًدةةةةُح ألاسشةةةةُف معلىمةةةةاث جفصةةةةُلُت عةةةةً الصةةةةىسة و 

 وو فها، كما بالشكل الخالي: امليشىسةإمكاهُت سفع  ىس لها ع قت بالصىسة 

 

 

 ( آليت  رض الصىس والىثائم باملةروع11الةكل سكم )

 عىا ش الخالُت:ًىال الشكل العابق  لُت عشع الصىسة والبُاهاث املخاحت كما بال

 راث الع قت بالصىسة امليشىسة. Upload Photoإمكاهُت سفع الصىسة  .1

 امليشىسة راث الع قت بالصىسة امليشىسة. Displayingإحمالي عذد الصىس  .2
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ت والخلفُت  .3 وها  Background Informationمعلىماث الهٍى حىل الصىسة وجاٍس

Date. 

 شُف العىغافىسي.للصىسة باألس  Media Numberالشمض املشحةي  .4

 

2 TRANSLITERATE NEWSPAPER 

ذة  ًىاًش  1الُىمُت والتي وششث ألول مشة في   Warta Malayaٌعني هزا الخقعُم بيشش حٍش

واحذة مً أكثر الصحف الُىمُت هجاًحا التي وششث خ ل العصش  Warta Malaya، كاهذ 1930

ت، تهذف  املكخىبت بوط حاوي، إلى حعل امل ًى "على دساًت  Warta Malayaالزه ي للصحافت امل ٍو

بما ًجشي" في العالم مً خ ل جضوٍذ قشاهها ب حذر ألاخباس املحلُت وألاحىبُت، بما في رلك ألاخباس 

املخعلقت بالق اًا الاحخماعُت والذًيُت، يهذف املششول مً خ ل هزا الخقعُم إلى جشحمت الى  

عشع الخقعُم الصحُفت كما الجاوي هزا إلى ه  سوماوي لجع ل املحخىي أكثر ظهىلت للقشاء، َو

 بالشكل الخالي:
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 ( آليت  رض وجىظيم الجرائذ والصحف10الةكل سكم )

ًخضل مً الشكل العابق الخصيُف الذاخلي للصفحت وجىظُمها للصحُفت ب عذادها حُث 

، (Warta Malaya1937, Warta Malaya1940, Warta Malaya1939) ىفها حعب العىين إلى 

ذة  مع إمكاهُت و فها  امليشىسةوبذاخل كل جصيُف ًدُح ألاسشُف معلىماث جفصُلُت عً الجٍش

 وإضافت معلىماث جفصُلُت لها، كما بالشكل الخالي:
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 ( آليت  رض ووصف الجرائذ والصحف13الةكل سكم )

ذة والبُاهاث املخاحت  مع إمكاهُت جشحمت ًىال الشكل العابق  لُت عشع الصىسة الشقمُت ليجٍش

ذة باملشبع الجاه ي بالجضء ألاًمً مً الشاشت كما بالعىا ش الخالُت:  وو ف الجٍش

ذة باملشبع الجاه ي  .1  .Transliterate Newspaperإمكاهُت و ف الجٍش

ذة امليشىسة. Displayingإحمالي عذد الصفحاث  .2  امليشىسة املكىهت ليجٍش

ت والخلفُت  .3 وها  Background Informationمعلىماث الهٍى  .Dateحىل الصىسة وجاٍس

 (. In Progress، قُذ العمل Complete، مكخمل Openجحذًذ حالت الى ف )مفخىح .4

 

3  TRANSCRIBE AND TRANSLATE RECORD 

LABELS  

حىةىب شةش   والتةي حغطةي الفتةرة الضمىُةت مةا قبةل سابطةت أمةم phonograph record حعةذ وزةااق 

جحةةةخفظ بهةةةا  shellac and vinyl recordsوزُقةةةت شةةةُلى وفُيُةةةل  3500 ظةةةُا حةةةضًءا مةةةً أكثةةةر مةةةً 

املحفىتةةةةةاث الىطىُةةةةةت ععةةةةةىغافىسة، جةةةةةم الحصةةةةةىل عليهةةةةةا مةةةةةً وزةةةةةااق ظةةةةةىغافىسة، والتةةةةةي جخدبةةةةةع جطةةةةةىس 
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، ويهةةةذف 1900ظةةةىغافىسة كمشكةةةض إقلُمةةةي مهةةةم لد ةةةجُل املىظةةةُق  مةةةً أوااةةةل الثماهِىةةةاث حتةةةى عةةةان 

هةةةزه لجعلهةةةا أكثةةةر ظةةةهىلت  الاظةةةطىاهاثشةةةشول بةةةذوسه فةةةي هةةةزا الاججةةةاه إلةةةى و ةةةخ وجشحمةةةت ملصةةةقاث امل

 وقابلت للبحث وقان ألاسشُف العىغافىسي بذوسه بخقعُمها إلى عذة جصيُفاث:

  املجمىعت الفُدىامُت   Collection – Vietnamese   

   املجمىعت الخاً هذًتCollection - Thaif 

 ُت   املجمىعت البىسمCollection – Burmese  

  املجمىعت الخميرCollection – Khmer     

 

 ( آليت  رض وجىظيم ش :ىاهاث املى يليت14الةكل سكم )

ًخضل مً الشكل العابق الخصيُف الذاخلي للصفحت وجىظُمها لىزااق أو اظطىاهاث شُلى 

ضمىُت وبذاخل كل جصيُف ًدُح ، وجصيُفاتها الجغشافُت وال shellac and vinyl recordsوفُيُل 

ألاسشُف معلىماث جفصُلُت عً الىزُقت مع إمكاهُت و فها وإضافت معلىماث جفصُلُت لها، كما 

 بالشكل الخالي:
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 ( آليت  رض ووصف ش :ىاهاث املى يليت15الةكل سكم )

ً ًىاةةةل الشةةةكل العةةةابق  لُةةةت عةةةشع الصةةةىسة الشقمُةةةت ل ظةةةطىاهت املخاحةةةت مةةةع إمكاهُةةةت الى ةةةف مةةة

خةةةة ل املشبةةةةع الجةةةةاه ي بةةةةالجضء ألاًمةةةةً مةةةةً الشاشةةةةت مةةةةع غيرهةةةةا مةةةةً البُاهةةةةاث الخفصةةةةُلُت ألاخةةةةشي كمةةةةا 

 بالعىا ش الخالُت:

 .Transcribe Document باملشبع الجاه ي   لظطىاهتإمكاهُت و ف  .1

 امليشىسة املكىهت للمادة ألاسشُفُت امليشىسة. Displayingإحمالي عذد اللقطاث   .2

ت .3 وها  Background Informationوالخلفُت  معلىماث الهٍى  .Dateحىل املادة وجاٍس

 (. In Progress، قُذ العمل Complete، مكخمل Openجحذًذ حالت الى ف )مفخىح .4

 

4 TRANSCRIBE AUDIO 

ًوةةخ  هةةزا الخقعةةُم بخجمُةةع الد ةةجُ ث الصةةىجُت التةةي ً ةةمها ألاسشةةُف العةةىغافىسي 

اههةةةةا مةةةةع  خصةةةةُاث هامةةةةت والقُةةةةان بكخابةةةةت هةةةةزه الد ةةةةجُ ث التةةةةي جةةةةم الخقاطهةةةةا مةةةةً والتةةةةي جةةةةم إحش 

املقةةةاب ث ملعةةةاعذة ألا ةةةخا  الةةةةزًً ال ٌعةةةخطُعىن ظةةةمال الد ةةةجُ ث فةةةةي معشفةةةت مةةةا جةةةم هطقةةةةه 
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وحعظةةةُم الاظةةةخفادة مةةةً جلةةةك الد ةةةجُ ث لكافةةةت ف ةةةاث املجخمةةةع بكافةةةت ف ةةةاتهم، وجةةةم جصةةةيُفها إلةةةى 

 :مجمىعاث كما بالشكل الخالي

 
 ( آليت  رض وجىظيم الدسجيالث الصىجيت16الةكل سكم )

ًخضةةةةةل مةةةةةً الشةةةةةكل العةةةةةابق الخصةةةةةيُف الةةةةةذاخلي للصةةةةةفحت وجىظُمهةةةةةا للد ةةةةةجُ ث الصةةةةةىجُت 

حعةب اللغةةت املىطىقةةت بهةا، وجصةةيُفاتها حعةةب حالاهةا )مكخملةةت الي ةةخ، قُةذ الي ةةخ، غيةةر ميعةةىخت( 

صةةةةةةةيُف ًدةةةةةةةُح ألاسشةةةةةةةُف معلىمةةةةةةةاث والخصةةةةةةةيُف املىضةةةةةةةىعي للد ةةةةةةةجُ ث الصةةةةةةةىجُت، وبةةةةةةةذاخل كةةةةةةةل ج

مةةع إمكاهُةةت و ةفها وإضةةافت معلىمةاث جفصةةُلُت لهةةا،  -الد ةةجُلت الصةىجُت  –جفصةُلُت عةةً الىزُقةت 

 كما بالشكل الخالي:
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 الدسجيالث الصىجيت وكخابت( آليت  رض 17الةكل سكم )

ععةةةةشع الد ةةةةجُلت الصةةةةىجُت Transcribe Audio جوةةةخ  الصةةةةفحت الذاخلُةةةةت ملشةةةةشول 

مةةةةع إمكاهُةةةةت الى ةةةةف مةةةةً خةةةة ل املشبةةةةع الجةةةةاه ي بةةةةالجضء ألاًمةةةةً مةةةةً الشاشةةةةت مةةةةع غيرهةةةةا مةةةةً املخاحةةةةت 

 البُاهاث الخفصُلُت ألاخشي كما بالعىا ش الخالُت:

إمكاهُةةةةةةةةةت و ةةةةةةةةةف وو ةةةةةةةةةخ الكلمةةةةةةةةةاث املعةةةةةةةةةمىعت مةةةةةةةةةً الد ةةةةةةةةةجُل الصةةةةةةةةةىحي بةةةةةةةةةاملشبع الجةةةةةةةةةاه ي  .1

Transcribe Audio. 

 ادة ألاسشُفُت امليشىسة.امليشىسة املكىهت للم  Reelsإحمالي عذد البكشاث  .2

ت والخلفُت  .3 وها  Background Informationمعلىماث الهٍى  .Dateحىل املادة وجاٍس

 (. In Progress، قُذ العمل Complete، مكخمل Openجحذًذ حالت الى ف )مفخىح .4
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5 DESCRIBE PHOTOGRAPHS 

ال جحخةةةىي علةةةى أو ةةةاف أو لهةةةا أو ةةةاف  ًوةةةخ  هةةةزا الخقعةةةُم بالصةةةىس الفىجىغشافُةةةت التةةةي

قلُلةةةةت للغاًةةةةت، جةةةة حي هةةةةزه الصةةةةىس مةةةةً عةةةةذة مصةةةةادس وميشةةةة ين، لخخةةةةاح إلةةةةى املجخمةةةةع للمعةةةةاهمت فةةةةي 

وهةةا وإضةةافت أي أو ةةاف ًمكةةً أن حعةةاعذ ألا ةةخا  فةةي الخعةةشف عليهةةا، قةةان  و ةةفها وجحذًةةذ جاٍس

ا كما بالشكل الخالي: ًُ  ألاسشُف العىغافىسي بخصيُفها مىضىع

 
 ( آليت  رض وجىظيم الصىس الفىجىغراتيت18ل سكم )الةك

ًخضل مً الشكل العابق الخصيُف الذاخلي للصفحت وجىظُمها للصىس امليشىسة، 

 وجصيُفاتها املىضىعُت إلى ز ر مجمىعاث كالخالي:

  مجمىعةتCollection - MITA 1963 – Jul ًٍوهةي الصةىس التةي الخقطاهةا املصةىس :MITA وقةذ ،

  ىسة. 33 ىسة حتى  ن ومخبقي عذد  55 ىسة جم و ف عذد  88ذد ضمذ املجمىعت ع

  مجمىعتCollection - Chingay 1993 و ف  ىس املشاهذ الاحخفالُت التي عقذث :Chingay 

 ةةةىسة حتةةةى  35 ةةةىسة جةةةم و ةةةف عةةةذد  184، ، وقةةةذ ضةةةمذ املجمىعةةةت عةةةذد 1993فةةةي ف راًةةةش  21

  ىسة. 149 ن ومخبقي عذد 
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  مجمىعةتCollection – Uncategorised ا أمةان وا ةفيها ألكهةا غيةر ًً : وجمثةل هةزه الجمىعةت جحةذ

ةةت جماًمةةا، وال ًىحةةذ الكثيةةر مةةً املعلىمةةاث املخةةىافشة حىلهةةا، وقةةذ ضةةمذ  معشوفةةت أو مجهىلةةت الهٍى

 ةةةىسة حتةةةى  ن ومخبقةةةي عةةةذد  405 ةةةىسة مجهىلةةةت جةةةم الخعةةةشف علةةةى عةةةذد  542املجمىعةةةت عةةةذد 

  ىسة مجهىلت. 137

يُف ًدُح ألاسشُف معلىماث جفصُلُت عً الىزُقت مع إمكاهُت و فها وبذاخل كل جص

 وإضافت معلىماث جفصُلُت لها، كما بالشكل الخالي:

 
 ( آليت  رض ووصف الصىس الفىجىغراتيت19الةكل سكم )

ًىال الشكل العابق  لُت عشع الصىسة املجهىلت وبُاهاتها العُاقُت مع إمكاهُت الى ف مً 

ه ي بالجضء ألاًمً مً الشاشت مع غيرها مً البُاهاث الخفصُلُت ألاخشي كما خ ل املشبع الجا

 بالعىا ش الخالُت:

 .Describe Photoإمكاهُت و ف الصىسة باملشبع الجاه ي  .1

 امليشىسة املكىهت للمادة ألاسشُفُت امليشىسة. Displayingإحمالي عذد اللقطاث   .2

ت والخلفُت  .3 وها  Background Informationمعلىماث الهٍى  .Dateحىل املادة وجاٍس

 (. In Progress، قُذ العمل Complete، مكخمل Openجحذًذ حالت الى ف )مفخىح .4



 الصمد عبد العليم عبد حممد حممود                                                                          

 0202ـ  يوليو      49ـ العدد  سابعاجمللد ال   52

6 Transcribe Documents 

( هي عباسة عً مجمىعت مً الىزااق وال ج ث املخعلقت SSRسج ث معخىطىاث امل ُق )

طاهُت ملعخىطىاث  ( التي ج م ظىغافىسة، SS) The Straits Settlements Recordsباإلداسة ال ًر

 The، جحخىي املجمىعت على وزااق وسج ث معخىطىاث 1946إلى  1826وبِىاوغ وماالكا مً 

Straits Settlements Records ًعلى الكثير مً الىزااق واملىاد املكخىبت بوط الُذ، ولكً ال ًمك

ت أحهضة الكمبُىجش، وبالخالي أجاحها ألاسشُف قشاءة املعدىذاث املكخىبت بوط الُذ حًُذا بىاظط

العىغافىسي ليجمهىس جلك الىزااق و فحاتها التي جم جشقُمها مً املُكشوفُلم للمعاعذة في حعل 

 هزه الصفحاث قابلت للبحث ععهىلت أك ر ليجمُع، و ىفذ الىزااق كما بالشكل الخالي:

 

 ت امليخىبت بخط اليذ( آليت  رض وجىظيم الىثائم الخاسيخي02الةكل سكم )

ًخضل مً الشكل العابق الخصيُف الذاخلي للصفحت وجىظُمها للىزااق املكخىبت بوط الُذ 

ع، وجصيُفاتها حعب حالاها )مكخملت الي خ، قُذ الي خ، غير ميعىخت( والخصيُف  العَش

 املىضىعي لها، وبذاخل كل جصيُف ًدُح ألاسشُف معلىماث جفصُلُت عً الىزُقت مع إمكاهُت

 و فها وإضافت معلىماث جفصُلُت لها، والخصيُف الذاخلي ً م الخقعُماث الخالُت:
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  مجمىعت الشظاال املخىىعت الخاسحُتCollection - I19: Penang ًًخكىن هزا املجلذ أظاًظا م :

ةت واملشةشف  سظاال مً الحاكم في املجلةغ إلةى العذًةذ مةً ال ةبار مثةل القاية ي ومشةشف البحٍش

 - 1815ملحكةةةىمين واملحاظةةةب ومةةةذقق الحعةةةاباث، وهةةةي حغطةةةي فتةةةرة مةةةً ًىلُةةةى الشاِىةةة ي ومةةةذًش ا

وزُقةةةةت حتةةةةى  ن  326وزُقةةةةت جةةةةم و ةةةةف عةةةةذد  343، وقةةةةذ ضةةةةمذ املجمىعةةةةت عةةةةذد 1815دٌعةةةةم ر 

 وزُقت. 17ومخبقي عذد 

  )مجمىعةةةت سظةةةاال الحةةةاكم إلةةةى البىغةةةال )املالُةةةتCollection - R45 جخكةةةىن سظةةةاال الحةةةاكم إلةةةى :

ف راًةةةش  - 1862ظةةة ث مةةةً حةةةاكم القةةةىاث الخا ةةةت إلةةةى حةةةاكم البىغةةةال مةةةً ًىةةةاًش البىغةةةال مةةةً مشا

ش والبُاهةةةةاث حةةةةىل املعةةةةاال املالُةةةةت علةةةةى 1867 ، حغطةةةةي هةةةةزه العلعةةةةلت ألاحةةةةذار الُىمُةةةةت والخقةةةةاٍس

وزُقةةةةت حتةةةةى  ن  327وزُقةةةةت جةةةةم و ةةةةف عةةةةذد  366وحةةةةه الخحذًةةةةذ، وقةةةةذ ضةةةةمذ املجمىعةةةةت عةةةةذد 

 وزااق حذًذة. 4ها، مع عذد وزُقت جيخظش مشاحعا 35ومخبقي عذد 

  ك إًةشول كةاس عةالم الىباجةاث  Collection - SBG1: Notebooks Field of C Eمجمىعةت ظةُذٍس

Carr ك إًةةةشول كةةةاس عةةةالم هباجةةةاث مخوصًصةةةا فةةةي ععةةةاجين الفاكهةةةت، والةةةزي حعةةةاون مةةةع : كةةةان ظةةةُذٍس

يُاث وز  زُيُةةاث القةةشن مةةذًش حةةذااق ظةةىغافىسة الىباجُةةت العةةابق  س إي هىلخةةىن فةةي أواخةةش عشةةٍش

ةةخم و ةةف دفةةاجشه املُذاهُةةت فةةي سحلةةت مجمىعخةةه إلةةى كُىابةةالى والتةةي جكمةةل العُىةةاث التةةي  املايةة ي، ٍو

عُىةةت )ععةةاجين الفاكهةةت  7000( علةةى أكثةةر مةةً SING) Singapore Herbariumحمعهةةا، ًحخةةىي 

مةةةً مجمىعةةةت سوحُةةةت  1300عُىةةةت مةةةً ألاهةةةىال وأكثةةةر مةةةً  250وغيةةةر ال ةةةحلبُاث( م هةةةا أكثةةةر مةةةً 

مجمىعةةةت حقةةةل كةةةاس، جخ ةةةمً الىزةةةااق والةةةذفاجش م حظاجةةةه التةةةي حعمةةةل علةةةى الخعةةةشف علةةةى الخىةةةىل 

وزُقةةةت  17وزُقةةةت جةةةم و ةةةف عةةةذد  158البُىلةةةى ي حةةةىل املىطقةةةت، ، وقةةةذ ضةةةمذ املجمىعةةةت عةةةذد 

 وزُقت في حالت حذًذة. 137في قُذ العمل عليها وعذد  4حتى  ن ومخبقي عذد 

ُف معلىماث جفصُلُت عً الىزُقت مع إمكاهُت و فها وبذاخل كل جصيُف ًدُح ألاسش

 وإضافت معلىماث جفصُلُت لها، كما بالشكل الخالي:
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 ( آليت  رض ووصف الىثائم الخاسيخيت امليخىبت بخط اليذ01الةكل سكم )

ًىال الشكل العابق  لُت عشع الصىسة الشقمُت للىزُقت مع إمكاهُت الى ف مً خ ل 

ء ألاًمً مً الشاشت مع غيرها مً البُاهاث الخفصُلُت ألاخشي كما بالعىا ش املشبع الجاه ي بالجض

 الخالُت:

 .Transcribe Document إمكاهُت و ف الىزُقت باملشبع الجاه ي   .1

 امليشىسة املكىهت للمادة ألاسشُفُت امليشىسة. Displayingإحمالي عذد اللقطاث   .2

ت والخلفُت  .3 وها  Background Informationمعلىماث الهٍى  .Dateحىل املادة وجاٍس

 (. In Progress، قُذ العمل Complete، مكخمل Openجحذًذ حالت الى ف )مفخىح .4

ًخضةةل ممةةا ظةةبق اهخمةةان ألاسشةةُف العةةىغافىسي بمشةةاسكت مقخيُاجةةه مةةع البةةاحثين واملجخمةةع 

ُا  الخاس ي ع ر مششوعه وقذ قعم و ىف مقخيُاجه ضمً املششول في أطش جىظُمُت مترابطت الع

ً، مةةةع مشاعةةاة الةةةشبط بةةين سمةةةض الىزُقةةت أو املةةةادة ألاسشةةُفُت باملشةةةشول ومكةةان حفظهةةةا ألا ةةةلي  والخكةةٍى

بالش ةةةةةُذ ألاسشةةةةةةُفي مةةةةةةع الةةةةةةشبط بُ هةةةةةا وبةةةةةةين مجمىعاتهةةةةةةا علةةةةةةى اعخبةةةةةاس أن الىزُقةةةةةةت أكثةةةةةةر قُمةةةةةةت وظةةةةةةط 
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فىسي مجمىعاتهةةا فهةةي حعةةخمذ قىتهةةا ومصةةذاقُاها مةةً ظةةُاقها، وعلُةةه فلةةم ًخةةىاو  ألاسشةةُف العةةىغا

مةةةً حعةةةل مقخيُاجةةةه ألاسشةةةُفُت الصةةةعبت والتةةةي جحخةةةاج إلةةةى مشةةةاسكت فةةةي العمةةةل ألاسشةةةُفي فةةةي أن ًدُحهةةةا 

، وجةةةىفير وظةةةاال للخىا ةةةل مةةةع The Citizen Archivistللمجخمةةةع ع ةةةر مشةةةشول ألاسشةةةُفي املةةةىاطً 

ًةةةةذ للكترووةةةةي  وجةةةةىفير  لُةةةةت جدةةةةُح للمخطةةةةىعين املشةةةةاسكت  ،.sgnas@nlb.govمشةةةةشفي املىقةةةةع ع ةةةةر ال ر

الفعالةةةةةةةت واملىظمةةةةةةةت فةةةةةةةي العمةةةةةةةل ألاسشةةةةةةةُفي، وجقعةةةةةةةُم عملُةةةةةةةاث لجاحةةةةةةةت للمةةةةةةةىاد ألاسشةةةةةةةُفُت إلةةةةةةةى عةةةةةةةذة 

 جصيُفاث:

 الاجصال )الخىا ل الىزااقي( .1

 جشحمت وكخابت هصى  الجشااذ والصحف .2

 و خ وجشحمت املىاد أو الاظطىاهاث املىظُقُت القذًمت .3

 د جُ ث الصىجُتكخابت هصى  ال .4

وُت .5  و ف الصىس الفىجىغشافُت الخاٍس

 و ف الىزااق الصعبت املكخىبت بوط الُذ .6

مع جىافش  لُت محكمت للخذقُق واملشاحعت املعخمشة مً خ ل س ذ ومشاحعت وجذقُق 

املعاهماث بصفت معخمشة وإصالت املعاهماث إرا اعخ رث غير مىاظبت، مع إمكاهُت إصالت 

 ذ أكهم أسظلىا هًصا غير مىاظب عشكل مخكشس.املعخوذمين إرا وح

3–

أوشةةةةةئذ هُ ةةةةةت الىزةةةةةااق واملحفىتةةةةةاث الىطىُةةةةةت ععةةةةةلطىت عمةةةةةان بمقخ ةةةةة ى أحكةةةةةان املشظةةةةةىن 

 بإ ةةذاس قةةاهىن الىزةةااق واملحفىتةةاث وإوشةةاء هُ ةةت لخىظةةُم وإداسة الىزةةااق 60/2007العةةلطاوي سقةةم 

واملحفىتةةاث حعةةمى هُ ةةت الىزةةااق واملحفىتةةاث الىطىُةةت، جدبةةع مجلةةغ الةةىصساء، وجخمخةةع بال خصةةُت 

ةةةةت والاظةةةةخق ل لداسي واملةةةةالي، جمثةةةةل هُ ةةةةت الىزةةةةااق واملحفىتةةةةاث الىطىُةةةةت ععمةةةةان الجهةةةةت  (6)الاعخباٍس

وُةةةت والىطىُةةةت بمسظعةةةاجه وأ خا ةةةه، فهةةةي ال جهةةةت املعةةة ىلت عةةةً حمةةةع واقخىةةةاء وزةةةااق الذولةةةت الخاٍس

ا عً حمع الىزااق التي جو  العلطىت مً دوس الىزااق وألاسشُفاث الذولُت. ًُ  (7)املعىُت سظم

                                                           
 2007ظلطىت عمان،  بإ ذاس قاهىن الىزااق واملحفىتاث, قابىط بً ظعُذ، 60/2007املشظىن العلطاوي سقم ( 6)

 (7 ) http://www.nraa.gov.om/arabic/ 

mailto:nas@nlb.gov.sg
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أوشئذ هُ ت الىزااق واملحفىتاث الىطىُت العماهُت مششول )حعشف على الصىس 

وُت ضمً مقخيُاث الهُ ت مً الصىس  املجهىلت( ورلك مً خ ل عشع عذد مً الصىس الخاٍس

وُت والتي ال ج خىافش لها معلىماث حىل ماهُاها فخخم إجاحاها للمجخمع ل ط ل عليها وجقذًم الخاٍس

ا، ورلك ع ر مىقعها للكترووي، ع ر الشبار  ًُ أو اف جفصُلُت لها وجقذًمها إلى الهُ ت إلكتروه

خكىن املىقع بذوسه مً حضأًً: describe/-and-https://nraa.gov.om/seeالخالي  ، ٍو

الجضء العلىي لعاسع الصىس املجهىلت وفُه كافت الصىس املجهىلت مشقمت ب سقان مدعلعلت  -1

ٌعخطُع الىا ف أو معخوذن املىقع الخقلُب ما بين الصىسة وألاخشي ععهىلت، ورلك كما 

 بالشكل الخالي:

 
 ( آليت  رض ووصف الصىس الخاسيخيت 00الةكل سكم )

https://nraa.gov.om/see-and-describe/
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لجضء العفلي لبُاهاث الىا ف أو مقذن الى ف للصىسة حُث جخ مً عذد مً الحقىل ا  -2

ذ للكترووي، اظم  املطلىبت للخعٍشف بالىا ف وو فه للصىسة في الحقىل الخالُت )ال ًر

 املى ف، سقم الصىسة، و ف الصىسة(، ورلك كما ًبِىه الشكل الخالي:

 

 يخيت املجهىلت( آليت  رض ووصف الصىس الخاس 03الةكل سكم )

ومً خ ل  لُت عمل املششول ًخضل اهخمان هُ ت الىزااق واملحفىتاث الىطىُت العماهُت 

بمشاسكت مجخمعها في العمل ألاسشُفي مً خ ل مششول الخعشف على الصىسة املجهىلت ولخعظُم 

فُ ذ مً املعلىماث العُاقُت والخعٍش ت للخعشف الاظخفادة مً املششول ًمكً أن جضود الصىسة باملٍض

على ظُاقها، إر ًخم الاكخفاء بالصىسة فقط مً دون ركش املجمىعت الخاععت لها وأي معلىماث 

خي أو ماهُت الصىسة ومىقعها الخىظُمي في ألاسشُف أو  أخشي حعاعذ في الخعشف على العُا  الخاٍس

اها في ظُاقها ول ِغ بمفشدها، املجمىعاث الىزااقُت على اعخباس أن الىزُقت جظهش م محها وهٍى

مكً أن ًخم رلك مً خ ل جحقُق الشبط بين الصىسة املجهىلت ومىقعها في ألاسشُف كما  ٍو

 بالصىس الخالُت:
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الدسلسل الهرمي الخىظيمي للمجمى اث بالهيئت ومىكع أسشيف الصىس ( 04الةكل سكم )

 الخاسيخيت تيه

بمىقع )البحث  https://nraa.gov.omج م هُ ت الىزااق واملحفىتاث الىطىُت العماهُت 

  https://archives.nraa.gov.om/detail.aspx?ID=67467فةةةةي املحفىتةةةةةاث( املخةةةةاح ع ةةةةةر الةةةةةشابط

كافةةةةت املجمىعةةةةاث  scope solutions agمةةةً شةةةةشكت  Scop Archiveواملخةةةاح باظةةةةخوذان جطبُةةةةق 

الىزااقُت وألاسشُفُت التي جقخىيها الهُ ت بحُث جدُحها للمجخمع حعب املعاًير الذولُت املخبعت، وقذ 

وهظةةًشا لضةةخامت املقخيُةةاث  OM.NRAA.Fمثلةةذ مجمىعةةت الصةةىس املخاحةةت ع ةةر مىقةةع الشمةةض املشحةةةي 

ش الىطىُةةت ا الىزااقُةةت التةةي ج ةةمها هُ ةةت الىزةةااق واملحفىتةةاث )حعةةشف مشةةشول لعماهُةةت، ًمكةةً جطةةٍى

بإضةةةافت العذًةةةذ مةةةً ألاهةةةىال ألاخةةةشي مةةةً الىزةةةااق فبجاهةةةب الصةةةىس املجهىلةةةت علةةةى الصةةةىسة املجهىلةةةت( 

ًمكً أن ًخىظع املششول لُ م كافت الخىظُماث ألاسشُفُت للهُ ت والتي جخ مً أهىاًعا مً الىزااق 

وصةةةة  لهةةةةا  جقعةةةةُماثملشةةةةشول فةةةةي الغيةةةةر معشوفةةةةت أو  ةةةةعبت القةةةةشاءة بحُةةةةث ًةةةةخم إجاحاهةةةةا با أخةةةةشي ٍو

 ةةةةةةفحاث معةةةةةةخقلت كمةةةةةةا بالصةةةةةةىس املجهىلةةةةةةت بمةةةةةةا ٌعةةةةةةخلهم حمةةةةةةاط املجخمةةةةةةع فةةةةةةي املشةةةةةةاسكت فةةةةةةي العمةةةةةةل 

 ألاسشُفي، وحعذ هزه املبادسة مً الىقار التي جحعب لهم.

https://nraa.gov.om/
https://archives.nraa.gov.om/detail.aspx?ID=67467
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 جى لىا في دساظدىا هزه إلى حملت مً الىخاا  وهي:

أسشةُفاث وطىُةت أحىبُةت  7ألاسشُفاث ألاحىبُةت والتةي جمثلةذ فةي عةذد  أتهش امل ل املُذاوي ملىاقع .1

كةةةةةي وألاسشةةةةةُف الةةةةةىطني العةةةةةىغافىسي قةةةةةاامين علةةةةةى جطبُةةةةةق املشةةةةةشول  أن ألاسشةةةةةُف الةةةةةىطني ألامٍش

بصةةىسة مخكاملةةةت، أمةةا مةةةً هةةةاري الجاهةةب العشبةةةي أتهةةش امل ةةةل املُةةةذاوي ملىاقةةع ألاسشةةةُفاث العشبُةةةت 

وطىُةةةةةةت عشبُةةةةةةت هةةةةةةى عةةةةةةذن جطبُةةةةةةق املشةةةةةةشول فةةةةةةي أي مةةةةةةً هةةةةةةزه أسشةةةةةةُفاث  7 عةةةةةةذدوالتةةةةةةي جمثلةةةةةةذ فةةةةةةي 

ألاسشُفاث ما عذا هُ ت الىزااق واملحفىتاث العماهُت فقذ طبقذ املششول عشةكل محةذد جحةذ 

 معمى )حعشف على الصىسة املجهىلت(.

وُةت ب هىاعهةا بصةىسة سقمُةت وبشةكل  .2 ما صالذ أسشُفاجىا العشبُت في مىة ي عةً إجاحةت الىزةااق الخاٍس

وجقصش خذماتها في إجاحت البُاهاث الببلُىحشافُت وفةي ععةا ألاحُةان الصةىسة الشقمُةت، ، جفاعلي

بةةةةالشغم ممةةةةا جقخيُةةةةه مةةةةً كىةةةةىص مةةةةً التةةةةرار الىزةةةةااقي التةةةةي لةةةةم جمةةةةغ حتةةةةى  ن، وهةةةةزا مةةةةا هجةةةةذه فةةةةي 

محافظ الذشذ في داسة الىزااق القىمُت بالقاهشة وما ًخم اكدشافه فيها مً خباًا مً الترار لةم 

 وفت مً قبل.جكً معش 

مةةةةةةةةً املسظعةةةةةةةةاث ألاسشةةةةةةةةُفُت املبةةةةةةةةادسة بمثةةةةةةةةل هةةةةةةةةزه هُ ةةةةةةةةت الىزةةةةةةةةااق واملحفىتةةةةةةةةاث العماهُةةةةةةةةت حعةةةةةةةةذ  .3

وُةةةت املشةةةشوعاث وإن كاهةةةذ إجاحاهةةةا مقخصةةةشة علةةةى هىعُةةةت محةةةذدة  مةةةً الىزةةةااق وهةةةي الصةةةىس الخاٍس

 املجهىلت لذيهم.

ةةةةةب   .4 ة فةةةةةي إجاحةةةةةت واملخمثلةةةةةت فةةةةةي مشةةةةةشول ألاسشةةةةةُفي املةةةةةىاطً أهمُةةةةةت كبيةةةةةر  2.0شةةةةةكلذ جطبُقةةةةةاث الٍى

وُةةةةت ع ةةةةر مىقةةةةع جفةةةةاعلي ًمكةةةةً املعةةةةخوذن فةةةةي لضةةةةافت والخعلُةةةةق ولزةةةةشاء الفكةةةةشي  الىزةةةةااق الخاٍس

 للمادة ألاسشُفُت.

ةةةب  .5 ًقةةةشب املعةةةخفُذًً مةةةً  واملخمثلةةةت فةةةي مشةةةشول ألاسشةةةُفي املةةةىاطً 2.0اظةةةخوذان جطبُقةةةاث الٍى

ذعم الىالء والاهخماء ألاسشُفي ٍو  ثري قُمت الهىت ألاسشُفُت.ألاسشُفاث ومسظعاث املعلىماث ٍو

كةةةي وألاسشةةةُف الةةةىطني العةةةىغافىسي املشةةةشول بصةةةىسة  .6  مةةةً ألاسشةةةُف الةةةىطني ألامٍش
ً

اظةةةخوذن كةةة 

جكاملُةةةةت مةةةةً خةةةة ل إجاحةةةةت العذًةةةةذ مةةةةً املةةةةىاد ألاسشةةةةُفُت فةةةةي إطةةةةاس جىظُمةةةةي ًقعةةةةم املةةةةىاد حعةةةةب 

بىابةت الشقمُةت ججمُعاث مىضىعُت أو شةكلُت جةىظم عملُةاث إجاحةت الىزةااق والعمةل عليهةا ع ةر ال
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للمشةةةةةشول بةةةةةاملىقع الشقمةةةةةي، واقخصةةةةةش هُ ةةةةةت الىزةةةةةااق واملحفىتةةةةةاث العماهُةةةةةت علةةةةةى عةةةةةشع وإجاحةةةةةت 

وُت املجهىلت.  الصىسة الخاٍس

 

 جى لىا في دساظدىا هزه وهخااجها إلى عذد مً املقترحاث وهي:

ش املعخمش ملششوعاث ألاسشُفي املىاطً  .1 بإدخال ععا ىضىل البحث للعُىت مالخحعين والخطٍى

 الخحعِىاث ولضافاث التي مً املمكً أن جثري املششول وجخمثل في:

  ةةةت للمةةةادة باليعةةةبت ةلُةةةت عمةةةل املشةةةشول عشةةةكٍل عةةةان مشاعةةةاة إتهةةةاس الخعلُقةةةاث ولضةةةافاث الفكٍش

ألاسشةةُفُت املعشوضةةةت باملشةةةشول ععةةةذ مشاحعاهةةةا حعةةةب ألا ةةةىل العلمُةةةت وقبةةةل اعخمادهةةةا بقاعةةةذة 

عةةةةخفُذ م هةةةةا حتةةةةى ال البُاهةةةةا ث الشظةةةةمُت للمةةةةادة ألاسشةةةةُفُت لُ ةةةةطلع عليهةةةةا املعةةةةخوذن الجذًةةةةذ َو

ت حذًذة غير معبقت  .جخكشس املعلىمت وجكىن إضافخه الفكٍش

   لهُ ةةةةت الىزةةةةااق واملحفىتةةةةاث الىطىُةةةةت ععمةةةةان ملشةةةةشول )حعةةةةشف علةةةةى الصةةةةىسة املجهىلةةةت( باليعةةةبت

 املطلةةةعِعششةةةذ بهةةةا لا فةةةي الخىظةةةُم ألاسشةةةُفي مشاعةةةاة الةةةشبط بةةةين الصةةةىسة املجهىلةةةت ومىقعهةةةي غةةةًيب

مىقعهةةةةا فةةةةي ألاسشةةةةُف وظةةةةُا  اهخاحهةةةةا ومجمىعةةةةت حفظهةةةةا  مةةةةً خةةةة ل  -الىزُقةةةةت  – علةةةةى الصةةةةىسة

ىسة وما ًخعلق بها مً مىاد أخشي، مع بُان ظُاظت إضةافت لخخكىن لذًه خلفُت معشفُت عً الص

الخعلُقةةاث لخخضةةل للمعةةخفُذ أزىةةاء املةةادة ألاسشةةُفُت باملشةةشول وبُةةان ظُاظةةت املشاحعةةت واعخمةةاد 

 عمله.

أن جخجةةه أسشةةُفاجىا الىطىُةةت العشبُةةت إلةةى جطبُةةق خذمةةت ألاسشةةُفي املةةىاطً خا ةةت وأن أسشةةُفاجىا  .2

وهةةةةةةزا مةةةةةةا ًخضةةةةةةل مةةةةةةً واقةةةةةةع العشبُةةةةةةت جخ ةةةةةةمً العذًةةةةةةذ مةةةةةةً املقخيُةةةةةةاث الىزااقُةةةةةةت التةةةةةةي لةةةةةةم جمةةةةةةغ 

التةي لةم جمةغ حتةى  ن، وهةزا مةا مسظعاجىا ألاسشُفُت وما جقخيُه مةً كىةىص مةً التةرار الىزةااقي 

هجةذه فةةي محةافظ الذشةةذ فةةي داس الىزةااق القىمُةةت بالقةاهشة ومةةا ًةةخم اكدشةافه فيهةةا مةً خباًةةا مةةً 

عوأهةةه بخطبُةةق لةةم جكةةً معشوفةةت مةةً قبةةل،  حعةةذ كىةةىص  التةةرار ٌعةةذ قُمةةت م ةةافت  مثةةل هةةزه املشةةاَس

ت وطىُةت ال ٌعةاهان بهةا فةي للعمل ألاسشُفي املعخمذ على املشاسكت املجخمعُت والتي جمثل قى  ة عشٍش

العمةل ألاسشةةُفي إرا مةةا وحهةةذ وأحعةةً اظةةخوذامها ًمكةةً أن جثةةري املهىةةت ألاسشةةُفُت وججعةةل مةةً 
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ا أمةةان  ًً عملُةاث الى ةةف ألاسشةُفي والخعةةشف علةى املقخيُةةاث ألاسشةُفُت املجهىلةةت والتةي جمثةةل جحةذ

ا أمان مجخمعها جخجمع فُه ا ًً ت الىطىُت ملعالجاها. ألاسشُف الىطني فإكها جمثل جحذ  لقىة البشٍش

 

 

ادة 2019اللبان، هشمين إبشاهُم على إبشاهُم )دٌعم ر،  .1 (. ألاسشُفاث الىطىُت ومششوعاث ٍس

 . املجلت العشبُت لألسشُف والخىزُق واملعلىماث. جىوغ. 46ألاعمال الاحخماعُت.  ل 

ب في الذول ألاحىبُت ودول الخلُ  (. أسشُفا2015الشٍشف، أششف عبذ املحعً ) .2 ث الٍى

 العشبي. داس الجىهشة: القاهشة.

 (. علم الىزااق وججاسب في الخىزُق وألاسشفت, داس الىسا .2006املالكي، مجبل الصن ) .3

بإ ذاس قاهىن الىزااق واملحفىتاث, قابىط بً ظعُذ،   60/2007املشظىن العلطاوي سقم  .4

 2007ظلطىت عمان، 

5. https://www.archives.gov/citizen-archivist. 

6. http://www.nas.gov.sg 

7. http://www.nraa.gov.om/arabic/ 

https://archives.nraa.gov.om/detail.aspx?ID=67467 

https://www.archives.gov/citizen-archivist
http://www.nas.gov.sg/
http://www.nraa.gov.om/arabic/
https://archives.nraa.gov.om/detail.aspx?ID=67467
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 8جامفة باريس Paragrapheمخبر باراقراف         املفهد الفالي للحوريق )جامفة منوبة( ،مخبر ـلوم املفلومات

 8جامفة باريس Paragrapheمخبر باراقراف     

 
 

رالثههههة مهههه  ثثليههههات الثههههورو الرقبيههههة، ضخههههي رههههورو ال يا ههههات الطهههه بة    فههههد موجههههة موجههههة  اليومنشههههد

إدخههههاو الورههههابق الرقبيههههة إلههههإلا الشههههريات ضموجههههة ر قر ههههد الكههههع نشههههرت ثبامهههها ظر  ههههة ـبهههه  الشههههريات مههههق نشههههر 

، نفههههلي اليههههوم  (Mobility)يههههةاملههههدض ات ضال وابههههات، ضالحثههههارو رلشقرض يههههة، ضالشهههه  ات  جحباـيههههة ضالحن ل

الكههع  ،( لل يا ههات الرقبيههة، حيههت هذهه اد يههات  ال يا ههات اة ثحبشههب با اثههار )وههع )ضنال هها مهها   ههو  مشههرر ح  هه

ضه بة لدرجههة ه تها ثحثههاضر ال ههدرات التشهر ة للحاليهه  ضحكه  ثلهه  ا  اذههة ض ) شههرو  ،ثهتج  مهه  مرهادر مخحلاههة

يهات الشبيهة ه) ههر  ثقبا ههد  (2717) ر ا هد ،،بهتدضات الشب يهوثر الح ليد هة ردارو قواـههد ال يا هات هض املفلومات

مهه  ءاهه ا   ه) ههرضال ابنههات : سههي و  ينههاز امل، ههد مهه  ء ههيا  (Internet of things)مههق إ قر ههد ء ههيا 

ههها لهههه ) مليهههار يهههاب  محرهه  بالهههوو ـهههام  87( الوذهههوو إلههإلا Charaudeau, 2015املحرههلش  بار قر هههد    ههدر، ض   

2727  

باردارو الدقي ة ضاملوروق بتها ضحاهؾ ضهر هاة يهات الشبيهات  في ياا السياق،  واجه مششالت ثحفلق

الش شههرو مهه  ال يا ههات تسهه اة جشههييلية ضثنؽيبيههة، ضيههو الهههدف ءسا ههحع فههي الههحاش  فههي ا  حو ههات مهه  خههالو 

ثعهههور د   مسهههار الرقبنهههة ضءر هههاة ضردارو رلشقرض يهههة للورهههابق ضإدارو املفلومهههات    قهههر  فهههي يهههات امل الهههة ث ههه

ههها  املف هههد ـهههات الوراب يهههةا جبو  ههها  بو ج  ة    هههدم ه ص  ة ضال يبهههة ضالسهههـر مههه  حيهههت ا لجههه  ضالحنهههوؿ ضالسهههـر

ههها ملحعل هههات الحاهههوو الرقوهههع لحبشهههش  مفا جهههة يهههات ء هههواؿ مههه  ال يا هههات ضإدار تههها ضحاؽهههها مههه  خهههالو  مااييبي 

سلسههههههلة ض (Cloud computing) ا  وسهههههه ة ال هههههه ابيةض  ارههههههارو الفالقههههههة بههههههش  يهههههه  مهههههه  ال يا ههههههات الش شههههههرو

 خسهههههها و ه صهههههها ـهههههه  دضر لل يا ات  بفا جههههههة الا)يههههههةلضنشريهههههها مهههههه  ءدضات ا جد ههههههدو ل(Blockchain)الشحهههههه 

هه  ماهههوم ءر ههاة فههي حههد  ا تهها فههي رمهه  هذهه اد  يههه  ءر ههيا  فههي خصهه  يههات الحاههووت الشبههرألا ـض

ا ضثخصق للبفا جة   ال يا ات نشعة دابب 

سلسهههههههههههلة ، ال يا هههههههههههات الف ار ههههههههههة، ل يا هههههههههههات الشبههههههههههرألا ءر ههههههههههاة  لشقرض يههههههههههة، ا: الكلمااااااااااة  ا   ة  ااااااااااا 

 (Blockchain)الشح 
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Sommary 

Today we are witnessing a third wave of the manifestations of the digital 

revolution, the big data revolution. After the wave of introducing digital documents to 

companies and the internet wave that completely changed the way of companies 

work and with the publication of blogs and portals, e-commerce, and social and 

mobility networks, we live in an era characterized by a quantitative (and often 

repeated) explosion of digital data. These "data" come from various sources, so large 

and vast that they go beyond the human capabilities of analysis and even those of 

traditional computer tools for managing databases or information (Fernandez, 2017). 

This quantity is increasing more with the Internet of things: there will be more things 

and more beings than people connected to the Internet. We estimate (Charaudeau, 

2015) to reach 80 billion connected objects by 2020. 

In this context, we face problems related to accurate and reliable management, 

maintenance and archiving of these large amounts of data for operational and 

organizational reasons, which is the primary goal in controlling content through 

digitization, archiving, electronic document management and information 

management. In this article, we suggest introducing the evolutionary path of 

documentary collections in terms of size, variety, speed, value, and speed. We also 

provide a conceptual model for the requirements of digital transformation to enable 

the processing, management and archiving of these types of data by stimulating the 

relationship between Big Data, Cloud computing, Blockchain and other new tools for 

smart data processing. We also wonder about the role of the archive in the midst of 

these major transformations and about the concept of archiving per se at a time when 

data has always become active and subject to processing. 

Key words: Electronic Archiving, Big Data, Land Data, Blockchain 
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1

فهههي جبيهههق مثهههاوت ض لههه  ، امسهههحبر نسههه ا سهههريفا ض ال يا هههات ضالورهههابق الرقبيهههة  ثعهههور إ حههها  ل هههد  ههههد

 مهههههق ر ههههادو ـهههههدد يههههه   ههههوم ثنهههههحر الشههههرياتعة ردار ههههة ض قحرهههههاد ة ضالفلبيههههة، حيههههت ءنشهههه
 
، خاذههههة

ث ههاب بال، حهها با ههد هض ال لحهها مسههحخدم  ر قر ههد ضؼهههور إ قر ههد ء ههيا ، )بيههات ) شههرو مهه  ال يا ههات 

بههر ـثولههد يههات الشبيههة الهابلههة مهه  ال يا ههات مهه  ق هه  ء ههراد    (Zettaoctet1 or Petaoctet2)با ههد 

الفهههدادات  ضهجهههه،و الشب يهههوثر ضالهواثهههو الا)يهههة ضءجهههه،و اللوحيهههة ضال هههامشرات ضهجهههه،و  سخشهههفار 

الشهربابيهة ضالسهيارات املسهح لة ضءلفههاة املرث عهة ضالفبهالت املشهارو     جسههه  ا  بهالت الراميهة إلههإلا 

اوؼههات ر اـيههة، رقبنههة مرههادر القههراذ )الههورق، الحرههو ر الاوثههونرافي، الحرههو ر السههلنباة ، ا  

 ( Boyer ،2017ضما إلإلا  ل ( في ياا النبو )

 إدماجههاـلإلا الهرن  مه  ه  ضفهض الشهريات قهادرو اليهوم ـلهإلا ثخه،   يهات ال يا هات الطه بة، إو ه  

ضمفا جتتهههها ضإدار تهههها ضاسههههحياللها و ثهههه،او مف ههههدو لليا ههههة  ضقههههد هجبههههر  لهههه  ال ههههاحثش  ـلههههإلا إ ثههههاد ظههههرق 

يهههههات ال يا هههههات ضثخ، هتههههها ضثاليلههههههها  قحنهههههها دو مههههه  حيهههههت ا لجههههه  وجد هههههه ضم ههههها لس ضييايههههه  هساسهههههية

رشها  يشاا ضلد ث اسبهاض    ال يا ات الش شرو   مرعلح ضاسقرجاـها ـض

في ياا السياق،  واجه مششالت ثحفلق باردارو الدقي ة ضاملوروق بتا ضحاهؾ ضهر هاة يهات الشبيهات 

لهدف ءسا حع في الحاش  في ا  حو هات مه  الش شرو م  ال يا ات تس اة جشييلية ضثنؽيبية، ضيو ا

  خالو الرقبنة ضءر اة ضردارو رلشقرض ية للورابق ضإدارو املفلومات

  تدف يات الدراسة إلإلا:

ة د   مسهههههار ث ههههه - هههههات الوراب يهههههة املف هههههد مههههه  حيهههههت ا لجههههه  ضالحنهههههوؿ ضالسهههههـر ثعهههههور ا جبـو

ة    ضال يبة ضالسـر

ههههها ملحعل هههههات الح  هههههدث - ههههها مااييبي  اهههههوو الرقوهههههع لحبشهههههش  مفا جهههههة يهههههات ء هههههواؿ مههههه     بو ج 

ا  وسه ة ض  ال يا ات ضإدار تا ضحاؽهها مه  خهالو ارهارو الفالقهة بهش  يه  مه  ال يا هات الش شهرو

نشريههها مههه  ءدضات ض  (Blockchain)ضسلسهههلة الشحههه  (Cloud computing) ال ههه ابية

 بفا جة الا)ية لل يا اتلا جد دو ل

                                                           
1
1 zettaoctet (Zo)= 1021 octets= 1 000 Eo=1 000 000 Po= 1 000 000 000 000 000 000 000 octets 

2
1 petaoctet (Po), = 1015 octets, = 1 000 To, = 1 000 000 000 000 000 octets 
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2

اقحابهد ال يا ههات الشبهرألا الفد هد مهه  ا جهاوت ضظرحهد ـد ههد الخسها وت خاذهة حههوو  ل هد

هر هههاتتا لالسهههحاادو مهتههها،  عهههر  فهههي يهههات امل الهههة إ ههه الية إدارو ضهر هههاة يهههاا النهههوؿ مههه  ال يا هههات مههه  

 خالو ا جاو الف اري  

اضاحهههدو مههه  هيههه  ال يا هههات ضه) ريههها د ناميشيهههة ضءيسهههاي  ا جهههاو الف هههاري فهههي ؼههههور   ) هههر اسهههحخدام 

 هق فهي  رس( ء )قعهاؿ اليوم)ال ج  الف اري، الفنوا ، ضما إلإلا  ل (  ثشب  هيبيتتها فهي ا حبها ت  إلهإلا 

 هسهههههاب الهيايههههه   جحباـيهههههة ضالر ايهههههة 
 
قلهههههن الحنبيهههههة  جحباـيهههههة ض قحرهههههاد ة ضالسياسهههههية ضه صههههها

هههههها ضضهههههه امتتا ضث ا هتهههههاضا  صهههههر ة تن رجههههههرا ات ا  حلاههههههة ، ض لهههههه  ضسههههه  ثحبشههههههب يهههههات ال يا ههههههات بخنـو

 :رالرة جهات  اـلة ءق  ـلإلا جفحبد ـلإلا، حيت ضا جهات الااـلة املشار)ة في إنشا تا

 الكع ثبث  السلعة ال صابية املسؤضلة ـ  رجرا  ضحش  الخ جي ؛ف ار ة،  شبة الا  -

 ، ضخي ييئهة  نيهة مسهؤضلة ـه  ثنايها ثرسهي  ا  هدضدح الف اري العوبونرا يا ضامل  د وا  -

 ضث سيبها ضإ حا  خعغ امللشية؛

، املسهههؤضلة ـههه  إنشههها  ضثاهههد ت ضحاهههؾ سهههندات ملشيهههة ءرا هههحع فهههي ف ار هههةلشيهههة الإدارو امل -

 سج  ءرا حع 

إلهههههإلا هي مهههههدألا  صهههههب   ؽهههههام املفلومهههههات الف ار هههههة ا  هههههالي إدارو يهههههات السهههههؤاو الهههههاي  عرحهههههه ينههههها يهههههو: 

ها ال يا ات الط بة ضمفا جتتا ضحاؽها ضش   جيد اخاا ضفش      ـح ار مجبها ضسيولتتا ضثنـو

ية الكع  ابلها ضرا تلإلجابة ـلإلا يا لإلا ءسئلة الاـر مه   ميدا يهة، اخقر ا إجرا  دراسة ا السؤاو ـض

 17) املههايورو هـهههالت الف هههاري جههاو ا املرث عهههة ب ؤسسههاتخههالو م ههابالت  ههه ه منؽبههة مهههق مههوؼا  امل

مهندسهو ثشنولوجيها لف ار هة، هر هيايش ، مللشية ا )ّحاة سندات امللشية في امل اثن رقليبيةم  بش  

  املفلومات ضماامو (

ا إلهههإلا امل ، حاضلنههها جبهههق مفلومهههات ـههه  ءنشهههعة املهنيهههة ضظهههرق إدارو ةالانيههه-ة جحباـيههه  اربهههةاسهههخناد 

ال يا ات: جبق ضمفا جة ضحاؾ ءر اة ضالحوريق ضاملردر ضا جودو ضا  و)بة ضاسحيالو ال يا ات، 

 ـهه  الحاهه
 
لشهه  ق هه  ـههرس  حههابر الدراسههة سههنااضو ث ههد    د ات الحشنولوجيههة ض سههقراثيثية  صههال

 .ـناذر جفر و ملرعلح ال يا ات الشبرألا ضاسقراثيثيات إدار تا
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3 

ا مه   هة ) شهرو جهد  و  بش  إـعا  هي جفر و دقيق هض ـالوع لل يا ات الش شرو  إ تا في ءساب مثبـو

ها ال يا ات  جفحبهر يهات  الكع و  بش  تداو إدارو قواـهد ال يا هات هض املفلومهات الح ليد هة مفا جتتها ح  

ههه ضثهههتج  مههه  مرهههادر محفهههددو (Boyer, 2017)(Tsunami)مههه  العو ههها   اال يا هههات فهههي   تاظلهههها    ـو

يتا، الها   يه  ـبال ه   دم مرعلح ال يا اتض ات ه واؿ ضه  او مخحلاة   ة الش شرو م  ق   مخقـر

ة مه   الو ن، )ا  للوذوو إلإلا قواـد ال يا ات الفبالقة في الوقد ا   ي    إ ه  ثبق بش  مثبـو

 (:1رس ءدضات الكع جسحثين ملش لة مف دو لليا ة )

 : مج  ال يا ات املسحخدمة هض الكع ث  إنشا يا،(Volume) ا لج  -

ة - ة إنشا  ضمفا جة ال يا ات، (Speed) السـر  : سـر

 .: ثوريق ء واؿ ضيياي  ال يا ات (Variety) الحنوؿ -

-  

 

 : خاذيات ال يا ات الط بة1رس 

لجهه   ض ا ،   ههد حههدد  Big Data( لهه   شهه  هضو مهه  حههدد   هه  Laney ،2001ه  ـبهه  )مهه  رن  بههال

ة  ض  ال  منهها  لهه  ا  ههش ، ثبههد  ش شههرمهه  ا لجهه  ال  )فوامهه  حاسههبة فههي إدارو ال يا ههات الحنههوؿسههـر

، هشههها د  هههر)ة 2713إلهههإلا ال اببهههة  فهههي ضقهههد م شهههر مههه  ـهههام ات ءخهههرألا ا  اذهههيإشههها ة الفد هههد مههه  

IBM  يةقارههههدامل  (Veracity)  لخسههههليغ الصههههو  ـلههههإلا هيبيههههة ـههههدم الي ههههش  هض ءخعهههها  هض نشريهههها مهههه

 (Value)، ذههههاند  اههههس الشههههر)ة مرههههعلح  ال يبههههة 2716ال صهههها ا املحفل ههههة بال يا ههههات  فههههي ـههههام 
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ههههههههههههههها لاههههههههههههههههه  الر  هههههههههههههههةهخههههههههههههههههرألا وح خاذهههههههههههههههيات( رهههههههههههههههه  ثبهههههههههههههههد إشهههههههههههههههها ة 2رسههههههههههههههه )   (Visibility)  ،

  ، ضما إلإلا  ل   (Vulnerability)هشا ةضال

 

 
 : ا  اذيات املوسفة لل يا ات الشبرألا 2رس 

حوو جفر اهات ال يا هات الطه بة جفر اها قاببها ـلهإلا  2713لفام  Ward and Barkerهـعى اسحتيا  

هات ضالحشنولوجيا، مششرا إلإلا ه   ال يا ات الش شرو خهي مرهعلح  سارامل  رهو ثخه،   ضثاليه  مثبـو

ههة مهه  الح نيههات ببهها فههي  لهه ،   MapReduceض NoSQLال يا ههات الش شههرو ضاملف ههدو باسههحخدام مثبـو

  (Ward, 2013)ضالحفل  آلالي 

ند الحعور السريق لل يا ات الش شرو إلإلا  ئحش : ءضلإلا ثحفلق 
ّ
في الواقق، ثن س  يات الح نيات الكع مش

ها بواسهعة ا  وسه ة ال ه ابية  ثحفلهق الثا يهة باملفا جهة، بحخ،   ال يا ات، ضالكع  ه ح  ثو شريها هساس 

( ضثنايهها Hadoopالكههع ثههنفشس فههي ثعههو ر قواـههد بيا ههات جد ههدو ثحشيههو مههق ال يا ههات نشههر املهي لههة )

 ( MapReduceهسالين ا  وس ة ـالية ءدا  )

 هههات، ضمفا جتتههها لحنؽهههي  ثهههد ق مههها نتبنههها ينههها فهههي يهههاا الفبههه  يهههو الحاهههد ات  سهههقراثيثية لاهههرر ال يا

املفلومهههههات، ض)هههههال  الحاهههههد ات الحشنولوجيهههههة املحبثلهههههة فهههههي اـحبهههههاد هدضات ضث نيهههههات جد هههههدو تر هههههاة 

ا، و سيبا بالنس ة لل يا ات الش رية، ض)ال   ا القبام  ال يا ات الط بة  جفد حبا ة ال يا ات ه ص 
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الع هههههق ضالنشهههههر ضال يا هههههات السهههههر ة جبيهههههق ال يا هههههات ا  اشهههههفة ولقبامهههههات قا و يهههههة مخحلاهههههة )ح هههههوق 

 ضنشريا( 

 جبيهق الح نيهات ضال  ه  الحاحيهة ضا  هدمات ث فا ملا س ق،  بش  جفر هو ال يا هات الشبهرألا ـلهإلا يو تها 

الكهههع ثخهههيو جبهههق ضثخههه،   ضثاليههه  ال يا هههات الكهههع  هههح  جبفهههها ضإ حاجهههها بتـهههداد مقبا هههدو، ض لههه  باصههه  

، HEALTH CARE DATA INSTITUTE ذههعنا ي  ) املفا جههة آلاليههة ضاسههحخدام الح نيههات الههايا 

2716)  

4 

ات م  املفلومات ثحثاضر بشثشر ءمجام الفاد ة    ا)ر ينا ه  ال يا ات الط بة ـ ارو ـ  مثبـو

 ـنههههههههههدما  حاههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اهههههههههه   حاههههههههههدذ ـهههههههههه  مليههههههههههارات ا جيثابا 
 
  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدذ ـهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد، خاذههههههههههة

Google ضfacebook  ضAmazon در ه  مج  املفلومات الكع  ح  إنشا يا 2718  في ـام ضنشريا   ،

مليهار نييابا هد مه  املفلومهات الكهع  هح  نشهريا يه   915خبهس ضحهدات با هد، هي  5 2ي   وم  بث  

٪ مهههه  يههههات ال يا ههههات فههههي الفههههامش   97نييابا ههههد فههههي الثا يههههة  ثههه  إنشهههها   29777ـهههام ـلههههإلا الشهههه شة، هض 

  املاشيش 

، ثوجهد الهرضابغ بهش  يهات ءدضات فهي إدارو ياا النوؿ مه  ال يا هاتءدضات في  لي، سن دم هي    يبا

 ـرس ي  مهتا 

4.4(Hadoop) 

)بهها سهه ق ه  هضضهه نا هـههالت ه  هدضات ثشنولوجيهها املفلومههات الح ليد ههة هذهه اد نشههر قههادرو 

عههههو ر الفد ههههد مهههه  ءدضات ءخههههرألا للحفامهههه  مههههق يههههات ـلههههإلا إدارو يههههات ال يا ههههات الطهههه بة،   ههههد ثهههه  ث

ضهيبيتتا في ياا السياق  جبق  سجلد حصورياخي ضاحدو م  يات ءدضات الكع  Hadoopاملش لة  

فهههي بلئهههة ماحوحهههة املرهههدر،  Hadoopضإدارو ضمفا جهههة ضثخههه،   يهههات ء هههواؿ مههه  ال يا هههات  ثههه  ثعهههو ر 

هههها  ضيههههو ـ ههههارو ـهههه   ؽههههام هجههههه،و ضبرمثيههههات ضيسههههحثين لالححياجههههات ا جد ههههدو لل يا ههههات الش شههههرو ث ني 

ا   ضاقحراد  

املرهههههدر لحخهههه،   ال يا ههههات ضإظهههههالق الحع ي ههههات ـلهههههإلا  ةماحوحهههه ةبرمثيهههه  منرهههههةإ ههههه بالافهههه  

هههات مههه  ءجهههه،و ال ياسهههية   هههو ر يهههاا ا  ههه  مسهههاحة ثخههه،   يابلهههة  جبيهههق ه هههواؿ ال يا ههههات،  مثبـو
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ههها  بنهههها   ـلهههإلا ضقهههدرو مفا جههههة يابلهههة ضإم ا يههههة ثههههولي ـهههدد نشههههر م ، يفههههد يههههاا Javaاهههدضد مهههه  املهههههام ث ر   

ا م  مشرضؿ    .Apache   (Bastien, 2018)رظار ج،  

مرض ههة ) شههرو مهه  خههالو ليههات الحعههو ر ضإم ا يههة إشهها ة هض إرالههة ءجههه،و السههاخنة، هر خههد  نهها  ـلههإلاب

Hadoop هههدم ا لحثهههانس فهههي اليهههوم قهههدر تا ـلهههإلا مفا جهههة جبيهههق ال يا هههات ضيهههض النؽهههر ـههه  مجبهههها ـض

حيههت ء هه او ضال نيههة ضءذهه    بشهه  ال يههام بههال  فههي الوشههق ا  لههي هض املههورؿ ضشهه    هه ه يامهه  هض 

لهههإلا جههههار ا قرا هههحع ضاحهههد )  JVM Java Virtualاملهههورؿ بال امههه ، هي ـلهههإلا ماعهههة ـبههه  ضاحهههدو ـض

Machine لههههإلا الفد ههههد مهههه  ءجههههه،و ضالههههاي هض املههههورؿ بال امهههه     قراشههههية( هض ـلههههإلا  اههههس ا  عههههة ـض

 حوا ههق مههق ظههرار الشحهه ، ضيههاا يف ههع ـلههإلا الفد ههد مهه  ماعههات الفبهه  املحرههلة ضشهه شة  ؽههام ملاههات 

HDFS  ؽام امللاات املورـة (Hadoop ) 

ا ـلإلا م و ش  هساسيش :  ؽام امللاات املورـهة  Hadoop احوي    MapReduceضبر هامر  HDFSث ني 

ءدضات لحوريههق ال يا ههات ضاملفا جههة املورـههة الفد ههد مهه   Hadoopبارشهها ة إلههإلا  لهه ،  حصههب   ؽههام 

  ضسشر الفب  ضالحنسيق ضالحخ،   الشاملش 

 لألس اة الربلسية الحالية: Hadoopاليوم، جسحخدم الفد د م  الشريات منرة 

ثخ،   ضهر اة منخاصة الح لاة: ثخيو الح لاة التسيعة لألجه،و حاهؾ جبيهق املفلومهات  -

 ( ؛clusterاملحاحة في  ر)ة )

الحاليليههههههة  ثفهههههه  مهههههه  املبشهههههه   Hadoopهدضات  قههههههدرولال)خشههههههاف ضالحاليهههههه :  باقههههههة ث نيههههههة -

ـلهههإلا ا)خشهههاف يا يسهههاـد، مبههها ه ههه او مخحلاهههة للشهههريات ضفهههيمفا جهههة ال يا هههات الطههه بة 

  بح ارات ضالار  ا جد دو لحا يق ءيداف الحنا سية،

 Hadoopل يا ات إلإلا :  ح  ثبر ر الفد د م  ا (Data Warehouses) مسحودـات ال يا ات -

  Hadoopمهه  خههالو مسههحودؿ ال يا ههات، بارشهها ة إلههإلا ال يا ههات الكههع  ههح    لههها م ا ههرو إلههإلا 

 مح امال   Hadoopضبالحالي،  ئ  مسحودؿ ال يا ات ضمنرة 

فههي ذههييها : جسههحخدم باشههرات ال يا ههات لحخهه،   ال يا ههات  (Data Lake) باشههرو ال يا ههات -

  ضثنسي ا تا ءذلية

4.2 HDFSيسههههبو بحخهههه،   ثشرابا ههههد هض بلحابا ههههد مهههه   : يهههو  ؽههههام ملاههههات مههههورؿ، مشحههههوة بليههههة جا هههها

ههات ا  حلاههة ضالوذههوو إليتهها فههي ضقههد قيا ههحع     ههح  Hadoopال يا ههات امل ههجلة ضاملورـههة ـبههر مثبـو
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ثوريهق جبيهق امللاهات ـلهإلا الفد هد مهه  ءجهه،و مه  هجه  جفه  املوشههق الهدقيق للبلهو نشهر مرةه ،  ههح  

 مللاات في ـدو ن خ م  هج  املوروقية ضالسبا  بوذوو مقبام  محفدد ن خ يات ا

ش  م  امل و ات مث : HDFSيفحبد   ـلإلا  ـو

- NameNode  ،اسهههههههه  الف ههههههههدو(:  ههههههههد ر يههههههههاا النههههههههوؿ ال يا ههههههههات الش شههههههههرو ا  ، ههههههههة فههههههههي الف ههههههههد(

ها  هحاش  فهي الحفهد الت الكهع  ح  إجرا يها ـلهإلا  هضمساحات ءسبا ، ضما إلإلا  ل ، ضلشنه ه ص 

امللاهههات املؤر هههاة  بارشههها ة إلهههإلا  لههه ،  خهههيو الخشهههيي  املحواذههه  للشحلهههة فهههي حالهههة حهههدضذ 

 ـع  ـ  ظر ق اسحشراد امللاات؛

- DataNode  ـ دو ال يا ات(:   وم ياا النهوؿ بحخه،   ضاسهقرداد الشحه  املعلوبهة بواسهعة(

NameNode  بارشهههههها ة إلههههههإلا ه ،DataNodes   ث ههههههوم ضشههههههه   دضري بحوذههههههي  قاببههههههة )حههههههه

 للحا ق م  الن خ املحبار   جبيق الشح  في الشحلة؛ DataName يا ات املسحصا ة في ال

 

3.4MapReduce

ها  ثفه  مه  املبشه  ثاليه  املشهشالت الحتسيغ خر عة :  ح  ثنايا ال يا ات ضش   محوار  ضلشه  ه ص 

يههة مهه  هجهه  الحفامهه  مفههها ـهه  ظر ههق ـ ههد هخههرألا؛  Reduce)بهها يفبهه   ضث سههيبها إلههإلا مشههشالت  ـر

باو الداخليهة لهه   جبق املفلومات ضثثبيفها ضاسقرجاـها ـلإلا ، جفبه  Hadoopبئخاا  الشثشر م  ـء

MapReduce  شحهههن رمههه،ت )بههها لهههو يههها   حفامههه  مهههق سهههج  ضاحهههد،  حيهههت ـلهههإلا ثتسهههيغ مهبهههة املعهههور 

ضجبيق املهام ءخرألا املحفل ة بالح هد   مه  سهج  إلهإلا وخهر ضالششهو ـه   تا هة امللهو سهخحفام  مفهه 

Hadoop في الواقق،   ن س  بر امر  Hadoop : ا إلإلا رالرة هج،ا  ـبوم 

السههابق، الهههاي يفبههه  ـلههإلا جههههار ـبيههه ، يهههو املسههؤضو ـههه  ث هههو   املهبههة ضمههه  رههه  ث هههد بها  -

 للحنايا 

 مرب  ا  رابغ مسؤضو ـ  قرا و ال يا ات ا  ، ة ـلإلا ال ر  ضمفا جتتا  -

-Joliaرهههه  )حابتتهههها ـلههههإلا ال ههههر     )ا  اههههض يههههو املسههههؤضو ـهههه  دمههههر النحههههابر مهههه  ا  ر عههههة  -

Ferrier ،2014 ) 
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4.4 YARN : 

خههههههي ثشنولوجيهههههها إدارو املههههههوارد ضثخعههههههيغ املهههههههام  دضريهههههها يههههههو  ثخرههههههيز مههههههوارد النؽههههههام للحع ي هههههههات 

ههههات Hadoopا  حلاههههة الكههههع جفبهههه  فههههي )حلههههة  هههها للحخعههههيغ لحنايهههها املهههههام ـلههههإلا مثبـو   يسههههحخدم ه ص 

فههي بنيتتهها املفبار ههة مبهها  ثفهه  مهه  املبشهه   YARN  م،ا هها (  ثشبهه2718ـن ود ههة مخحلاههة  )باسههخيا ، 

للفد هههد مههه  ماريهههات  Yarnبعهههرق مخحلاهههة  فهههي الواقهههق، يسهههبو  Hadoop Clusterثاسهههش  جشهههيي  

جبيهههق فهههي ضقهههد ضاحهههد إلهههإلا  اهههس ثخههه،   ال يا هههات  يسهههبو ا مهههق ضذهههوو  Hadoopاملفا جهههة باسهههحخدام 

هههههههها، مهههههههه  خههههههههالو الحخرههههههههيز الههههههههد نامي   ملههههههههوارد الشح لههههههههة، بحاسههههههههش  اسههههههههحخدام الشحلههههههههة م ار ههههههههة ه ص 

، ضجفهههههههه  مفا جهههههههههة ال يا هههههههههات، مهههههههه  خهههههههههالو مهههههههههد ر املهههههههههوارد MapReduceبارذههههههههدارات ال د بهههههههههة مههههههههه  

(ResourceManager  بارشههههها ة إلهههههإلا  لههههه ، جبيهههههق الحع ي هههههات مههههه  )(، ه) هههههر قهههههوو )الشههههه   الفا هههههر

 ( 2716)يا  ،  Yarnمحوا  ة مق  MapReduceرذدارات ال د بة م  

YARN سه  بتساظة نشر ثع ي ات مخحلاة داخ  الشحلهة مه  خهالو دمهر  بها   جد هدو ، م ار هة ي

، ه) ههر مال مهههة لفههدد قليههه  مهه   سهههحخدامات   هها)ر بالحاد هههد املفا جههة املرث عهههة  MapReduceمههق 

  بحد  ات ال يا ات الط بة ضالرسوم ال يا ية

رر في  وم بحاريلها ينا، لشننا   ح يا ات الط بة، ل   هخرألا لل هدضات ضث نياتيناز ظ فا ـدو 

 :مهت ارنش  ياا السياق ـلإلا 

ا ت  بنيا تها SQL)للسهد   هغ  NoSQLقواـد بيا ات  - ( ه) هر مرض هة ضقابليهة للحعهو ر،  ؽهر 

 م   ل ،  ر)،ض  ـلإلا ماهوم  املسهخند  
 
ا  بدو نشر مرث عة ببخعغ ـالب   مادد مس   

هههههه ا دض  هي ثههههههدخ  مهههههه  املعههههههور ـلههههههإلا موقههههههق الههههههاي يسههههههه  اسههههههحخدام هجههههههه،و محفههههههددو ثل ابي 

 املسخندات هض ث سيبها 

ا  وسهه ة ال هه ابية، ضالكههع ثح ههو  مهه  اسههحخدام خههوادم الشب يههوثر ـهه  ضفههد ـبههر  هه شة،  -

ا ر قر د، لحخ،   ال يا ات هض اسحخدامها   ـبوم 

5 

ها ههة مهه   فهي الفرههر الرقوهع، لهه  جفهد الوري ههة )يا   ا، به  إ ههه محاله   إ ههه  بهو   )مثبـو ا محثبههد  ضاحههد 

ال يا هات املنؽبههة( ضإ هارو ) ههز هض ذهورو هض ذههوت( ضضسهيلة )ثخ ههق الفالقهات  جحباـيههة الكهع هـيههد 

(  ضيشههههاا، ا ح لههههد الوري ههههة مهههه  مههههورد ماهههههرب Mûller ،2011بنا يهههها بواسههههعة هجههههه،و الشب يههههوثر( )
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 ههد مهه  املف هه  رهه  إلههإلا بيا ههات  ههح  مفا جتتهها، مبهها هدألا إلههإلا ؼهههور لل اههت الورههاب   إلههإلا مههورد مشههرض  مل، 

هههة ) شهههرو مههه  ال يا هههات ) (  سهههقبداد يهههات الشبيهههة مههه  ال يا هههات ضشههه   ه)بهههر مههههق Pocard،2016مثبـو

ا له )IOإ قر د ء يا  )  87إلهإلا   2727( ، في ـهام Charaudeau،2015(، ضبالحالي  بش  ه  ثر ، ض   

    2715مبا ـليه سنة ييابا د، هي ـشرو هشفاف جمليار  44777مليار ياب  محر  ض ،  

4.5 

إ  )يايههة إدارو ال يا ههات ضثاليلههها ضمفا جتتهها خههي مرههدر قلههق  جبيههق الشههريات ضيههض النؽههر 

 إدارو دضرو حيههاو الورهههابق مهه   هههت تا ه  ث، ههد مههه إ  ـهه  مجهه  ال يا هههات ضمهبهها يههها  مثههاو الحع يهههق  

ـههههادو اسههههحخدام يههههات الورههههابق ض)ههههال  ا  اههههاػ ـليتهههها ـلههههإلا املههههدألا العو هههه   لهههههاا  الوذههههوو )اهههها و  ضإ

ههها ل واـههههد  السهههتن،  ثهههن ـلهههإلا يهههه   هههر)ة الحخعهههيغ لفبليههههات  هههرر ضثاليههه  ضحاههههؾ املسهههخندات ض   

ا حك  ثحبش  م  إـادو اسحخدامها ـند الصرضرو   ثن ه  ثخيو يات الفبليات ثعهو ر  ماددو جيد 

خهه  الشههر)ة، ضإنشهها  منحثههات جد ههدو، ضثاسههش  املنحثههات ضا  ههدمات ا  اليههة، ضجف، هه، ءنشههعة دا

مهههههه  ال يا ههههههات الطهههههه بة  8V، ضحكهههههه  6Vقههههههدر تا الحنا سههههههية، إ ههههههخ  لههههههال   ثههههههن ه  ثاهههههه  بخرههههههابز 

ههة  )امل دمهة هـهالت(، ضخاذهة ثله  املرث عهة بخنههوؿ مرهادر ال يا هات )و سهيبا إ قر هد ء هيا ( ضمثبـو

هههها ـهههه  قواـههههد بيا ههههات ةنؽبههههامل نشههههراملنؽبههههة ض ت ضاسههههفة مهههه  ال يا هههها ض SQL   اهههه   حاههههدذ ينهههها هساس 

NoSQL  ضللس(SQL  غ( الكع جسبو ببفا جة )بيات ) شرو م  ال يا ات بعر  هة مورـهة  قواـهد  

ا خي  NOSQLبيا ات  ـ   HBaseض Cassandreض Mongo BDء) ر  يو

هي لهة،  ه ه الهي ليهة، نشهر املهي لهة( مهبها يا هد ء هواؿ )امل شهرضروهر اة يات ال يا هات جفد 

هداو اسههههههقراثيثية ملسههههههاـدو  ،  هههههههعضالشبيههههههات، ضيههههههاا لصههههههبا  همهههههه  ضسههههههالمة ضمحا ههههههة يههههههات ال يا ههههههات

الشريات ـلإلا ثا يق هيدا ها  ضمق  له ، له  جفهد ه ؽبهة ءر هاة رلشقرض يهة قهادرو ـلهإلا ثل يهة يهات 

 مهههها  ههههح  الح
 
اششههههر فههههي يههههات املفلومههههات الههههو شرو  مهههه  املهبههههت  ا  اجههههة مههههق ؼهههههور ال يا ههههات الش شههههرو   ههههادرا

وححااػ بثبيق  لقبام باءر اة ـلإلا  ث حرر حا)ر ه ه و  ن غي ا  لغ بش  الحخ،   ضءر اة  و 

ال يا ات م  هج  الحبش  م  اسحفاد تا  اسن، ب   ح  اسحدـا يا ضش   خها  لنشهر الح نيهات 

حهههد  ات الواسهههفة ضمفا جتتههها ضثخ، هتههها مههه  هجههه  دـههه  ءخهههرألا ضنشريههها مههه  ءسهههالين لحاليههه  يهههات ال

ههها  رذهههة ملسهههاـد ت  فهههي اثخههها  ال هههرارات  ات الرهههلة فهههي  الشهههريات ضشههه    هههوم  فهههي هنشهههعتتا  إ تههها ه ص 

 ل يا ات لحالي  الاوري الالوقد املناسن م  خالو 
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ثحثههه الشهههريات ضشهه   مقبا هههد  اههو ظهههرق ثخههه،   ال يا ههات محفهههددو املسههحو ات:  ثهههن ثوجيهههه 

ا ضشهههه   خهههها  ـلههههإلا ضثشههههرو الوذههههوو إلههههإلا ا هههها إلههههإلا ضسههههابغ ثخهههه،   ه) ههههر مال مههههة، اـحبههههاد  ل يا ههههات ثل ابي 

ا ضثحعلهههن  ة الوذهههوو إلهههإلا ال يا هههات الكهههع ثاحههها  إليتههها )ثشهههر  ال يا هههات  إ تههها جفعههه  هيبيهههة مقبا هههدو لسهههـر

ا مه  بيا هات الشهر)ة فهي م ها   هادر ال ة مفينة  ضبالحهالي،  هح  ثخه،   )بيهة ) شهرو جهد  وذهوو إليهه سـر

)الحخ،   ال ارد(، مبا  عر  مش لة ردارو املثلإلا لهات ال يا ات ضا  ااػ ـليتا بح لاهة منخاصهة هض 

ـلههإلا ءقهه  مف ولههة مههق شههبا  جبيههق إم ا يههة الوذههوو ضءمهه  ض سههحخرا  ضالحخهه،    ثحبثهه  إحههدألا 

ا ملسههؤضو الحخهه،   فههي ثاد ههد مهها إ ا يهها   ههح  الو  ذههوو إلههإلا ال يا ههات ضشهه   املهههام ا جد ههدو املهبههة جههد 

محشههههههرر )ال يا ههههههات  السههههههاخنة ( هض ال يا ههههههات املفحدلههههههة ) الدا ئههههههة ( هض ال يا ههههههات النههههههادرو ) ال ههههههاردو (  

  اههههدد م ههههدار الوقههههد الههههاي ا   ههههح  منهههها وخههههر ضذههههوو إلههههإلا  ئههههات مخحلاههههة مهههه  ال يا ههههات  فههههي ضفههههض 

حوألا الحخهههههه،   وثخهههههها  مسههههههبرمثيههههههات الحث،بههههههة  ليههههههة ثحبا ههههههح  ض مرا)هههههه، املفا جههههههة  جفحبههههههدا  ههههههاوت، 

 ( SHACKLETT ،2718حخ،   ال يا ات  )املالببة لال رارات 

فهههي يهههاا السهههياق، ثبهههد إشههها ة ماههههوم جد هههد ملاههههوم ال يا هههات الش شهههرو ضالهههاي يسهههو   باشهههرو 

ـههة ضاملحتثيههة مهه  ـد ههديههاا ا لجهه  الش شههر مهه  ال يا ههات  يههو اسهه   ثسههدال يا ههات  ض  املرههادر   املحنو

 للحالي  ) خام    في بيا ات مح ا   ث  جبفه  ضيو ـ ارو ـ  ثد ق
 
( Anlaytics Dataضجفله قابال

، سهههوا  يا هههد ات  جسهههحخدم باشهههرات ال يا هههات لحخههه،   جبيهههق بيا هههات الشهههريضحاؽهههه فهههي مسهههحودـات

مههه  ملاهههات هض  CVSمههه  ملاهههات  مهي لهههة محتثيهههةمههه  قواـهههد بيا هههات ـالب يهههة، هض  ههه ه  هي لهههة محتثيهههةم

logs  هض ملااتXML ض هJSON م  رساب  البر د رلشقرضن  ضمسخندات  مهي لة، هض بيا ات نشرPDF 

 ضمسخندات الايد و ضالروت ضالرور ضنشريا 

به   ثهن  ،في مشرضؿ هر هاة ال يا هات،  ثهن هو  اشهر   هغ فهي اـحبهاد ثشنولوجيهات جد هدو

هها فههي )يايههة دمههر يههات الح نيههات فههي   ا   لههال   واملوجههود يههةالحع ي  ا  ارظههةه   اشههر ه ص  وبههد مسهه   

 ثنسهي ات ال يا ههات ضم و هات الشحابهة شهرضري للخشهيي  ال ي هع لأل ؽبههة   مه  الحاششهر فهي الفبه  ـلهإلا

سههيؤدي  لههه  إلهههإلا الفبههه  ـلهههإلا  لههه ة  هض سهههالمة ال يا هههات ضموروقيتتههها  همههها  ال يا هههات: ءمههها  الح  هههع 

م   يبا  حفلهق با هوق الوذهوو  )ي  ء ؽبة قو ة ببا  شا  ردماجها في ثع ي ات املؤسسة ( ضء 

( Camille ،2717 ) 
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يا د ا  وسه ة ال ه ابية ضاحهدو مه  هضلهإلا ثشنولوجيهات ال يا هات الطه بة الكهع جيل هد ـلهإلا مشهاي  

ما العج، في ءدضات الح ليد ة لحخ،   )بيات ) شرو م  ال يا ات  ث  اـح ار يات الحشنولوجيا لاقرو 

ا يوسيلة للبف ) لئة الحخ،   ، خاذة في حالة  ضخي نشر م لاةا جة الحاليلية آلامنة للحخ،   ضه ص 

حوسهيق الحصهليق هض الالكع ثحبشهب ببرض هة ) شهرو، مهق إم ا يهة  هض   «Private Cloud» ا  ا  يال  اب

(  ضمههههق  لهههه ، حكهههه  إ ا يا ههههد يههههات الح نيههههة ال هههه ابية )يندسههههة SHACKLETT ،2718حسههههن ا  اجههههة )

 ردارو ال يا اتال  اة( ثبث  ضسيلة ثخ،   جي
 
سبو لنها باهه  قيهود ثنهوؿ جو ض  دو،  هع للسد حال

تتا  مههه   احيهههة هخهههرألا، ال يا هههات الش شهههرو، باث هههاؿ يهههات ال يهههود، ثخههه،  ال يا هههات ا  هههام  ال يا هههات ضسهههـر

حيههت سههلح  ثوريفههها مهه  خههالو  Hadoopدض  هي بنيههة سههاب ة  سههلح  إدخههاو يههات ال يا ههات فههي  ؽههام 

  مههههههق ثههههههو شر ءمهههههه  ءمثهههههه ، رهههههه   ههههههح  مفا جتتهههههها باسههههههحخدام ث نيههههههة HDFS    ؽههههههام إدارو امللاههههههات مثهههههه

 ر  سلح  ثخ، هتا  MapReduceا  وس ة املحوار ة  

بارشههها ة إلهههإلا  لههه ،  هههئ  ضؼهههابو الحاليههه  ضءر هههاة ا جد هههدو فهههي ـرهههر ال يا هههات الطههه بة، 

ية، ضشبا  إخاا  يو ة ثخيو الششو ـ  امللاات املشررو ضإرالتتا، ضثاد د موقق امللاات ء) ر هيب

عههها  امل، هههد مههه  ال يبهههة ضامليههه،ألا للبلاهههات، خاذهههة مهههق ال يا هههات الوذهههاية الكهههع ثاهههدد  املفلومهههات ضـر

ال يا ات  في ياا السياق، ؼهرت الفد د م  ءجه،و في السنوات ءخشرو لحل ية  جفع  سياقضثورق ض 

ههة   الههاي يسههBlockchainقيههود ءر ههاة ضحبا ههة ال يا ههات مثهه  سههج    بو ببفا جههة ضثخهه،   مثبـو

 الد بومة ) شرو م  ال يا ات بعر  ة و مر)، ة ضمورـة  مق شبا  هم  ال يا ات ضالحخ ق ض 

2.5Blockchain 

ا في مثاو ءر اة الرقبية، ضخاذة  يبا  Blockchain بث   ا رورو  ات هيبية ) شرو جد  ح  

حفلهههههق بحخ ههههههق الح هههههادوت  إ تهههههها قاـهههههدو بيا ههههههات ) شهههههرو ضومنههههههة ض هههههاا ة ثاحههههههوي ـلهههههإلا جبيههههههق املفههههههامالت  

ضالفبليات الكع ثح  بش  مسحخدميتا مهق إثاحهة إم ا يهة يه  مههت  للحا هق مه  له ة الفبليهة دض  هي 

 ثدخ  م   مسؤضو  مر)،ي  ضمق  ل ،  ئ  ياا  د فنا إلإلا الحاششر في هسالين مرهادقة املفلومهات

ضاملرههناة ثههو ر املنؽبههة املؤر هاة، ضم ههادا مشهه لة ءر ههاة ضشهه   ـههام  ضا   ي ههة ه  ا  اوؼههات 

 مه   هرر املفلومهات  ات الرهلة ض رهلها 
 
الوقد ضاملاو  جشجق ال يا ات الش شهرو هر هاة يه   هحع  بهدو

 ـ  ثل  ءق   ابدو  



 عمر بن فاطمة               مقدمي الرزاق عبد. د                                                        

 0202ـ  يوليو      41ـ العدد  سابعاجمللد ال   420

مخهههههههّ،  ـلهههههههإلا خهههههههوادم  ) شهههههههرد قهههههههر هض سهههههههج  مههههههه  الناحيهههههههة الح نيهههههههة، سلسهههههههلة الشحههههههه  خهههههههي ـ هههههههارو ـههههههه  

لهههههاا ال ههههج   بههها بيهههههت  فهههي ضقههههد ضاحههههد، حيهههت يفحبههههر يههه  مسههههحخدم مال ههها يضمح اسهههه  املسهههحخدمش  

ا ل واـد ماددو  ا ض ق ضلد ه ال درو ـلإلا إدخاو ال يا ات  ض    بواسعة ث نية برضثويوو مؤّم  جيد 

ح هو  يه  ثـلهإلا الشحه   املشبو لهاا ال ج  خي ثخه،   ال يا هات ا  اذية  ( Aubert ،2018الخشاشر  )

ا منهههه لصهههبا   هههة بيا ههات مثهولهههة املرهههدر،   هههو   يتهها الحوقيهههق الرقوهههع جهه،    مراق هههة)حلههة مههه  مثبـو

فهههههي  ههههه   ماحههههها  خههههها  ضماحههههها  ـهههههام وخهههههر ) بشههههه  للجبيهههههق    هههههو  يهههههاا الحوقيهههههقالنبايهههههة ضءذهههههالة  

موا  ههههههة دض   ،ثثتيتتهههههها  يههههههات الشحهههههه  ماههههههدضدو املسههههههاحة ضو  بشهههههه  جفههههههد لها، ببثههههههرد (الوذههههههوو إليههههههه

  (Chouli ،2717هل ابتا   بش  تي ا ز الشحابة، لش  و هحد يسحعيق ه   باو ما )حن )
 

6

64 

خههههههي  خيثههههههة رجههههههرا  ج ههههههجي   الف ار ههههههة يا ههههههات اليشههههههر  لنهههههها هحههههههد الهههههها   هجر ههههههد مفههههههه  م ههههههابالت ه  

  اتالف ار 

حهدضد  او رجفهة  يته بعر  هةثاد هد موقهق ءرس  نتهدف إلهإلا  ؽام ج جي  ءرا حع يو رجرا  الاي 

 ، ضقهههد ثههه  فهههي ثهههونس ث هههد   الرسهههوم الكهههع  تههه  يهههات املبحل هههاتض هلههه ابتا( هض امللشيهههة ض)هههال  مالشهههها )

النؽهام مه   إلامسهحو  و  ؽهام(  ضيهAbdessalem ،1989) 1885 وليهو  1 ؽام الخ جي  تضو مهرو فهي 

ـلههإلا م ههده الدـا ههة ضال يبههة  الههاي   ههوم،(Torrens Act3)ءسههقرالي املفههرضف باسهه   قهها و  ثههور نس 

الحههتمش  رر اثيههة لل  ههوق امل ههجلة ضلههه م،ا هها قا و يههة ضاقحرههاد ة ضاجحباـيههة ) شههرو  ضبالحههالي  صههب  

 با ي م  خالو ثبشش  ثعو ر خعغ الحنبية ضشبا  السالم  جح ض سح رار الف اري،

  ؽام ج جي  ءرا حع في ثونس ـلإلا  ؽامش :  ؽام إل،ام  ث  إنشا ت ببوجن املرسوم املؤرخ يفحبد

ث ههههودت الدضلههههة، ضالثههههان  اخحيههههاري ـلههههإلا  ايضشههههت  ج ههههجي  ءرا ههههحع ال،راـيههههة الهههه 1964 برا ههههر  27 فههههي

يههة للخ ههجيالت الرههادرو ـهه  ضيفحبههد ـلههإلا مورههق  ـ ههدهسههاب  يفههد   الف ههارات ال  مههالعل ههات العـو

هها لعههر  حش  ر حهها    يا ههات الناثثههة ال: الف ار ههة يا ههات اليههاا  النؽامهها  رل،امهه  ض خحيههاري هساس 

                                                           
3

 ج  الف اري في هسقراليا  قام الف يد رضبرت ثور نس ا  ا ؾ في جنوة هسقراليا بئنشا  ياا النؽام ضث  لاهنشت قا و  ثور نس  ؽام 

 في م اظفة جنوة هسقراليا  1858 وليو  2اـحباد قا و  ثور نس في 
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الناثثههة ـهه  ءخههرألا  يا ههات رل،امهه  )ال يا ههات املرث عههة باترا ههحع ال،راـيههة( ضال الخ ههجي ـهه   ؽههام 

ية لخ جيالتا  الرادرو ـ  املالشش   العـو

، ينهههاز رهههالذ جهههههات لف ههههاراته ههههه فهههي إظهههار ثع يههههق  ؽهههام ج هههجي  اثؤ)هههد نال يهههة مهههه  ثبهههد م هههابلتت  

 خي:لف ار ة ض  يا ات اال اـلة ربلسية ثحدخ  في دابرو الخ جي  ضفي إ حا  

(: ثبثههه  السهههلعة ال صهههابية ضالكهههع ث هههده إجهههرا ات الخ هههجي  ضثرههههدر TIا  شبهههة الف ار هههة ) -

 حش  الخ جي ؛

ئهة الانيهة املسهؤضلة ـه  ثنايها ـبليهات (: الهيOTC) قهلس ءرا هحع ضامل هح الف هاري  د وا  -

 ثرسي  ا  دضد ضالح سي  الار ي ضإ حا  خعغ امللشية ضالحرو ر ا جوي 

(: املسهههههههؤضلة ـههههههه  إنشههههههها  ضثاهههههههد ت ضحاهههههههؾ سهههههههندات ملشيهههههههة CPF) إدارو امللشيهههههههة الف ار هههههههة -

 الكع ثح  ـلإلا ملشية ءرس  الف ار ةءرا حع ضج جي  الفبليات 

( رنشها  بيا هات مخحلاهة ضسهتن 3رسه دابهري ) مسهاررهة فهي الخ هجي  فهي يشارز يؤو  الالـ هو  الثال

 ضاملفا جة ضالوسابغ الكع ثدـبه   (،إ خ ضا  عة، ضا  ر عة،ظر  ة إ حاجه  )النز، 
 

 

هها ل هها و  ا   ههوق ض  1885فهي ثههونس، يفههود الخ ههجي   خحيههاري إلههإلا ـهام    الفينيههة خصههق حالي 

خ ههههجي   خحيههههاري مههههق ا  شبههههة الف ار ههههة بنهههها   ـلههههإلا ظلههههن مهههه  مالهههه  الف ههههار  ضفههههد ث ههههده إجههههرا ات ال

ثههههتمر ا  شبههههة الف ار ههههة بالخ ههههجي  هض الههههر ض  فههههي حالههههة ال  ههههوو،  علههههن ثرسههههي  حههههدضد  ،الحا يههههق

د ههوا   ههوم   بئرسههاو ن هه ة مهه  املرسههوم ضا  شهه   قههلس ءرا ههحع ضامل ههح الف ههاري  د ههوا  إشههافي مهه 

ة ثرسهي  ا  هدضد، ضامل هح، ضثصهق خعهة امل  ه  باصه  الح نيهات ضءجهه،و بخنايا ـبليقلس ءرا حع 

 اتععههه ا ض ا  د ثهههة، رههه  ث هههوم بن ههه  امللهههو إلهههإلا ا  شبهههة الف ار هههة وسهههحيالو ضحاهههؾ امللهههو الا هههع 

  ا تاضثاد ث  ات الرلة

إدارو امللشيههههة ا  شبهههة الف ار ههههة إلهههإلا ضفهههي ءخشهههر  ههههح    ههه  ا  عهههغ الهتههههاة  ض هههز ا  شهههه  مههه  

ث هههههوم بئذهههههدار الف ار هههههة ضإـعا تههههها رقههههه    هههههع  ر هههههد ض لشيهههههة املئنشههههها  سهههههندات حشاههههه  بالكهههههع ث ر هههههةالف ا

  في ال ج  الف اري الفينية للف ار لشية ضج ج  ا   وق امل هادات 
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 : مسار الخ جي   خحياري 3رس 

 

ض)هال  قها و   1964ر  برا ه 27 خصق ال ج  الف اري رل،ام  تح ام املرسوم الرادر فهي 

 خ هههههق ال هههههج  الف هههههاري  اهههههس ـبليهههههة ج هههههجي  ءرا هههههحع  خحيهههههاري، باسهههههح نا  ه    الفينيهههههةا   هههههوق 

إجهههرا ات الخ هههجي  ث هههده بهههتمر مههه  ضر هههر الفهههدو ضح هههوق رنسههها  الهههاي  هههتمر باهههحو منهههاظق ال هههج  

 الف اري 

ج  الف ههاري   ههده مسههار ال ههج  الف ههاري با  شبههة الف ار ههة الكههع ثصههب   ههحو ـبليههات ال هه

يشههههشر إلهههههإلا منع ههههة الحفهههههداد ضثههههار   ا ححههههها  الهههههاي  ا جا يههههة بهههههتمر مهههه  ضر هههههر الفههههدو ضح هههههوق رنسهههها 

نشهههر يهههات املفلومهههات ق ههه   ههههر   ـلهههإلا ءقههه  مههه  ث  فهههي ا جر هههدو الرسهههبيةـبليهههات ال هههج  الف هههاري 

ماهها)   هر فهي م ض)هال ( JORTثهار   ا ححها  الفبليهات، فهي ا جر هدو الرسهبية للجبهور هة الحونسهية )

  ضالراد والص ا ة ات ـض  ظر ق ا  ا ؽالناحية ضفي م ار املفحبد ات ض 

، ضفد ثل   ن ه ة  دض هة مه  العلهن، بهئجرا   سهحعالؿ ضا  عهغ د وا  قلس ءرا حع وم  

ا  شبههة الف ار هة الكههع جفههش  الهتابيهة  بالنسهه ة لفبليهات ثرسههي  ا  ههدضد،  هح  ثنايههايا ثاهد إ ههراف 

ا للجنة ا ا ل   قعاؿ با ـبادول    حمل ربلس  ا قاشي  لحفاض  مق مهندب م ح مالو ض)ال  ماوش 

جبيهههق امل هههان  فهههي ال عهههاؿ  اد هههدضفهههد ث   هههح  جفيلنهههه مههه  ق ههه  د هههوا  قهههلس ءرا هههحع ضامل هههح الف هههاري 
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ثحشاهههههه  الكههههههع  إدارو امللشيههههههة الف ار ههههههةمخعههههههغ مرةهههههه  للب  هههههه ،  ههههههح  إرسههههههاو خعههههههة  تابيههههههة إلههههههإلا  ضإنشهههههها 

الكههع  ههح  إرجاـههها مههق  الف ار ههةلشيههة املضإنشهها  سههند  الفينيههةالف ههاري لل  ههوق  الخ ههجي  فههي ال ههج ب

 السند إلإلا د وا  قلس ءرا حع رق  

 

2 6

ـههههة مهههه  ال يا ههههات املحفل ههههة بالف ار ههههة  يا ههههات جفحبههههر ال  ثخههههيو ثاد ههههد  الف ههههاري  ههههج  المثبو

  4مهه  خههالو سلسهههلة مهه  سههندات امللشيهههة  الف ههاراتال   موقههق  ههرد فههي إقلهههي  مهها هض محاضفههة خال ههة مههه

هههها مهههه  سههههندات ضثحبشههههب يههههات ال يا ههههات بعههههاضق  الف ار ههههة الكههههع يفحبههههر لشيههههة املحيههههوي ت تهههها ثح ههههو  هساس 

  املبحل ات الفامة ضا  اذة م  حاؾحاؽها ا جيد 

ارو إد يا هات ا  اوؼهة  بهالنؽر إلهإلا ه  ال يهات جبيق م  ثبد م ابلتت   ؤ)دض  هيبيهة مجه 

ا )ردارو  22الف ار ههة جشههرف ـلههإلا  امللشيههة هها ربلسههي  هها ضثحصههب  مشح   هها إقليبي  املر)ههه،ي( ضءر ههيو مشح  

ا  يفهههدالوسهههيغ(،  هههئ  مجههه  ال يا هههات الكهههع ضءر هههيو ضامل اثهههن رقليبيهههة )ردارو رقليبيهههة  ضههه ب 

ا ض  ضالالمر)، ة  ضءر يوق الوراب في حاؾاملر)، ة سياسة  ورؿ ـلإلا امل اثن رقليبية  في إظارمجد 

 واـهد ض  ها لفي املفلومات، ث هوم يه  إدارو إقليبيهة بحاو ه  ضراب هها الورقيهة إلهإلا ءر هياات املر)، هة 

،   الورههههههههابق ضثوريفههههههههها ـبههههههههر البر ههههههههد ثحفهههههههههد ردارو املر)، ههههههههة بااههههههههؾ ضثخهههههههها  اههههههههؾ، بامل ابهههههههه ،  مههههههههدد

 رلشقرضن  

عههههههههه  مورـههههههههههة بهههههههههش  ءر ههههههههههياات الوسههههههههههيعة )يلههههههههههومقر خ 28777جبلهههههههههي لألر ههههههههههياات   لهههههههههل ا لجهههههههههه  ا 

ا م   مج ضءر ياات الهتابية، ضيو  مه  )با  ؤ)د هحد   عحونسحالر يو الوظ ع مج  ء قر ن جد 

 1 1 قهدرت سهنوي ض خ هق مفهدو إ حها ثشهرا با هد  1ره  إلهإلا الف ار هة   يا هات المجه   بت ثبد م ابلتت  

ـهههدد املفههههامالت )بهههها ه    مل  لهههةا ا  بهههس السههههنوات فهههي ثشرابا ههههد 8 ا لجههه  يهههاا ه    لههههل حيهههت   هههدر

ا )ا جدضو  17الف ار ة الكع ثح  مفا جتتا  حصاـو ي    (1سنوات ث ر   
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 الب ةهة  العقةري   2009  2018 املجموع

 ـدد معالن الخ جي   406 256  720 282  539126

 ـدد الفبليات الف ار ة املفا جة  569 347  610767  958336

 ـدد الرسوم الف ار ة املنشتو  625 108 1  000 500 1  2608625

ـههههدد العفههههو  امل دمههههة شههههد قههههرار ماهههها ؾ امللشيههههة   - حش   218 

 الف ار ة 

 : ثعور ال يا ات الف ار ة 1جدضو 

 

ه  ينههههاز  مفههههه  م ههههابالت، نهههها،  ؤ)ههههد مفؽهههه  مهههه  هجر الف ار ههههة يبهههها  حفلههههق ببسههههتلة ثنههههوؿ ال يا ههههات 

ا  م    ال يا ات: ـو

 تضم:و  ب ةهة  النص  ال ( أ

 امللشية  هاداتهض  الف ار ةلشية املسندات  -

 سجالت ظلن الخ جي  ضرليا  -

  داؿ د قر ضذووت ر  -

 امل  ولة الف ار ةملاات الفبليات  -

ح ار ش  -  ملاات ءا ا  ـ 

 ا جداضو ءبثد ة لفناض   امللشية -

 

 / الخرائط   ألايقوه  الب ةهة  ة( 

ها  وخهرا  مه  ال يا هات الكهع ثنحثهها بارشا ة إلإلا ال يا ات ا إدارو امللشيهة الف ار هة لنرية، يناز  ـو

ضال يا ههههههات  TIFFال يا هههههات ء  و يههههههة الكهههههع ثحفلههههههق بالرهههههور الرقبيههههههة لفنهههههاض   ءرا ههههههحع بحنسهههههيق ضخهههههي 

الدقي هة الكهع ثحفلهق بئـههادو إ حها  م حنيهات ءر هاة ـلههإلا امليشهرض لي ضحاؽهها فهي خ،ا ههات  الايلبيهة

 خاذة 

بالنسههه ة ل يا هههات رسههه  ا  هههرابغ،   هههد هضضهههح لنههها الشههه ز الهههاي هجر هههد مفهههه م ابلهههة ه  يهههاا همههها 

مهههه  ق هههه  د ههههوا  قههههلس ءرا ههههحع ضامل ههههح النههههوؿ مهههه  بيا ههههات رسهههه  ا  ههههرابغ  ههههح  إ حاجههههه ضشهههه   ـههههام 

املر)هههه، مثهههه  ، ضلشهههه  ينههههاز جهههههات  اـلههههة هخههههرألا جشههههارز فههههي إ حهههها  يههههاا النههههوؿ مهههه  ال يا ههههات الف ههههاري 

  ـ  ضفد السخشفارل الوظ ع
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ية  ؽام   املفلومات،  بش   )ر:م  بش  الفناذر الربلسية الكع  بش  ه  ثادد  ـو

 يبا  حفلق بهالحو ر،   هوو نال يهة ءاه ا  الها   هجر هد مفهه  م هابالت :توفر النظةم  -

 عهغ لهها يفب  بال ـين في الوقد ال امه  خهالو  قهرات  سهحخدام ا  املفلوماتإ   ؽام 

   غ باسح نا  حاوت ا  وادذ هض ا  عاؿ الحيار الشهرباة  

الحااـههههه  مهههههق املسهههههحخدم نشهههههر محههههها ، ضبالافههههه   ؤ)هههههد جبيهههههق مههههه  : interactionل  ةعااااا  ا -

ـهه   هجر ههد مفههه  امل ههابالت ه  النؽههام و يسههبو للبسههحخدم بالحااـهه  إمهها رجههرا  ال اههت 

ـهههه  مههههق  ـههههداداتظر ههههق ال لبههههات الربلسههههية، هض الحاا لحفههههد   ظر  ههههة الفههههرس هض إجهههههرا   ر

ـبليههات ماايههاو هض سههلنار ويات  بو جيههة، هض للحااـهه  مههق ا  حههوألا الحاليلههي املحهها    بههرر 

 الكع لها قيبة قوو إر اثية  الف ار ة يا ات الهحد م  ثبد م ابلتت  ياا بخروذية ضدقة 

ا ـلهإلا  فلوماتاملببوا  ة جبيق م  ثبد م ابلتت ، يفد  ؽام : تطور النظةم - ا محعور   ؽام 

ها لفهدو خعهغ اسهقراثيثية  تهدف  الرن  م  ه ه مر بالفد د م  الحييشرات ضالحفهد الت ض   

 إلإلا الحعو ر الح  ع ضالوؼيا  للنؽام مق احقرام  ححياجات ا   ي ية ضا  حبلة لإلدارو   

إنشههههها   :Taurusألارشااااا   ولية وه ااااا  لعناااااةويا ألاراعاااااان تة"ااااا   ام  ةعااااا   ت ةهاااااة    -

 د رقبنتتههههههههها بواسهههههههههعة  ؽهههههههههامالكهههههههههع ثبههههههههه الف ار هههههههههةلشيهههههههههة املقاـهههههههههدو بيا هههههههههات لرهههههههههور سهههههههههندات 

 Taurus برمثية إدارو الشقرض ية للورابق  ، ضيو 

يسههو  يههاا الحع يههق  الشحههاة ءسههود  : )ك ااةأ أ"ااود( ودعاا ا عةلجاا  يل اا  للمل ااة  ا  -

 ههههات ءساسههههية للبلاههههات ال يا حبا ههههةت ههههه يشهههه ه الرههههندضق ءسههههود للعههههابرو،  هههههو  صههههب  

يسهههبو بخ هههجي  ظل هههات الخ ههجي  ـههه  ظر هههق إدخهههاو املفلومهههات  ات الرهههلة  )بههها املودـههة

ر  في ضقهد وحهق يسهبو يهاا الشحهاة ضظ اـة جدضو  وم  للبلاات امل دمة في  تا ة اليوم  

، سندق وو امللو، يناز إدخاو ملراجق الخ جي  ضرق  ال  في حالة  حابر الدراسةبئدخاو 

ر ض مههق  ههز مراسههالت الههر ض الكههع سههلح  الههر ض،  هنههاز إدخههاو تسهه اة حالههة الهه ضفههي

 إرسالها إلإلا املفنيش  

شنولوجيههها املفلومهههات ا  عهههغ الثهههان  لحثحبثههه  هيهههداف تطاااور هظاااةم ا علوعاااة  العقاااةر  : -

فههي إظههار ا  عههة ءضلههإلا،  املح فههة( ضشهه   هسا ههحع فههي محاضفههة جبيههق رجههرا ات 1997-2771)
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 الف ار ههههههةلشيهههههة سهههههند املضمراجفههههههة يي ههههه   ات امل دمهههههة ملسهههههحخدم  رداروضثاسهههههش  ا  هههههدم

  سند امللشيةـلإلا  ة( ضجف  ـبليات الخ جي  ثل ابيA3))حاة مق ذااات 

إدارو امللشيهههههة جشههههه   النشهههههاط ء) هههههر هيبيهههههة فهههههي  السهههههنداتبهههههالنؽر إلهههههإلا ه  إجهههههرا ات الخ هههههجي  ـلهههههإلا 

 ههئ  لشيههة   سههند امللب  هه   ثههن ه  ج ههج  ـلههإلا ل الف ار ههةوشههق الضه   الفبليههات الكههع جيشههر  الف ار ههة

ض اسههههه  جهههههرا ات ضفهههههض ر  تسهههههغ ثنؽهههههي  ردارو ض   عهههههور يهههههات الفبليهههههات  بشههههه  ه   مسهههههارحوسههههه ة 

  املسار ضش   ـام

ضفي الن  ة حوس ة جبيق مراح  ظلن الخ جي  يا  النؽام في ن  حه ءضلإلا نتدف إلإلا  لال 

 (4  )رس  (Workflow)مات الثا ية نتدف إلإلا إدخاو  ؽام ثد ق املفلو 

 

 
 Workflow: ؽام ثد ق املفلومات 4رس 

ث هههههده دابهههههرو ال يا هههههات بح هههههد   ظلهههههن الخ هههههجي  مههههه  ق ههههه  املهههههواظ  ض هههههح  ج هههههجي  املفلومهههههات 

رههههههههه   ههههههههح  ثوريهههههههههق امللاههههههههات املهههههههههراد مفا جتتهههههههها ـلهههههههههإلا ا  هههههههههرر    ،د قر ءسههههههههودالهههههههههاملحفل ههههههههة بالعلهههههههههن فههههههههي 

، سههلة ا قراشهية ثاحهوي ـلهإلا سلسهلة مه  امللاهات املههراد املسهؤضلش   ثد يه  ماهرر، ـنهد  هحو النؽهام

مفا جتتا، بالحواري،  حل ى سلة مه  امللاهات اليدض هة    هده يه  ياثهن مرحلهة الدراسهة ضببثهرد   تتها  

مه   لهه ،   هوم بئدخههاو قهرارت ضشههت  امللهو ضالحا ههق مه  لهه حه، ض  هوم النؽههام بحبر هر الفبليههة إلههإلا 

 ضالحت)يد  ض ثن ه  ثنحهع ي  مرحلة بالحا قاملدقق ر  إلإلا املدقق الاابق 
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جسههلي   بشهه  فههيث 2717، ثهه  إظههالق خدمههة جد ههدو فههي ـههام الف ار ههةفلومههات املثعههو ر  ؽههام  فههي إظههار

إظههههالق  ؽههههام خدمههههة ـبهههههر  2718، ض)ههههال  ثهههه  سهههههنة  هههههادات امللشيههههة دض  الرجههههوؿ إلههههإلا م ههههها  املنشههههت

ثثد هههد املوقهههق رلشقرضنههه  الهههاي سهههج  ر هههادو  ر قر هههد ضإنشههها  بنيهههة ثاحيهههة للحوقيهههق رلشقرضنههه ، مهههق

 ٪ م  حيت خدمات ردارو ـبر ر قر د ضال يا ات املاحوحة  87بنس ة 

4.6 

،  ؤ)ههد جبيههق ءاهه ا  الهها   ف ار ههة يا هات الال يبها  حفلههق ضسههؤالنا حههوو ثاليهه  ضثاسههشر 

  آلا   با   ملفا جة ال يا ات هض ثاسشريا   ح  اسحخدام ثبد م ابلتت  )مهندسو ( ه ه و ثوجد حك

ال يا ات الكع ث  إنشا يا بواسعة النؽام   غ بواسعة ثع يق يسو   رحرابيات ، ضيهو مهرث غ 

بالنؽههام، ضيسههبو بثبههق ثل ههاة  لل يا ههات الناثثههة ـهه  امل اثههن رقليبيههة ملفر ههة ـههدد سههندات ملشيههة 

هههد الف هههارات ـهههدد ا  هههدمات ض  د املفهههامالت الف ار هههة الكهههع ثبهههد مفا جتتههها ضق لهههدالكهههع ثههه  إنشههها يا، ـض

الكهههع ث هههدمها يههه  إدارو  جسهههحخدم يهههات ال يا هههات لنشهههر الح هههار ر السهههنو ة هض وثخههها  قهههرار باهههحو )ـلهههإلا 

 ستي  املثاو( مشحن إقليوع جد د 

سهههؤالنا حهههوو  بهههو   الحخههه،   املسهههحخدم، هجهههاة مفؽههه  الههها   همههها بخرهههو  الهههردضد ـلهههإلا 

لههههإلا ثبههههد م هههه ابلتت  ه   ؽههههام املفلومههههات يسههههحخدم ن هههه ة اححياظيههههة ياملههههة، مخ، ههههة ـلههههإلا ا  ههههادم ـض

مهندب وخر ه  ضحدو الحخ،   يات ثح  إدار تا بواسعة   د ه)د لنا  خرظو ة اححياظية خارجية 

ها يه  سهاـة ضلهلس ينهاز   ههدا   منرهات خاذهة   هح  الن هخ  ححيهاظ  لل يا هات ـلهإلا ا  هوادم  ومي 

 لل يا ات 

 احيهههههة هخهههههرألا، هضضهههههح لنههههها مهنهههههدب وخهههههر ه  ينهههههاز بيا هههههات نشهههههر مخ، هههههة ثحفلهههههق بههههه فض  مههههه 

 ؽهههام الوؼهههابو نشهههر ا  وسههه ة  فهههي الواقهههق، جسهههحخدم ضفهههض امل اثهههن رقليبيهههة الن ههه ة ءضلهههإلا مههه  

ـههداد خعههة  املفلومههات لل اهههؾ الكههع و ثصههب  حوسههه ة جبيههق مراحهه  إجههرا ات الخ هههجي   ح  آلا  إ

  .(Data Center)ل يا اتي لمر)،  ؽام في (5لل يا ات )رس   ملر)،ي 
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 Data Center:  ؽام مر)،ي لل يا ات 5رس  

 

5 6 

ة م  الح اليد ضاملؤسسات الكع ثبهارب السهلعة مه  خاللهها فهي بلهد مها  ضيشهب   ة خي)بو ا    مثبـو

قدرو ا   ومة ـلهإلا  لها ض)ال ضاسخ دا ل : الفبلية الكع  ح  م  خاللها اخحيار ا   ومة ضمراق تتا 

ذههههههيانة ضثنايهههههها سياسههههههات سههههههليبة بافاليههههههة ضاحقههههههرام املههههههواظنش  ضالدضلههههههة للبؤسسههههههات الكههههههع ثاشهههههه  

 (BanqueMondiale ،2712الفالقات  جحباـية ض قحراد ة بيهت     )

 د، فهي الواقهق، إ ا يا هالر هيدو ة)بهو ا   ض هؼهر لنا م  هجر د مفه  امل ابالت الارق بهش  ا  و)بهة

ثا يهق ءيهداف  جف ع الر يدو ة)بو في احقرام امل ادا ضال واـد ضاملفا شر،  ئ  ا   ة ثشب )بو ا  

، ض حخ ههههق العر ههههق إلههههإلا ا  شهههه  ة)بههههو ،  اهههه  فههههي مرحلههههة ا  ال عههههاؿ الف ههههاري ضالحخ هههق ضالحههههترشر  فههههي حالههههة 

 الر يد 

 ال يا هاتض يتها ـدو ـناذهر، سهنر)،   هغ ـلهإلا النبايهة ضحبا هة ال يا هات ضالوذهوو إل ة)بو شب  ا  ج

 املاحوحة 

ف ار هة  يا هات الياا ال عاؿ، حيهت ه  ال ؤ)د م  هجر د مفه  امل ابالت هيبية ث ام  ال يا ات في 

ضمههههه  املهههههه  ه   صهههههب  النؽهههههام حبههههها تت  بعر  هههههة و  الفينيهههههةخهههههي بيا هههههات ماهههههددو مرث عهههههة بههههها   وق 

 ثخصق تي جييشر هض ثدمشر هرنا  مفا جتتا هض ذيا تتا هض   لها 

ضبتاا املف  ،  ئ  مسحوألا ءما  املع ق م  ق   النؽام ـلإلا مسحوألا ا جدضألا الح نية مرثاق لليا ة 

 بنههق النؽههام الوذههوو نشههر املرنههوة  يههه إلههإلا ال يا ههات لههال  )بهها ه)ههدت املهنههدب الههاي ثبههد م ابلحههه  
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ب 8باسههحخدام  ؽههام مرههادقة  ههح  إثاححههه للبسههحخدمش  باسههحخدام يلبههات املههرضر ) ليههة هحههرف(، ـض

 حبا ة ال يا ات باسحخدام جدار ا  با ة  ضبالحالي  ئ  ا  وادم  اسها مابية ب لبات مرضر 

ردارو لوذهههههوو إلهههههإلا ال يا هههههات،  ع هههههق النؽهههههام إدارو الهو هههههة ضح هههههوق الوذهههههوو ملسهههههحخدم  بالنسههههه ة ل

هههها ماههههددو )حيههههت  الههههداخليش ،
 
هههها لوؼاباههههه الناهههها ،  شخسههههن يهههه  مسههههحخدم ح وق الع اـههههة، إ ههههخ( ض   

 ؤضليحه   ضمس

ال يا هات،   هو  يه  مسهحخدم  إدارو مسهار ؤ)د مفؽ  م  هجر د مفه  امل هابالت ه هه ـلهإلا مسهحوألا 

 ـ  مهبة ماددو )دراسة امللاات، الح
 
الاهابق، ضمها إلهإلا  له ( ضببثهرد ثتد، الحثتد الدقيق ض مسؤضو

إو ضفهد ا  رهوو  الحا ق م  ل ة املهبة، ل    و  لد ه ا  ق فهي جييشهر املفلومهات املرهادق ـليتها

  حا ؾ امللشية الف ار ةمشحوبة موقفة م   ـلإلا موا  ة

إدارو امللشية ، سوا  يا د املؤسسات املفنية بال عاؿ الف اري  يبا  حفلق بال يا ات املاحوحة، ثخ ق 

، سياسة ال يا ات املاحوحة م  خالو إنشا  موقق د وا  قلس ءرا حع ضامل ح الف اري هض الف ار ة 

ال يا هات  فهيال يا هات ثحبثه  يهات  بنو املواظنش  إم ا ية الوذوو إلإلا ال يا ات   5ر قر د ـلإلا   شة

هدد املفهامالت الف ار ههة  ردارو ا جهو ههةرحرهابية املحفل هة ضفهدد سههندات ملشيهة ءرا هحع حسهن  ـض

ههدد املفههامالت الف ار ههة امل  ولههة، إ ههخ  ضبالحههالي،  ههئ  املوقههق يسههبو للبههواظنش   الكههع ثبههد مفا جتتهها ـض

  الف ار ةلشية املسندات   ظالؿ ـلإلاضسهولة الوذوو 
 

7

 ردارو ا جيهدو  الف ار هة فهي إدارو امللشيهة الف ار هة يا هات الإ  النبو   ا  الي ردارو 
 
قهد )اه  نسهتيا

ثتسههههيغ رجهههرا ات ردار ههههة  )بهههها مشههه  مههه  يا هههات، ـلههههإلا الهههرن  مههه  مجبههههها ضجف يهههديا، الضمفا جهههة 

   حوس ة ال يا ات باص

 ضمق  ل ،  ئ  ياا النبو   لد ه هضجه قرور 

 العقةري  لك  ا   خلين في القطةعمعلوعة  لع م وجود هظةم عو   ل

نشر موحد بهش  الهيئهات الف ار هة ءخهرألا،  إدارو امللشية الف ار ة ؽام مفلومات ءرا حع الاي ث نحه 

 اي، الههههد ههههوا  قههههلس ءرا ههههحع ضامل ههههح الف ههههاري ا  ، باسههههح نـ ار ههههةسههههوا  يا ههههد ح وميههههة هض  نيههههة هض 

                                                           
 http://www.cpf.gov.tn/cpfsite/Arabe/index.phpموقق إدارو امللشية الف ار ة 5

 otc.nat.tnhttp://www.د وا  قلس ءرا حع ضامل ح الف اري موقق 

http://www.cpf.gov.tn/cpfsite/Arabe/index.php
http://www.otc.nat.tn/
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اي ا إلشقرض ي  ءخرألا ثخ ق رجرا ات  الهيئات  و ث،او ا بهاذخ الف ار ةيا ات ردارو ال  سحخدم  ؽام 

اليدض ههة  ضيههاا مهها  بههررت ـههدم ضجههود هجههه،و )ب يههوثر يا يههة رنشهها   ؽههام )ب يههوثر موحههد، خاذههة فههي 

ا  شبهههههة الف ار هههههة ضماههههها)  ال ههههها و  الفهههههام  ف هههههاري مثههههه الخ هههههجي  الضفهههههض املؤسسهههههات املرث عهههههة ب

ا ) (  ض رجق  ل  إلإلا الاش  الهيشلي ا  دد للجهات الااـلة Bichikh،2016ضا  شبة ردار ة ـبوم 

 الكع ثحدخ  في النؽام 

نشهر سهلس ثهد ق إلهإلا إجهرا ات موحهدو ض  ـهدم ضجهود مشهقرز إلهإلا مفلوماتضقد هدألا ـدم ضجود  ؽام 

رس ضمؤ هرات ء حنانبهة ضسهتن ـهدم الحعهابق بهش  الواقهق ـلهإلا مبيا ات نشر إلإلا ة بفلومات ضخاذلل

  الرسوم الف ار ة

 ا   خلينع م ال نس ق تين 

الحنسههيق  يبهها بيهههت    ههز مهه   يههؤو بارشهها ة إلههإلا ـههدم ضجههود  ؽههام موحههد بههش  املحههدخلش ، يشههح   

د ههههههوا  قههههههلس  شبههههههة الف ار هههههة، هض سهههههوا  يا ههههههد ا  إدارو امللشيههههههة الف ار ههههههةضبالحاد هههههد ثنسههههههي ه  مهههههق 

 ضق هه  يهه   ههحع  ـلههإلا  ءرا ههحع ضامل ههح الف ههاري 
 
هض ذههندضق الخ ههجي  املههالي  شب  ـههدم الحنسههيق هضو

بههههههش   الف ار ههههههة يا هههههات المسهههههحوألا ث ههههههادو املفلومهههههات فههههههي نيههههههاة اللهههههوابو الكههههههع ثاشههههه  الحفههههههاض  ضث ههههههادو 

ث ههادو املفلومهات بههش  ردارات املفنيههة  رهها قا و يها  لهه،م  حيههت و  وجهد حاليهها ، املحهدخلش  الف ههار ش 

عهههاو Mares ،2719بهههناس املسهههتلة  ) ، و  وجهههد ثنسهههيق ـلهههإلا املسهههحوألا الخشهههييلي ضسهههتن ـء
 
( ضرا يههها

  جهات الااـلة الكع ثحدخ  في النؽام ا  اذة با الهي لية

ال   حبشههب بالنسهه ة للباشبههة الف ار ههة،  هههع و جفحبههد هي  ؽههام إلشقرضنهه   ههد ر ءح ههام ضثاههد  تا، لهه

ضشهههههه   خهههههها  ضمههههههق إدارو امللشيههههههة الف ار ةـبلههههههها بههههههال غ  ضسههههههتن شههههههفو الحنسههههههيق رلشقرضنهههههه  مههههههق 

يفان  م    ز املوارد التشر ة )قلة  يات ا  شبةهدا   ل  ه   ا جهات الااـلة ءخرألا ضش   ـام 

)بلههها ضثعيهه  ال صههاو( ضالرههالحيات املاليههة ض محيههارات الكههع ثخسههتن فههي ثههتخشر إجههرا ات الخ ههجي  بت

 18ال ا حع ضمفا جة النز املحفلهق بها  ش  خهي  خرض الاقرو بش   الف ار ة، حيت ه جرا ات ر م  

ا )  ( Ben Othman ،2714    ،27 هر 

،  هههئ  مههدو إذهههدار املسههوحات الع ونرا يهههة همهها  يبهها  خهههز د ههوا  قهههلس ءرا ههحع ضامل هههح الف ههاري 

ا ) 36ض 12ضا  عههغ الهتابيههة ظو لههة،  هههع ثقههراض  بههش   (  مهه  هجهه  Ben Othman ،2014 ،p.19 هههر 

ا فهي رقبنة الهد وا  هاو  ، الف ار ة يا ات الإدارو ضمفا جة  )امللاهات، ضا  عهغ، ضمها  ءر هيوجههود 
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ا ضسههههههههتن   ح ههههههههار إلههههههههإلا الوسههههههههاب  املاليههههههههة 2775إلههههههههإلا  لهههههههه ( منهههههههها ـههههههههام  ، ضلشهههههههه  يههههههههاا و  هههههههه،او ماههههههههدضد 

 ضالرالحيات ض  ز املوارد التشر ة 

 وا ة ام الخصوص  .العقةر   رالنشتين 

 بش  يد ش  مح ا نش ، م   احية،  ثن ه   صب  ا  ق فهي الوذهوو  الف ار ةفلومات امل وار   ؽام 

ـههههال  إلههههإلا املفلومههههات الههههواردو فههههي ال ههههج  الف ههههاري الههههاي يههههو اليههههرس الربلسههههحع مهههه   ا  ههههر النشههههر ضر

 الفينيههههههة ههههههاملي ا   ههههههوق ، ضمهههههه   احيههههههة هخههههههرألا  ثههههههن ه  ثاقههههههرم املفلومههههههات الش رههههههية  الف ههههههار ش 

(Charradi ،2711 خههههههيو   ) لوذههههههوو إلههههههإلا ال يا ههههههات  ظههههههالؿ ـلههههههإلا الرسهههههه  الف ههههههاري اببناسهههههه ة النؽههههههام

هذه و ، ضقهد ضخهي ثهار   املهيالد ضالفنهوا  ض ؽهام اله،ضا  ضم هدار الهري  الف هاري  تله ابهالش رية 

لههه اة ا   ههههوق خروذههههية همهههه  ا تتهههاز  بشههه   مبههههايهههاا الوذهههوو هسههههه  مهههق الح نيههههات ا جد هههدو، 

 ( Charradi،2011) الفينية

8 

الكهههههع ثهههههربغ ا جههههههات الااـلهههههة  الف ار هههههة يا هههههات الفهههههي ؼههههه  ـهههههدم ضجهههههود  ؽهههههام ضؼياههههه  ضاحهههههد تر هههههاة 

 هههة ، ضفهههي سهههياق جف، ههه، ال هههدرات املؤسسهههية فهههي إدارو ضحاهههؾ ال يا هههات املحفليهههاا ال عهههاؿاملشهههار)ة فهههي 

يسهبو  ةطه بال يا هات ال،   دم مشرضؿ )قيد الحعو ر( لنبهو   ماهاييوع لنؽهام هر هاة بالف ارات

  الف ار ةل يا ات لبئدارو مح املة 

بتهدف حه  مشهاي  إدارو  الف ار هةيا هات ال سلح  ثعو ر ياا املشرضؿ النبو جي املاهاييوع تر هاة ب

 بشهه  ه    هههو  ذههها  ا و ضإ ثههاد  بهههو    ضحاههؾ ال يا هههات الرقبيههة الطههه بة ـلههإلا املسهههحوألا الهههوظ ع

هههة ) شهههرو مههه   للهيئهههات الف ار هههة  هههغ  ههها مههه  ق ههه  جبيهههق الهيئهههات الفامهههة الكهههع ثهههد ر مثبـو ضلشههه  ه ص 

ال يا هههات الرقبيهههة ض)هههال  الهههدا ق لحف، ههه، ثعهههو ر  ؽههه  املفلومهههات الكهههع ثل هههع ضشههه   ه صههه  محعل هههات 

 الفب  ءر ياية 

 العرض العةم للنموذج

، ضالكهههههههع ث هههههههوم ـلهههههههإلا  محثهههههههاو blockchainسلسهههههههلة الشحههههههه  ا املاهههههههاييوع مههههههه  ث نيهههههههةاسهههههههحله   بو جنههههههه

الحنؽيوهههههع لالححاهههههاػ بالورهههههابق ضموروقيهههههة املفاملهههههة الالمر)، هههههة لل يا هههههات الرقبيهههههة  ثههههه  اـحبهههههاد يهههههات 

 .الحشنولوجيا م  ق   الفد د م  الدضو في الفال  ) رنسا، جورجيا، ضو ة يا دضراب، إسحو يا    (
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هحهد ه) هر النبها   الواـهدو الكهع  2717  الاي اـحبدثه يها حو  جا ها فهي ـهام BITLAND  يفد  بو  

  الههههدف مهههه  يهههاا النبههههو   يهههو ج ههههجي  جبيههههق سلسهههلة الشحلاهههه  ا جهههاو الف ههههاري ثع هههق ثشنولوجيهههها 

 Blockchain (Diarrah ،2718،)سلسلة الشح  ث نيةبواسعة  ) شر مورؿ سج املفامالت في 

حبهههههاد ـلهههههإلا يهههههاا ا لنبهههههو  ، حاضلنههههها ثاد هههههد  بهههههو   هر هههههاة م  هههههع ـلهههههإلا  ههههه شة و مر)، هههههة، هي ه  باـو

الكههههع ثههههدخ  النؽههههام سههههلح  ث ههههد بها فههههي قاـههههدو بيا ههههات مشههههقر)ة ضسههههلح  ثاههههد  تا  الف ار ههههة يا ههههات ال

 ( 6)رسههه  موقههق ضاحد  وضههح الرسهه  الحوشههي ي ثاد ههد ضثخ، هتهها ضشهه   مسههحبر ـلههإلا الشهه شة بههدض  

  blockchainث نية النبو جاملااييوع باسحخدام 

 

 تر اة ال يا ات الف ار ة النبو   املااييوع: 6رس  

بخالف النؽام املر)،ي،  ن غي ه  يسبو لنا  بو   ال يا ات املااييوع ياا بالدخوو إلهإلا ـرهر وخهر 

  إ ههه  صههب  ث ههادو ال يا ههات املحفل ههة باترا ههحع ضمشههار)تتا ضث ادلههها بههش  الف ار ههة يا ههات المهه  هر ههاة 

 يا هههات ال ح هههو  يهههاا النبهههو   مههه  ـبليهههة مخسلسهههلة ر حههها   ارات رقليبيهههة ضاملر)، هههة ا  حلاهههة رد

شههههه شة و مر)، هههههة ثنحوهههههع ل(nodes) ـ هههههد مهتههههها ثبثههههه  يههههه   ردارات، ضيهههههات إدارو جهو هههههةداخهههه  يههههه  

 ضمورـة 

ـالقههة  ضالكههع ث ههدم بههال (Peer to peer) بالنسهه ة إلههإلا بنيههة الشهه شة، اخقر هها  هه شة  ؽشههر إلههإلا  ؽشههر 

ـه   الف ار هة يا هات ال ث اسه (  ثاهدد يهات ال نيهة ردارات ا جهو هةجساضي بش  الوحدات ا  حلاة )

 ظر ق الح ادو امل ا ر بش  ء ؽبة 
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املههراد ج ههجيلها، ضيههات ال يا ههات  الف ار ههة ثحل ههى بيا ههات الفبليههة(Node) ف ههدو إدارو جهو ههة يييهه  

املهههههرضر مههههه  مرحلهههههة إلهههههإلا هخهههههرألا ـههههه  ظر هههههق الحا هههههق مههههه   ، ض هههههح  ضالحار هههههر6ثبهههههر ـبهههههر الشحهههههاة ءسهههههود

الص ةق   إشا تتا إلإلا  تا ة السلسلة  ببثرد ق ولها ضالحا ق م  ل تتا م  ق   املهدقق الاهابق، 

ا مهه  ال هههج  الف ههاري املشههقرز ض بشههه  الوذههوو إليهههه  blockchain ههح  ضشههفه ـلهههإلا  الههاي يفههد جههه،  

  (7رس  بواسعة الف د ءخرألا)ال

 

 
هي لة الالمر)، ة لنؽام ءر اة الف اري :ال 7رس    

 

 ، حيتءم  ةسلسلالببثابة   الف اري  ج  الفي  الف ار ةلشية املجفحبر املفامالت الكع ثخناضو إنشا  

ثاحهههوي ـلهههإلا املفلومهههات ءضليهههة ـههه  املبحل هههات، ضجفحبهههر الفبليهههات ءخهههرألا الكهههع ثخنهههاضو   ههه  ا   هههوق 

يةهض السلسل  ال ندسلسلة ال  الفينية   ة الاـر

ردارو  مشحههن اسههح  اوفههي  الف ار ههةملههو الفبليههة  بئ ههداؿ ف ار ههة يا ههات اللاملخسلسهه  ل املسههار ههده  

مههههه  املسههههحخدمش ، ض  هههههوم الو)يههههه   الف ههههاراتظل هههههات ج هههههجي   يهههههات امل اثههههنحل ههههى حيهههههت ث، ا جهو ههههة

ـههة  ملفاملهههة ضظ يفههة ا الرسهه  الف هههاري ـلههإلا الشا هههة رقهه   م هههجالبههئجرا   اههز مهههوج، للورههابق املود

نوا ههه ضثههار   ر ههداؿ ءضلههي   ، امللشيههة الف ار ههة لههد ق رسههوم ال  اشههةإلههإلا املههرضر بفههد ض ضاسهه  املههودؿ ـض

  ح      ال يا ات امل جلة في امللو امل دم إلإلا ثع يق  الشحاة ءسود  مق امل لل امل ج  

                                                           
6
 . الشحاة ءسود  يو ثع يق جسحخدمه املرا ح ا جهو ة   اؾ امللشية الف ار ة لخ جي  جبيق ظل ات الخ جي  امل  ولة ضاملر وشة 
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ا إلإلا قس  الحار ر، ضالاي  حل ى في ا  لوقهد  اسهه امللاهات  ح  إرساو يات ال يا ات إلشقرض ي 

م  ضفض الفناذر في الف هد امل هدم )اثاهاق الف هد  ا  رر املرسلة للدراسة  في يات املرحلة،  حا ق 

 ( ضبفهههد  ، ضمبهههرر ح هههوق ملشيهههة ال هههاةق، ضا  الهههة املد يهههة لألظهههراف املحفاقهههدو  الف هههارمهههق سهههند ملشيهههة 

الفنههههوا  ا  وسههههن إ ا يهههها     ضن ههههخ ال يا ههههات الدقي ههههة ـلههههإلاماصههههر حار ر  لهههه  ثنحهههههع الدراسههههة بههههه

  
 
املالحؽههههة إلههههإلا قسهههه   اسههههحباراتهض مااشههههر  ههههح  إرسههههاو امللاههههات الكههههع ثاحههههوي ـلههههإلا رهههه  امللههههو م  ههههوو

 ههههح  ـههههرس ال يا ههههات الرقبيههههة املحفل ههههة بتههههات بفههههديا لدراسههههتتا ضالحا ههههق مهتهههها مههههرو هخههههرألا  ض  الحا يههههق

 امللاات ـلإلا املدقق الاابق للحا ق مهتا 

إلهههههإلا خعهههههوو ر هههههداؿ للخ هههههجي  فهههههي سهههههج  ر هههههداؿ ببرجهههههق يسهههههو : مراجهههههق  بهههههر ضفهههههد الحا هههههق الهتهههههاة ، 

ج هههجي  املفاملهههة الف ار هههة الكهههع ثاحهههوي ـلهههإلا ا جلهههد، ر هههداؿ )مرهههدر امللهههو(، الهههرق  ال،م هههع فهههي يهههاا 

  ا  صرمج  ضرق   إسنادض  ا جلد

ا إلإلا خدمة  القرثلن  الكع ثحا ق بش  املسخ ندات املوجودو ضفد ر داؿ،  نح   النؽام ثل ابي 

امللاههههات املرههههادق  ضفههههديا ا  وسهههن ثبر الرسهههه  الف ههههاري فهههي امللههههو اليههههدضي ضال يا ههههات املدخلهههة ـلههههإلا 

ثرنيو امللاهات اليدض هة  همها بالنسه ة لل يا هات الرقبيهة ل ه   هوؿ  إلإلا ـليتا إلإلا املفا جة ضالرقبنة، ر 

ح هههار ش ، ملاهههات الفبليهههات  (،  يهههح  ضشهههفها ـلهههإلا الف ار هههةمههه  ه هههواؿ امللاهههات )ملاهههات ءاههه ا  ـ 

ههها للحخههه،   ـلهههإلا الشههه شة  النؽهههام ليهههح  ـرشهههها بواسهههعة يا هههة   هههاط الشههه شة الكهههع ثههه  ثثبيفهههها ثل ابي 

 املورـة 

خاذهههههة، هي ه   )حهههه فههههي ضقههههد الخ هههههجي ، اخقر هههها سلسهههههلة  الف ار هههههةمهههه  هجهههه  همههههها  الفبليههههة 

 هههح  الحا هههق الهتهههاة  )ثبر هههر  ضاسهههحخدامها   و ههها  ماهههدضد   إلهههإلا ه  الف ار هههة يا هههات الالوذهههوو إلهههإلا 

ث هههو  ماهههدضدو الوذهههوو(   ههح  شهههبا  همههها  ال يا هههات مههه   الاهههابقإلهههإلا الحا ههق  الحار هههرال يا ههات مههه  

خههههالو ث نيهههههة الخشهههههاشر الكهههههع ث  هههههحع ـلهههههإلا ا  هههههاظر املرث عهههههة باوححاهههههاػ املر)ههههه،ي بال يا هههههات )الا هههههد، 

 ال رذنة، إ خ( 

ييشههههر ضالقبض ههههر، ضثههههرث غ بيا ههههات هـبههههاو باسههههحخدام يههههات الح نيههههة،  بشننهههها حهههه  مشههههشالت الح 

الخ جي  ضش   داب  بالنؽام، ضبالحالي و  بش  تحد جييشر سجال ت  ا  اذة هض ث،ض ريا  بارشا ة 

ة ـلإلا النؽام مه  ق ه  هي ظهرف، فهي هي  الف ار ة يا ات الإلإلا  ل ،  بش  الرجوؿ إلإلا موارد  املوشـو

بعر  هههة املر)ههه،ي   بشههه  شهههبا  الحخ هههق ضالشهههاا ية  ضقهههد دض  موا  هههة ضحهههدو مر)، هههة )بههها فهههي النؽهههام
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خهالو إنشها  هض  ـ ار هةم  خالو يات الح نية الكع ثلح غ ضج ج  ضثثتد ل ة ي  مفاملة  ث،امنية

 لشية امل    

9

، بههدهت الفد ههد مهه   سههحاادو مهه  الحشنولوجيهها الرقبيههة فههي ا جههاو الف ههاري فههي سههياق إدخههاو 

فهههههي اـحبهههههاد  ؽهههههام  ـلهههههإلا نهههههرار إدارو امللشيهههههة الف ار هههههةفهههههي ثهههههونس  اا ال عهههههاؿاملؤسسهههههات الكهههههع جف ههههه  بتههههه

  ثنحثهاالكع  الف ار ة يا ات الردارو ضاسحيالو ا لج  الش شر م   الف ار ةبفلومات لل

الكع  د ريا، ضلح يي  دضر  ؽام املفلومهات فهي  الف ار ة يا ات مفر ة الياا النؽام ض م  هج  مفر ة 

الش شهههههههرو، اـحبههههههد ا فههههههي يههههههاا امل هههههههاو دراسههههههة اسح رههههههابية هضليهههههههة  الف ار ههههههة يا ههههههات الإدارو ضاسههههههحيالو 

حبههاد ـلههإلا م ههابالت  هه ه ثوجيتيههة الفههاملش  فههي  املسههؤضلش مههق ـههدد مهه  ت   ثهه  إجههرا  يههات امل ههابال باـو

الف ار ههة  يا ههات الفلومههات ـلههإلا إدارو ضمفا جههة ضثخهه،   اململفر ههة مههدألا قههدرو  ؽههام  الف ههاري  عههاؿ ال

ة إ حاجهاالكع ثخس ها ضسـر     بششر مجبها ضثنـو

ح  إنشههها يا مههه  حيهههت مجبهههها هض  هههالكهههع  الف ار هههة يا هههات الهيبيهههة ت لنههها يهههات الدراسهههة هؼههههر 

هيبية ا جودو الح نية ضالوؼياية لنؽام املفلومات، ضيو  ؽام محا   ضبالحالي ،ه واـها هض خرابرها

بههش  ا جهههات الااـلههة املشههار)ة فههي إنشهها  الحفههاض  )بهها  بشهه  ه  نسههحنحر ه   ضحههد ت ضقابهه  للحعههو ر 

 ضستن ـدم ضجود  ؽام موحد لإلدارو رلشقرض ية   الف ار ة يا ات ال
 
 شفيو

هههههة يا هههههاتيهههههات ال فهههههي هر هههههاة الف ار هههههة لشيهههههة امل إداروفهههههي إظهههههار جف، ههههه، دضر  ، الطههههه بة ضاملحنـو

حبهههههههاد ـلهههههههإلا ا ، قهههههههدمناBlockchainسلسهههههههلة الشحههههههه  ث نيهههههههة ضباـو ـ   ال يا هههههههات ةهر ههههههها لنبهههههههو   مشهههههههرض

 خيو ثربي  ضثنايها يهاا النبهو   املاهاييوع   لل يا ات الف ار ة املح املة ردارو ثخيو الكع الط بة

، املر)، هههة داروضر  ردارات ا جهو ههةمهه  حيههت ءر ههاة ال صهها  ـلههإلا الحشههرار فههي الفبهه  بههش  مخحلههو 

ف ههاري، ا  شبههة د ههوا  قههلس ءرا ههحع ضامل ههح الربههغ جبيههق ا جهههات الااـلههة ءساسههية ))بها  خههوو 

الف ار هههههة  تضالويهههههاو  ق اشهههههات املاليهههههة( ضالثا و هههههة )الف ار هههههة، إدارو امللشيهههههة الف ار هههههة، همهههههالز الدضلهههههة

ثاد ههد )بهها  بشهه  يههاا النؽههام مهه   مهه  ق هه  جبيههق ال لههد ات، إليتههاالوذههوو مهه   بشهه  ض  ضا  بههرا     (

   ءنشعة، يو ا    في املسح    ـلإلا هساب الفالقات املبشنة بش امل نية املهام الار دو ضاملشقر)ة

 لفبهه  مههاراويههات النحههابر ءضليههة الكههع ثهه  ا  رههوو ـليتهها فههي يههات امل الههة للسههد سههوألا بدا ههة 

  الحفبق ضالحالي  احا  إلإلا م، د م  



 عمر بن فاطمة               مقدمي الرزاق عبد. د                                                        

 0202ـ  يوليو      41ـ العدد  سابعاجمللد ال   449

 

Abdessalem, Habib. 1989. L'immatriculation foncière : réalisations, problèmes posés 

et propositions pour l'amélioration du système. Mémoire d'étude pour l'obtention 

du DES en droit foncier. Tunis.1989 

Banque Mondiale. 2012. Cadre d„analyse de la gouvernance foncière Manuel de mise 

en œuvre. [en 

ligne]http://siteresources.worldbank.org/INTLGA/Resources/LGAF_Implementati

onManual_070811_Fr_website.pdf, consulté le 13 mai 2018 

Bastien, L.(2018). – Hadoop. – Tout savoir sur la principale plateforme Big Data. En 

ligne :https://www.lebigdata.fr/hadoop , consulté le 26/10/2019. 

Ben Othman Bacha, Hend.2014. Pour une nouvelle stratégie de l„habitat : Accès au 

foncier, diagnostic et recommandations 

BOYER, Thibaut ; MONMARTHE, Christine (2017). - EXPLOSION, TSUNAMI OU DÉLUGE 

DE DONNÉES NUMÉRIQUES ?, dossier documentaire. – Paris : Bibliothèque des 

Sciences et de l'Industrie/universcience, avril 2017. En ligne :http://www.cite-

sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/chercher-

trouver/sinspirer/dossiers/big-bng-data-lexplosion-des-donnees/explosion-

tsunami-ou-deluge-de-donnees-numeriques/, consulté le 28/09/2019 

Camille, Marenne (2017). - L'exploitation du Big Data : étude de cas de trois start-ups 

et d'un 

département interne :https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/2562/4/M%C3

%A9moire%20Camille%20Marenne.pdf, consulté le 31/10/2019 

http://siteresources.worldbank.org/INTLGA/Resources/LGAF_ImplementationManual_070811_Fr_website.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTLGA/Resources/LGAF_ImplementationManual_070811_Fr_website.pdf
https://www.lebigdata.fr/hadoop
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/chercher-trouver/sinspirer/dossiers/big-bng-data-lexplosion-des-donnees/explosion-tsunami-ou-deluge-de-donnees-numeriques/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/chercher-trouver/sinspirer/dossiers/big-bng-data-lexplosion-des-donnees/explosion-tsunami-ou-deluge-de-donnees-numeriques/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/chercher-trouver/sinspirer/dossiers/big-bng-data-lexplosion-des-donnees/explosion-tsunami-ou-deluge-de-donnees-numeriques/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/chercher-trouver/sinspirer/dossiers/big-bng-data-lexplosion-des-donnees/explosion-tsunami-ou-deluge-de-donnees-numeriques/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/chercher-trouver/sinspirer/dossiers/big-bng-data-lexplosion-des-donnees/explosion-tsunami-ou-deluge-de-donnees-numeriques/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/chercher-trouver/sinspirer/dossiers/big-bng-data-lexplosion-des-donnees/explosion-tsunami-ou-deluge-de-donnees-numeriques/
https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/2562/4/M%C3%A9moire%20Camille%20Marenne.pdf
https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/2562/4/M%C3%A9moire%20Camille%20Marenne.pdf


 عمر بن فاطمة               مقدمي الرزاق عبد. د                                                        

 0202ـ  يوليو      41ـ العدد  سابعاجمللد ال   448

CHARAUDEAU, Marie-Odile ; FRITEL, Alexis ; HUOT, Charles ; MARTIN, Philippe ; PREVEL, 

Laurent (2015). Et demain ? Archivage et big data. In: La Gazette des archives, 

n°240, 2015-4. Voyages extraordinairement numériques : 10 ans d'archivage 

électronique, et demain ? sous la direction de Frédérique Fleisch et Anita Frieh. pp. 

373-384. DOI : https://doi.org/10.3406/gazar.2015.5319 ; 

www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2015_num_240_4_5319 

Charradi, Taoufik. 2011. "les données personnelles face à la publicité du régime 

foncier", La presse Tunisienne 

Charradi, Taoufik. 2014. « L„information foncière, entre complexité des échanges et 

disparité des données », Turess [en ligne]  

CHOULI, Billal ; GOUJON, Frédéric ; LEPORCHER, Yves-Michel (2017). – Les 

Blockchains : de la théorie à la pratique, de l„idée à l„implémentation, Témoignage 

de Michel Bellanger. – France : Editions ENI, janvier 2017. – ISBN : 978-2-409-

00536-7. 

Conservation de la Propriété Foncière.1996. Projet d'informatisation de la 

Conservation de la propriété Foncière: 2ème plan directeur 1997-2001, novembre 

1996         

Cormerais, Franck ; Gilbert , Jacques Athanase.2016 . « Introduction. Le gouvernement 

des données », Études digitales, n° 2, 2016 – 2, Le gouvernement des données, p. 

11-19[en ligne]http://etudes-digitales.fr/etudes-digitales-n2/, consulté le 

12 /04 /2019 

Diarrah, Sega.2018. LA blockchain dans la prévention et la gestion des conflits sociaux 

en Afrique : cas du foncier au Mali.[en ligne] 

https://www.academia.edu/37027062/La_Blockchain_dans_la_prévention_et_la_

https://doi.org/10.3406/gazar.2015.5319
https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2015_num_240_4_5319
http://etudes-digitales.fr/etudes-digitales-n2/
https://www.academia.edu/37027062/La_Blockchain_dans_la_prévention_et_la_gestion_des_conflits_sociaux_en_Afrique_cas_du_foncier_au_Mali?aut


 عمر بن فاطمة               مقدمي الرزاق عبد. د                                                        

 0202ـ  يوليو      41ـ العدد  سابعاجمللد ال   402

gestion_des_conflits_sociaux_en_Afrique_cas_du_foncier_au_Mali?aut, consulté le 

04/11/2029 

Durand-Lassere, Alain, Le Roy, Etienne. 2012. La situation foncière en Afrique à 

l„horizon 2050. Agence française de développement.[En ligne] 

http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/11-a-savoir1.pdf, consulté le 

16/04/2018 

Griguer, Merav.2017.Les enjeux juridique du big data.[En ligne] 

http://www.tendancedroit.fr/focus-sur-les-enjeux-juridiques-du-big-data/, 

consulté le 16/04/2018 

HammadiImaed. 2018 ;La stratégie de la Conservation de la Propriété foncière à la 

numérisations des documents et la garantie de leur sécurité. Présentation au 

Journée Nationale des Archives.Tunis.2018 

Hakkar, Kamel.1996.évaluation d'un système d'information : pour un instrument de 

pilotage , le cas du service évaluation des procédés de CRIT Rhône-

PoulenceDécines.Mémoire de DEA en Sciences de l'information et de la 

communication,LionIII.[en linge]https://www.enssib.fr/bibliotheque-

numerique/documents/61510-evaluation-d-un-systeme-d-information-pour-un-

instrument-de-pilotage-le-cas-du-service-evaluation-des-procedes-du-crit-rhone-

poulenc-decines.pdf,  consulté le 20/10/2019 

HASHEM, Hadi (2016). Modélisation intégratrice du traitement BigData. Modélisation 

et simulation. Université Paris-Saclay, 2016. Français. NNT: 2016SACLL005.  

HEALTH CARE DATA INSTITUTE (2016). - Livre blanc.- Big data et prévention de la 

prédiction à la démonstration [en ligne] https://healthcaredatainstitute.com/wp-

content/uploads/2016/11/hdi-bigdata-prevention-2016_vmf.pdf ,2016 (consulté 

le 19/03/2019) 

https://www.academia.edu/37027062/La_Blockchain_dans_la_prévention_et_la_gestion_des_conflits_sociaux_en_Afrique_cas_du_foncier_au_Mali?aut
http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/11-a-savoir1.pdf
http://www.tendancedroit.fr/focus-sur-les-enjeux-juridiques-du-big-data/
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/61510-evaluation-d-un-systeme-d-information-pour-un-instrument-de-pilotage-le-cas-du-service-evaluation-des-procedes-du-crit-rhone-poulenc-decines.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/61510-evaluation-d-un-systeme-d-information-pour-un-instrument-de-pilotage-le-cas-du-service-evaluation-des-procedes-du-crit-rhone-poulenc-decines.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/61510-evaluation-d-un-systeme-d-information-pour-un-instrument-de-pilotage-le-cas-du-service-evaluation-des-procedes-du-crit-rhone-poulenc-decines.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/61510-evaluation-d-un-systeme-d-information-pour-un-instrument-de-pilotage-le-cas-du-service-evaluation-des-procedes-du-crit-rhone-poulenc-decines.pdf
https://healthcaredatainstitute.com/wp-content/uploads/2016/11/hdi-bigdata-prevention-2016_vmf.pdf
https://healthcaredatainstitute.com/wp-content/uploads/2016/11/hdi-bigdata-prevention-2016_vmf.pdf


 عمر بن فاطمة               مقدمي الرزاق عبد. د                                                        

 0202ـ  يوليو      41ـ العدد  سابعاجمللد ال   404

JOLIA-FERRIER, Laurent (2014). – Big Data : concepts et mise en œuvre de Hadoop. – 

France : Editions ENI, 2014. ISBN : 978-2-7460-8688-3 

LANEY, Doug (2001). 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and 

Variety. META Group Research Note 6, no. 70 (2001). [enligne] 

https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-

Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf, consulté le 

20/10/2019 

Mothe, Josiane and Pitarch, Yoann and Gaussier, Eric.2014 .Big Data : le cas des 

systèmes d'information. Ingénierie des Systèmes d'Information, vol. 19 (n° 3). pp. 

9-48. ISSN 1633-1311 

Mares, H. ; Lahmayer, I. 2019. Analyse de la situation foncière en vue de la préparation 

de la stratégie REDD+ en Tunisie.[en ligne] 

https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/17077-

analyse-de-la-situation-fonciere-en-vue-de-la-preparation-de-la-strategie-redd-en-

tunisie.html, consulté le 16 /04/2018 

Michel, S. & Cocula, F. 2014. L'évaluation des systèmes d'information : un état de l'art 

à la lumière des approches de la variance et processuelles. Management & Avenir, 

74(8), 33-51. doi:10.3917/mav.074.0033. 

MÜLLER, Bertrand 2011 .Archives et temps présent : considérations inactuelles. 

Communication présentée au colloque Temps présent et contemporanéité, Paris, 

24-26 mars 2011. 2012 [en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

00769732/documentconsulté le 29 /10/2019  

Oliveira, KathiaMarçal ; Cherfi, Samira Si-Said ; Dupuy-Chessa, Sophie. 2012. Limites 

de l'évaluation d'un système d'information : une analyse fondée sur l'expérience 

pratique. [en ligne]   Consulté le 20/10/2019 

https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/17077-analyse-de-la-situation-fonciere-en-vue-de-la-preparation-de-la-strategie-redd-en-tunisie.html
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/17077-analyse-de-la-situation-fonciere-en-vue-de-la-preparation-de-la-strategie-redd-en-tunisie.html
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/17077-analyse-de-la-situation-fonciere-en-vue-de-la-preparation-de-la-strategie-redd-en-tunisie.html
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00769732/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00769732/document


 عمر بن فاطمة               مقدمي الرزاق عبد. د                                                        

 0202ـ  يوليو      41ـ العدد  سابعاجمللد ال   400

POCARD, Pierre, 2016.[Forum des archivistes 2016 à Troyes] Conférence inaugurale de 

Bruno Bachimont :  «  l„archive et la massification des données : une nouvelle 

raison numérique ? [en ligne] https://chartes.hypotheses.org/790, consulté le 

29/10/2019. 

République Tunisienne. Ministère du Développement et de la Coopération 

internationale. 2005 ; Programme d„Appui à la mise en œuvre de l„accord 

d„association Tunisie-UE (P3A). Fiche de projet de jumelage mise en place d„un 

système d„information foncière [en ligne] 

http://federationgenealogie.qc.ca/sources/archives-foncieres 

SHACKLETT, Mary (2018). - Quand l'archivage rencontre le Big Data : faire du 

décisionnel à bas coût dans le Cloud privé. – En ligne : 

https://www.zdnet.fr/actualites/quand-l-archivage-rencontre-le-big-data-faire-

du-decisionnel-a-bas-cout-dans-le-cloud-prive-39821276.htm, consulté le 

30/10/2019 

Vayre, Jean-Sébastien.2013. Le big data et la relation client. Quand les traces 

numériques organisent l'échange marchand.[en 

ligne]https://www.researchgate.net/publication/271766651_Le_big_data_et_la_r

elation_client_Quand_les_traces_numeriques_organisent_l'echange_marchand , 

consulté le 01/11/2019 

WARD, Jonathan Stuart; BARKER, Adam (2013). - “Undefined By Data: A Survey of Big 

Data Definitions.” ArXiv:1309.5821 [Cs], September 20, 

2013. http://arxiv.org/abs/1309.5821. 

 

 

 

https://chartes.hypotheses.org/790
http://federationgenealogie.qc.ca/sources/archives-foncieres
https://www.zdnet.fr/actualites/quand-l-archivage-rencontre-le-big-data-faire-du-decisionnel-a-bas-cout-dans-le-cloud-prive-39821276.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/quand-l-archivage-rencontre-le-big-data-faire-du-decisionnel-a-bas-cout-dans-le-cloud-prive-39821276.htm
https://www.researchgate.net/publication/271766651_Le_big_data_et_la_relation_client_Quand_les_traces_numeriques_organisent_l'echange_marchand
https://www.researchgate.net/publication/271766651_Le_big_data_et_la_relation_client_Quand_les_traces_numeriques_organisent_l'echange_marchand
http://arxiv.org/abs/1309.5821


 بابنجي جلني_ الشريف عباس ثريا _الشهري الرمحن عبد مسعدة                                  

 4242ـ  يوليو      36ـ العدد  سابعاجمللد ال   345

 

ض عبذ اإلالك جامعت اإلاعلوماث، ماجعخير بداسة  العَض

 وصاسة ؤلاعالم، اإلاملكت العشبِت الععودٌت

ىذفذ ىزو الذاسظةت شؽة ر سثّيةإل بتةي ج ِةِ  مةذق جفبِةم موةاىِ  وورةاثمل بداسة اإلاعلومةاث            

علي موقع )الؽشكت الععودٌت للكهشباء( في اإلاملكت العشبِت الععودٌت، كما ىذفذ ؤًٌضا بتي الخعشف 

لكهشبةةةةةاء، وج ذٌةةةةةذ علةةةةي معةةةةةخوق اظةةةةةخعما  موةةةةةاىِ  بداسة اإلاعلومةةةةةاث فةةةةي موقةةةةةع الؽةةةةةشكت العةةةةةعودٌت ل

ورةةةةةةاثمل بداسة اإلاعلومةةةةةةاث الهةةةةةةل جةةةةةة ، جفبِ هةةةةةةا فةةةةةةي موقةةةةةةع الؽةةةةةةشكت، وؤًٌضةةةةةةا ج ةةةةةةذٌ  الخو ةةةةةةِاث الالصمةةةةةةت 

 لخ عين عملِت بداسة اإلاعلوماث علي اإلاوقع. 

 جفبِم مذق موضوع ناقؽذ الهل ألاوتي العشبِت الذساظت وجكمن ؤىمِت ىزو الذساظت في كوثها          

 العشبِةةت اإلاملكةةت العةةعودٌت للكهشبةةاء فةةي الؽةةشكت موقةةع علةةي اإلاعلومةةاثبداسة  وورةةاثمل موةاىِ 

 ؤً فةةي اإلاعلومةةاث شؽةة ري  ةة ِ  . كمةةا ؤنا اظةةخ ذام بداسة-الباحثةةاث علةة  حةةذ علةةي- العةةعودٌت

ش بداسة العملِةةةةةةةةاث  عةةةةةةةةاعذ اإلاعةةةةةةةةاولين وؤ ةةةةةةةة اي ال ةةةةةةةةشاس وال ةةةةةةةةاثمين علةةةةةةةةي جفةةةةةةةةَو ٍأ ةةةةةةةةت  ،ِ ماظعةةةةةةةةت ُذم

و ةةةو  بتةةةي قةةةشاساثي ظةةةلِمت، أا ضةةةافت بتةةةي ؤن بجةةةشاء مثةةةر ىةةةزو واإلاعلومةةةاث فةةةي الؽةةةشكت علةةةي ظةةةشعت ال

ةةةذ مةةةن  عةةةه  فةةةي اإلاعشفةةةت الضراكمِةةةت فةةةي ىةةةزا اإلاوضةةةوع وفةةةخ  ا  ةةةا   جةةةشاء اإلاَض ٍأ الذساظةةةت مةةةن ؼةةةإنم ؤن 

 جفبِةم الذساظاث وألاأ ار في ىزا النفاق اإلاهة  مةن بداسة اإلاعلومةاث، كمةا ؤنا معشفةت و ج ِةِ  واقةع

عةه  اإلاعلوم بداسة مواىِ 
أ
عةاعذ فةي ج ةذٌ  الخرزٌةت الشاجعةت والهةل ح ٍأ اث وعملِاةهةا فةي موقةع الؽةشكت 

ج ةةةوم ىةةةزو الذساظةةةت أةةةالخعشيف علةةةي بٌ اأِةةةاث  فةةةي جلبِةةةت احخِاجةةةاث اإلاعلوماجِةةةت للمعةةةخوِذٌن. كمةةةا

ض ىزو ؤلاٌ اأِاث والخرلب علي العلبِاث ؤو ال زس منها.   وظلبِاث ألاداء، ومن ز  حعَض
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خ ذمذ الباحثةةةةاث ؤكنةةةةر مةةةةن مةةةةنذه علدةةةةل لخ  ِةةةةم ىةةةةزو ألاىةةةةذاف، منهةةةةا مةةةةنذه دساظةةةةت وقةةةةذ اظةةةة         

 ٌ   ةم  عخو ةة م 
ض
حالةت، ومةنذه ج لِةر ا  خةوق، أا ضةافت بتةي اإلاةةنذه الخ ِِدةل، ول ةر مةنذهي ىةذف

 الحً ا. 

ةا وقذ جو ةلذ الذساظةت بتةي عةذة نخةاثأ مةن ؤىمهةا: ؤنا جمِةع عنا ةش موةاىِ  بداسة اإلاعلومةاث ب          م،

ج   ةةةةذ علةةةةي موقةةةةع الؽةةةةشكت العةةةةعودٌت للكهشبةةةةاء أاعةةةةبت كاملةةةةت ؤو مخوظةةةةفت، كمةةةةا قةةةةذمذ الذساظةةةةت 

شعض الخو ِاث من ؤىمها: ضشوسة جفبِم اإلااظعاث وال فاعاث ال  ومِت ا خخلوت إلاوهوم بداسة 

ج ةةةةار اإلاعلومةةةاث فةةةي مواقعهةةةا وبواأاةهةةةا ؤلالكضرونِةةةت، إلاةةةا لهةةةا مةةةن دوس حِةةةًو وسثّيةةةإل فةةةي دعةةة  ألاداء وا

 ال شاساث والو و  بتي ألاىذاف اإلافلوبت وج عين معخوق ا خشجاث شؽ ر عام.

 اليلمات املفحاحية:

 موقع "الؽشكت الععودٌت للكهشباء. اإلاعلوماث،بداسة 
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Abstract: 

           This study was mainly aimed at assessing the extent of application of 

information management concepts and functions on the (Saudi Electricity Company) 

website in the Kingdom of Saudi Arabia, and also aimed at identifying the level of use 

of information management concepts on the Saudi Electricity Company website, and 

identifying information management functions that have been applied in The 

company's website, and also provide recommendations to improve the information 

management process on the site. 

          The importance of this study lies in the fact that it is the first Arab study that 

discussed the topic of applying the concepts and functions of information 

management on the Saudi Electricity Company website in the Kingdom of Saudi 

Arabia - as far as researchers know -. The use of information management properly in 

any service institution helps officials, decision-makers and those in charge of 

developing the operations and information management in the company to quickly 

reach sound decisions, in addition to conducting such a study that would contribute to 

the cumulative knowledge in this matter and open the way to conduct More studies 

and research in this important area of information management. Knowing and 

evaluating the reality of applying information management concepts and operations 

on the company's website helps in providing feedback that contributes to meeting the 

information needs of the beneficiaries. This study also identifies the pros and cons of 

performance, and then reinforces these positives and overcoming or guarding against 

negatives. 

         The researchers have used more than one scientific method to achieve these 

goals, including a case study approach, a content analysis approach, in addition to the 

evaluation method, and each approach has a goal that we will investigate later. 
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         The study reached several results, the most important of which are: that all 

elements of the concepts of information management were either achieved on the 

Saudi Electricity Company website in a complete or medium rate, and the study also 

presented some recommendations, the most important of which are: the necessity of 

applying various government institutions and sectors to the concept of information 

management in their websites and electronic portals, when It has a vital and major 

role in supporting performance, making decisions, reaching desired goals, and 

improving the level of outputs in general. 

key words: 

Information Department, Saudi Electricity Company website. 

 

أ وانةب م خلوةةت ؤ ةب ذ اإلاعلومةاث راث ؤىمِةةت كبيةرة فةةي حِاجنةا اإلاعا ةشة، حِةةط ؤثهةا جةةشجب            

مةةةةن حِاجنةةةةةا الِومِةةةةةت، أةةةةةر وؤ ةةةةب ذ جمثةةةةةر الشكيةةةةةتة ألاظاظةةةةةِت لاؽةةةةا  ؤلا عةةةةةان الث ةةةةةافي واجخمةةةةةا ي 

عةةاعذ 
أ
والعِاسةةإل واقخدةةادً و،يةةرو، فعةةل حعةةاعذو علةةي معشفةةت الواقةةع و مؽةةكالجم وؤشعةةادو، كمةةا ح

ل فةةي ال ِةةاة اإلاعا ةةشة ؤًٌضةةا فةةي اج ةةار ال ةةشاساث العةةلِمت والخنمِةةت والخفةةوس...الس، فعةةل اإلاةةوسد ألاظاسةةإ

واإلادةةذس ال ةةومؤ اإلاةةازش فةةي جفةةوس الةةذو  ونمةةو ا  خمعةةاث، فاالفخ ةةاس بتةةي اإلاعلومةةاث و ةةشق ال دةةو  

ت جوانبها.
،
 عليها ٌ ذ من ج ذم ا  خمعاث أ اف

وفةةةةي الوقةةةةذ الةةةةشاىن و فةةةةي رةةةةر الةةةةةخنافغ الةةةةذوتي ؤ ةةةةب ذ مع ةةةة  دو  العةةةةال  اإلاخ ةةةةذم جدعةةةةاأم           

ش بداسة اإلاعلومةةةةةةاث وجكنولوجِةةةةةةا اإلاعلومةةةةةةاث ومةةةةةةا  ةةةةةةاحبم مةةةةةةن لوضةةةةةةع اظةةةةةةضراجِ ِا ث و ُفةةةةةة  لخفةةةةةةَو

اندؽاس لل واظب آلالةِت الهل ؤ ب ذ ضشوسة حخمِت ج خاجها اإلااظعاث لةما ج ملم من مميتاث في 

عت و دقةِة ةةةت، أا ضةافت بتةةي جةةةفوس  ن كة  ىاثةةر مةن الةةةمعلوماث أفَش ةت مةةةن مت و ظةُش معال ةت و ج ةةَض
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و،يرىةةةةا مةةةةن الخ نِةةةةاث اإلاخفةةةةوسة، ممةةةةا جعةةةةر اإلااظعةةةةاث ال  ومِةةةةت حعةةةة ي لخ ةةةةذٌ  ؤجهةةةةضة اجدةةةةا  

ُةةةةذماةها   خمةةةةع اإلاعةةةةخوِذٌن أإفضةةةةر وؤحةةةةذر الفةةةةشق كة ؽةةةةاء البواأةةةةاث واإلاواقةةةةع ؤلالكضرونِةةةةت علةةةةي 

لذ علةي اإلااظعةاث بداسة  ؼبكت انضرنذ الهل ؤجاحذ الخذماث شؽة ر ؤكنةر كوةاءة وفاعلِةت، كمةا ظةه،

فضةةةر، ولكةةةن ٌخ ةةةخ  عليهةةةا الضةةةتام أمعةةةاٌير بداسة اإلاعلومةةةاث لالظةةةخمشاس فةةةي جةةةوفير معلوماةهةةةا شؽةةة ري ؤ

الث  اإلاعخوِذٌن.  ٌأ ا ، وج عِنها أما   ُذماةها شؽ ري فع،

ت فةةةةةي حِاجنةةةةةا،            عةةةةةذ مةةةةةن اإلااظعةةةةةاث ال  ومِةةةةةت الضةةةةةشوَس
أ
وبمةةةةةا ؤنا الؽةةةةةشكت العةةةةةعودٌت للكهشبةةةةةاء ح

ةت والخذمِةت مباِة ت علةةي بداسة اإلاعلومةاث. ن ةًشا لهةزو ألاىمِةت قامةذ الباحثةةاث وجمِةع عملِاةهةا ؤلاداَس

بهةةةةزو الذساظةةةةت للو ةةةةو  بتةةةةي النخةةةةاثأ اإلاخعل ةةةةت أمةةةةذق جفبِةةةةم موقةةةةع الؽةةةةشكت إلاوةةةةاىِ  وورةةةةاثمل بداسة 

ضىا، والعلبِاث للو و   ومعشفت ؤلاٌ اأِاثاإلاعلوماث في اإلاملكت العشبِت الععودٌت،  من ؤجر حعَض

ِّ ج ذٌش.  بتي حلو ي لل ضاء عليها ؤو
 ال ذ منها علي ؤقر،

ت للمةةةوا نين، مةةةن ُةةةال  مهةةةامي   ةةةت وضةةةشوَس
م الؽةةةشكت العةةةعودٌت للكهشبةةةاء ُةةةذماث حِوَ، ِّ

 ةةةذ،
أ
ج

ةةب منهةةا جن ةةِ  وبداسة عملِاةهةا أ
،
خنوعةت وؤدواس مدؽةةاأكت جخفل ةةت حذٌثةةت بتةةي جانةةب مأ ،ِ إظةةالِبي جكنولوج

 ةة  اإلاعلومةةةاث، كمةةةا ٌلضمهةةةا ال ةةةش  علةةةي ؤن 
أ
ٌ ةةون دوس بداسة اإلاعلومةةةاث اإلافبةةةم لةةةذجها ٍعةةةير أكةةةملء ن

ةةةةةةت الك ةةةةةةرق الهةةةةةةل جمثلهةةةةةةا ىةةةةةةزو  ،ِ الؽةةةةةةشكت فةةةةةةي الخنمِةةةةةةت اقخدةةةةةةادٌت، اسجةةةةةةإث وفاعلِةةةةةةت، لةةةةةةزا ون ةةةةةةًشا ل ىم

الباحثةةةاث ؤن ٌةةةخ  ج ِةةةِ  مةةةذق جفبِةةةم موةةةاىِ  وورةةةاثمل بداسة اإلاعلومةةةاث علةةةي موقةةةع ىةةةزو الؽةةةشكت، 

ا الخةةذماث اإلاوجهةةت لعمالاهةةا ممةةا  مهةةا أمةةا ٌخوافةةم مةةع ؤىةةذاف وبةةاُص عةةه  فةةي ج عةةين عملهةةا وج َو ٍأ

عةةةةةةهر علةةةةةةي اإلاةةةةةةوا نين الو ةةةةةةو  بتةةةةةةي اإلاعلومةةةةةةاث الهةةةةةةل ٌ خاجوثهةةةةةةا فةةةةةةي الوقةةةةةةذ وبالفَش ةةةةةةت  الؽةةةةةةشكت، ُو

 اإلاناظبت. 

ما مدى ثطبيم موكع الشزهة ويمىً صياغة مشيلة الدراضة على شيل ضإال ثلزيزي هما ًلي: 

 ئدارة املعلومات في اململىة العزبية الطعودًة؟ الطعودًة للىهزباء ملفاهيم ووظائف

  مةةةةةةااي اإلاوةةةةةةاىِ  والورةةةةةةاثمل الخا ةةةةةةت أةةةةةةةداسة اإلاعلومةةةةةةاث اإلافب ةةةةةةت فةةةةةةي موقةةةةةةع الؽةةةةةةشكت العةةةةةةعودٌت

 للكهشباء؟
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 ما مذق جفبِم مواىِ  ووراثمل بداسة اإلاعلوماث إلاوقع الؽشكت الععودٌت للكهشباء؟ 

 اسة اإلاعلوماث اإلاوجهت جكنولوجِا. ما مذق جفبِم مواىِ  ووراثمل بد - ؤ

.  - ي  ما مذق جفبِم مواىِ  ووراثمل بداسة اإلاعلوماث موجهت ا  خًو

 ما اي  شق ووظاثر ج عين دوس بداسة اإلاعلوماث علي موقع الؽشكت الععودٌت للكهشباء؟ 

 ما اي الخفوساث الهل ؼهذةها الؽشكت الععودٌت للكهشباء ع ر العنواث اإلااضِت؟ 

 :  ةهةةذف ىةةزو الذساظةةت شؽةة ر سثّيةةإل بتةةي ج ِةةِ  مةةذق جفبِةةم موقةةع الؽةةشكت  الهدددا الزئ يدد

 الععودٌت للكهشباء إلاواىِ  ووراثمل بداسة اإلاعلوماث في اإلاملكت العشبِت الععودٌت. 

الخعةةةةةةشف علةةةةةةي معةةةةةةخوق اظةةةةةخعما  موةةةةةةاىِ  بداسة اإلاعلومةةةةةةاث فةةةةةةي موقةةةةةةع  - ألاهدددددداا الةاهويددددددة: -

 ء. الؽشكت الععودٌت للكهشبا

 ج ذٌذ وراثمل بداسة اإلاعلوماث الهل ج  جفبِ ها في موقع الؽشكت الععودٌت للكهشباء.  -

ج ةةةةذٌ  الخو ةةةةِاث الالصمةةةةت لخ عةةةةين عملِةةةةت بداسة اإلاعلومةةةةاث علةةةةي موقةةةةع الؽةةةةشكت العةةةةعودٌت  -

 للكهشباء. 

 هةا بداسة  ملوورةاث موةاىِ  جفبِةم مةذق موضةوع ناقؽةذ الهةل ألاوتةي العشبِةت الذساظةت ؤثا

 علة  حذ علي الععودٌت العشبِت اإلاملكت الععودٌت للكهشباء في الؽشكت موقع علي اإلاعلوماث

 الباحثاث. 

 ماظعت ُذمِت مثر ؼشكت الكهشباء فةةن  ؤً في اإلاعلوماث شؽ ري   ِ  بنا اظخ ذام بداسة

ث رلةةةةك ٍعةةةةاعذ اإلاعةةةةاولين فةةةةي الؽةةةةشكت علةةةةي الخو ةةةةر بتةةةةي قةةةةشاساثي ظةةةةلِمت ج ةةةةوم علةةةةي معلومةةةةا

عةةةةةه  فةةةةةي اإلاعشفةةةةةت الضراكمِةةةةةت  ٍأ  ةةةة ِ ت وكاملةةةةةت، أا ضةةةةةافت بتةةةةةي ؤن بجةةةةةشاء مثةةةةةر ىةةةةةزو الذساظةةةةةت 

ذ من الذساظاث في ىزا النفاق اإلاه  من بداسة اإلاعلوماث.   للموضوع، وفخ  ا  ا   جشاء اإلاَض

 ةةِ  واقةةع الخعةةشف ِّ
،ِ اإلاعلومةةاث وعملِاةهةةا فةةي موقةةع الؽةةشكت  بداسة موةةاىِ  جفبِةةم علةةي وج 

وبالخاتي ج ذٌ  حرزٌت ساجعت للمعئولين وؤ  اي ال شاس وال اثمين علي  للكهشباء، الععودٌت

عةةةةةةةه  فةةةةةةةي جلبِةةةةةةةت احخِاجةةةةةةةاث  ٍأ ش بداسة العملِةةةةةةةاث واإلاعلومةةةةةةةاث فةةةةةةةي ىةةةةةةةزو الؽةةةةةةةشكت، ممةةةةةةةا  جفةةةةةةةَو
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اإلاعلوماجِةةةةت   خمةةةةةع اإلاعةةةةخوِذٌن ورلةةةةةك أمعةةةةةاعذةه  للو ةةةةو  بتةةةةةي اإلاعلومةةةةاث اإلافلوبةةةةةت الهةةةةةل 

ت الهل ٌ ب ؤن جوفشىا الؽشكت. ٌ خاجوثها و،يرىا من ألا   موس الضشوَس

  عةه  فةي  الخعةشف علةي معةخوق جفبِةم ورةاثمل بداسة م اولةت ٍأ اإلاعلومةاث، الةزً مةن ؼةإنم ؤن 

ةةض ىةةزو ؤلاٌ اأِةةاث والخرلةةب علةةةي  الو ةةو  بتةةي ؤلاٌ اأِةةاث والعةةلبِاث فةةي ألاداء، ومةةن زةة  حعَض

 العلبِاث ؤو ال زس منها. 

اقخدةةةةةش موضةةةةةوع الذاسظةةةةةت علةةةةةي أِةةةةةان مةةةةةذق جفبِةةةةةم موةةةةةاىِ  وورةةةةةاثمل بداسة  وعية:الحددددددود املو ددددد

 اإلاعلوماث علي موقع "الؽشكت الععودٌت للكهشباء" في اإلاملكت العشبِت الععودٌت. 

 اقخدشث الذساظت علي اإلاوقع الكضرو ؤ للؽشكت الععودٌت للكهشباء.  الحدود املياهية:

 ىة 1438ه/1437الودر الذساسإل الثا ؤ للعام الذساسإل  اقخدشث الذساظت علي الحدود الشمىية:

 :حِط ؤن  بِعت الذساظت حعخذ ي اظخ ذام ىزا اإلانذه، وىو منذه جهخ   مىهج دراضة حالة

ر أوحذة معِنت، قذ ج ون ماظعت ؤو ن ام...الس.   في اإلا ام ألاو  أالخ لِر اإلاخعمم واإلاودا

 :جهةةةةةذف بتةةةةةي ج لِةةةةةر ؤلانخةةةةةاو الوكةةةةةًش اإلاخعلةةةةةم أموضةةةةةوع ىةةةةةزو والةةةةةزً  مدددددىهج ثاليدددددل ا ححدددددوي

الذساظت ظواء كان في ؼ ر ج لِذً ؤم الكضرو ةؤ، ورلةك بهةذف الخعةشف علةي وج ذٌةذ اإلاعةاٌير 

ةةةةةا مةةةةةن ج ِةةةةةِ  اإلاواقةةةةةع ال  ومِةةةةةت وبالخةةةةةاتي بم انِةةةةةت ج لِةةةةةر م خةةةةةوق موقةةةةةع الؽةةةةةشكت  ن  نأ
،
مك
أ
الهةةةةةل ج

 وبت. الععودٌت للكهشباء والخو ر بتي النخاثأ اإلافل

 : والزً ٍعخ ذم لخ ِِ  موقع الؽشكت الععودٌت للكهشباء فةي مةذق جفبِ ةم  املىهج الحلييم

 إلاواىِ  ووراثمل بداسة اإلاعلوماث. 

ج ِةةةةِ  موقةةةةع الؽةةةةشكت العةةةةعودٌت للكهشبةةةةاء الخةةةةا  أ ةةةةذماث اإلاؽةةةةضركين واإلاخةةةةوفش علةةةةي الةةةةشاأ      

 sa/Pages/home.aspx-https://www.se.com.sa/ar الخاتي:

 

https://www.se.com.sa/ar-sa/Pages/home.aspx
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  ةةةت  -جدةةةو  وقةةةشاءة ؤلانخةةةاو الوكةةةًش را العالقةةةت أكِوِةةةت بجةةةشاء  -أةةةاللرخين العشبِةةةت وؤلان ليٌت

 أ ط ودساظت أموضوع ىزو الذساظت وكِوِت ج ِِ  اإلاواقع راث الدلت.  

  ح ةةةةةت لخ ذٌةةةةةةذ اإلاؽةةةةة لت ولل ِةةةةةةام شعملِةةةةةت ج ِةةةةةِ  موقةةةةةةع الؽةةةةةشكت العةةةةةةعودٌت اظةةةةةخعما  اإلاال

 للكهشباء.

ن وجةةةوفير اإلاعلومةةةاث ئدارة املعلومدددات: و - ٍعشفهةةةا قةةةاموط كةةةام ردو أإثهةةةا: عملِةةةت جمةةةع وجن ةةةِ  وج ةةةَض

علومةةاث اإلاناظةةبت داُةر ؼةةشكتي مةةا، والةةخ ك  بهةةا، ودعةة  عملِةةت اج ةار ال ةةشاساث مةةن ُةةال  ج ةةذٌ  اإلا

 في الوقذ اإلاناظب. ومن ؤنواعها :

ددا املوجهددة املعلومددات ئدارة  - اإلاعلومةةاث  لخكنولوجِةةا والهةةل جاكةةذ علةةي ألاىمِةةت الكبيةةرة :ثىىولوجيًّ

مكن جفبِ ها، حع ِذ ودسجت أالاعبت للماظعت،  :الخالِت  أين ألاوجم الخمِيت َو

ةةت أاصعمةةا  وج ةةخا  :البياهددات ئدارة-1 ةةتوا ؤلاداَس ،ِ ةةت أةةالخ فِ ، لون  وجةةوفير والخ ةةَضن اإلاهخم،

ةت سفةع النهةاجؤ بهةذف واإلاعةخوِذ أال اظةوي العةاملين ل ةر البِانةاث ،ِ  ال ةذ بتةي واظةخ ذام النوع

 .في اإلااظعت البِاناث مواسد وقِمت ألاقصإى،

 ثالبِانةا إلاعال ةت الخكنولوجِةت ألاوجةم علةي ٌ ةون  ىنةا والضركيةت  :املعلومدات ثىىولوجيدا ئدارة-2

 اإلاعلوماث. جكنولوجِا في العاملون  و اإلاادً وال رم ِاث الكِان ؤلالكضرونِت وحؽمر بداسة

 َمكنو  واإلااؽوساث، اإلاعلوماث م خوق  علي جشكض اإلاذاُر ىزو :ا ححوى  موجهة املعلومات ئدارة -

دةنامل ؤن
أ
 إلاعلومةاثا بداسة الخاسجِةت،  اإلاعلومةاث جةوفير بداسة السة الث، )   :الخةاتي الن ةو علةي ج

ا،  اإلاعخمذة  (2014)كنعان، .مواسد اإلاعلوماث( بداسة شؽشًَّ

ةةةب، ٌخ ةةةون مةةةن  ةةةو اث : Websiteاملوكدددع  - ةةةم م ةةةان علةةةي ؼةةةبكت ؤلانضرنةةةذ ؤو الَو وةةةم أإنا ٌمكةةةن حعَش

 أموضوعي معين، ول ر موقع عنوانم اإلاعخ ر علي الؽبكت. )أشكاث،
ً
 (2015للمعلوماث، جشجب  عادة

وىةو عمةر رى ةل مب ةل علةي اإلاالح ةت والب ةط العلدةل بهةذف :  Website Evaluationثلييم املواكدع 

ش اإلاواقةع اإلاخ ددةت  اؼةشاث ٌةخ  اظضرؼةاد بهةا فةي أنةاء وجفةَو اُخِاس ألافضر من اإلاواقع، وبٌ ةاد مأ

 (O’Brien, Cairns,2015علي ؼبكت ؤلانضرنذ. )
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مكةةةن مةةةن َو دةةةذ بهةةةا اإلاوا ةةةواث ا: Evaluation Criteriaمعددداًال الحليددديم  ٌأ ةةةت الهةةةل  ،ِ ةةت والكِو ،ِ لكم

هةةا لخةةذعِمها، ون ةةا  ضةةعوها إلاعال  هةةا.  ِّ
ُاللهةةا ج ِةةِ  اإلاواقةةع علةةي ؤلانضرنةةذ والوقةةوف علةةي ن ةةا ِّ قوة،

 (2017)الوكِر،

 مفهوم ئدارة املعلومات : 

اإلاعلومةةةاث لخةةةوفش اظةةةخ ذام ؤكنةةةر فاعلِةةةت  اةةةي العملِةةةت الهةةةل جخضةةةمن اظةةةخ ذام ؤدواث جكنولوجِةةةا     

وكوةةةةةةاءة ل ةةةةةةر اإلاعلومةةةةةةاث اإلاخاحةةةةةةت إلاعةةةةةةاعذة ا  خمةةةةةةع ؤو اإلان مةةةةةةاث ؤو ألافةةةةةةشاد فةةةةةةي ج  ِةةةةةةم ؤىةةةةةةذافه  . 

 ( 2011)الهوػ وم يرق ، 

وج هةةةةةةش ؤىمِةةةةةةت بداسة اإلاعلومةةةةةةاث أ وثهةةةةةةا ن ةةةةةةام ٍعخمةةةةةةذ علةةةةةةي اإلاعلومةةةةةةاث فةةةةةةي ج  ِةةةةةةم الخعةةةةةةاون أةةةةةةين        

ت فةةي ج  ِةةم ؤىةةذافها اإلااظعةةت مةةع ،يرىةةا مةةن ا إلااظعةةاث ، و ؤلاظةةخوادة مةةن مواسدىةةا اإلاادٌةةت والحؽةةَش

وج ذٌ  ُذماث ؤفضر للمعخوِذٌن حهى حعخفِع الؽشكت ج ذٌ  ُذماةها أ ودة وظةشعت ودقةت فةي 

اث ال ذٌثت . )الهواسإل ، ،ِ  (209،   2014رر وجود الخ ن

 أهداا ئدارة املعلومات:

 ةا ٌ عةر العةاملين ؤكنةر ج  ِم اإلاشونت في جنوِز ألا ؽفت وال عملِاث اإلاضراأفت داُةر اإلان مةت مم،

 كواءة وبنخاجِت .

  ت في الخعبير عن آسااه  وم ضرحاةه  و عفى العاملين ال َش ٍأ الخ شس من ال ِود البيروقشا ِت مما 

تجنمِت مهاساةه    وؤلاأذاعِت.   اأخ اَس

  . ت ،َ  (2012) ال  فا ؤ، جوظِع نفاق جوصُع اإلاعلوماث علي العاملين أدوسة فوس

 

 خصائص ئدارة املعلومات : 

اىخمةةةام أاإلاضةةةمون: ةهةةةخ  أةةةالضركيت علةةةي مضةةةمون وم خةةةوق اإلاعلومةةةاث ا خضنةةةت داُةةةر ال واعةةةذ  -1

ت. ،ِ ت والخاسج ،ِ   الخا ت أاإلان مت والخعشف علي احخِاجاةها من اإلادادس الذاُل
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ش، لزا ٌ ب ؤلاإلاام بهزو الذٌنامِكِت: جدع  حاجت اإلان مت من اإلاعلوماث أالخرِير من وق -2 ذي آُل

 الخرِيراث حهى حعخفِع جلبِت احخِاجاةها أالوقذ اإلاناظب والؽ ر اإلافلوي.

فةةةت وا ةةة ت شعةةةحب ؤن لةةةذجها ن ةةةام معلومةةةاث  -3 اظةةةضراجِ ِت: جدب ةةةى بداسة اإلاعلومةةةاث ظِاظةةةت ُو

ا  مخفةةةةوس  ٌضةةةةمن لهةةةةا جةةةةذفم اإلاعلومةةةةاث وجةةةةذاولها أةةةةةالفشق العلمِةةةةت ممةةةةا ٌةةةةازش علةةةةي ان ةةةةاص ؤعمةةةةة

 اإلااظعت.

ق ىةةزا  -4 الخةذاُر: حعخ ةر بداسة اإلاعلومةةاث جةضًءا مةن ؤ ؽةةفت اإلان مةت ووراثوهةا وؤقعةةامها، وقةذ ؤدا

الخةةذاُر بتةةةي حرِيةةةر الهِ ةةةر الخن ِدةةةل وحرِيةةةر ؤظةةةلوي ؤلاداسة ممةةةا ؤدق بتةةةي ضةةةشوسة الخاعةةةِم أةةةين 

ب العاملين علي كِوِت جفبِم بداسة اإلاعلوماث.  ؤلاداساث ا خخلوت وضشوسة جذَس

ةةةت اإلاعلومةةةاث فةةةي ؤداء ؤعمالهةةةا، ممةةةا ٌاةةةخأ  -5 ،ِ ؼةةةمو  اإلان مةةةت: أةةةإن ج ةةةون بداسة اإلان مةةةت واعِةةةت أإىم

الةةةةت علةةةةي ن ةةةةر وجةةةةذاو   )الهةةةةوػ وم يةةةةرق ،  اإلاعلومةةةةاث.عنةةةةم اعخمةةةةاد اإلان مةةةةت صظةةةةالِب سقاأةةةةت فع،

2011) 

 مجاالت ئدارة املعلومات : 

جةذع  جمةع وبداسة و ؽةش اإلاعلومةاث بداسة ا  خوق : واي م موعت من العملِاث والخ نِاث الهل  -1

في ؤً  وسة و ع ر ؤً وظِ  ، و ٌفلم علي ىةزو اإلاعلومةاث اظة  ا  خةوق ؤو ا  خةوق الشقدةل، 

دة كالدوث والوِذٌو ؤو ؤً  ِّ
خعذ، ت كالوزاثم، ؤو ملواث وظاث  مأ ،ِ وقذ ٌ ون في ؼ ر ملواث ند

 نوع آُش من اإلالواث .

ت اإلاعةةخ ذمت ل مةةع وبداسة و ؽةةش بداسة اإلاعشفةةت : وَأ دةةذ بهةةا الخ نِةةاث  -2 وألادواث واإلاةةواسد الحؽةةَش

واظدثماس اإلاعشفت ضمن ماظعتي ما، وَأ دذ أةداسة اإلاعشفت بداسة ما ٌمخلكم ألافشاد من مهاساثي 

عنذ بتي اإلاعشفت، والهذف من بداسة اإلاعشفت ٌشجب  شعملِت اج ار ال شاس في اإلااظعاث .
أ
 ح

دةةةما  لدعةةةهِر  ؽةةةش م خةةةوق انضرنةةةذ بتةةةي اإلاواقةةةع وألاجهةةةضة بداسة م خةةةوق انضرنةةةذ : ىةةةو ن ةةةام  -3 مأ

ا  مولةت، والعةمامل إلاةالوؤ ا  خةوق ،يةةر اإلاخ ددةين أةسظةا  ا  خةوق دون ؤن ٌخفلةب معشفةةت 

خميةةت ىةةزا الن ةةام أوجةةود أشم ِةةاث أنةةاء اإلاواقةةع  عةةب ت ألرةةت الةةنا الوةةاثم، ؤو سفةةع اإلالوةةاث. َو مأ

ةةةهولت الةةةخ ك  مثةةةر "اإلااٌكشوظةةةوفذ فشونةةةذ أةةةِأ"، وبدا سة م خةةةوق الدةةةو اث ؤلالكضرونِةةةت، وظأ

ش علةةةي الدةةةةو اث ؤلالكضرونِةةةت مةةةن قبةةةةر اإلاعةةةخ ذم ؤو أدةةةةالحِاث  واإلاشاقبةةةت والخعةةةذٌر والخفةةةةَو

 م ذدة.
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بداسة ؤجمخت ألاعما  : اةي اظةخ ذام الكمبِةوجش وألاجهةضة اإلاباِةت علةي اإلاعال ةاث ؤو ال رم ِةاث فةي  -4

ةةةةةت  والخذمِةةةةةت صجةةةةةر جةةةةةإمين ظةةةةةير ؤلاجةةةةةشاءاث و ألاعمةةةةةا  م خلةةةةةمل ال فاعةةةةةاث الدةةةةةناعِت والخ اَس

شؽةة ر آتةةي دقِةةم وظةةلِ  وبإقةةر ؤُفةةاء ممكنةةت، واةةي فةةن جعةةر ؤلاجةةشاءاث وآلاالث حعةةير و حعمةةر 

 شؽ ر جل اجؤ.

بداسة السةةةة الث و ألاسؼةةةةوت : اةةةةي عملِةةةةت جضةةةةمن حماٌةةةةت السةةةة الث و ةةةةِان ها لدعةةةةهِر الو ةةةةو   -5

 أةجالفم ؤو جشكم م وورا ل أذ. بليها، وجبذؤ من ل  ت ب ؽاء اإلاعدنذ وجاخعل 

بداسة البِانةةةةةةاث ألاظاظةةةةةةِت : وىةةةةةةو مدةةةةةةفلل ٍعةةةةةةخ ذم للخعبيةةةةةةر عةةةةةةن العملِةةةةةةاث ألاظاظةةةةةةِت  داسة  -6

ىح وبولحليددد  ال ةةةزف .  -الخعةةةذٌر  -العةةةشا وال ةةةشاءة  -البِانةةةاث واةةةي : ؤلاضةةةافت  )رابحدددي وصدددوًل

،2111) 

:    

عةذ،  و :الخ فةِ  -1 ةت الورةاثمل ج ةوم عليهةا الهةل ةال اعةذ ٍأ ةشق، وىةو ؤلاداَس  معةخمشة عملِةت ألُا

 ٌ ةوم نوعةر، ومةن ؤن ٌ ةب مةارا مثةر ألاظةئلت عةن ألامةوس لججاأةت ظةير  َش ةت ج ذٌةذ جخضةمن

ِةمل؟  ومهةى؟ وؤٌةن؟  أةم؟   بهةا الهةل ظةِ وم ألامةوس  ظةير  ةشق  ظةخ ذد الخ فةِ  مةن ُةال   وك

 قادمت. ظنواث وحهى وؼهوس، مؤٌا ك ر إلاذة ألافشاد وؤلاداساث واإلان مت

ت اإلاةةواسد دمةةأ ىةةو عملِةةتالحىظدديم:   -2  اإلاهةةام ٌبةةين سظةةدل ىِ ةةر مةةن ُةةال  واإلاادٌةةت الحؽةةَش

 .والعلفاث 

ةشق. فاإلان مةت اإلاةواسد مةن ؤىمِةت ألاكنةر اإلاوسد ى  للؽشكت اإلانخمين الخورِمل: ألاشخا   -3  ألُا

 فيهةا، فةالخورِمل الؽةا،شة عاإلاواقة إلاةرء اإلاةاىلين اإلاةوروين وا  اف ةت علةي أ ةزي مفالبةت

 (2014)عبذ الكَش  ، .أاإلان مت وجودى   وا  ٍعخمش

خةوتي ألاىةذاف ج  ِةم أاج ةاو النةاط جوجِةم َو دةذ أةمالحوجيدح:   -4 اإلاةذٌش بسؼةاد  الخن ِمِةت، َو

 وج ويتى  . اإلاشئوظين

ؽاس بتي ورِوت       ها الخوجِم وُأ ؤلا عةانِت، وبرا  قةاثؤو العال ؤلاسؼةاد، ؤو ال ِةادة، ؤو الخ ويت، أإثا

ا  ٌ ون  ؤن شخا ؤساد
ً
ؽشف   مذًٌشا ؤو مأ

ً
اال ا ؤن ٌ ون  علِم فع، ًٌّ ْعن قِاد ، ف أ

ً
 علي م ذسجم فعاال

 (2014)عبذ الهادً والعضة ،  .فعالِخم مذق ج رىن الناط جوجِم



 بابنجي جلني_ الشريف عباس ثريا _الشهري الرمحن عبد مسعدة                                  

 4242ـ  يوليو      36ـ العدد  سابعاجمللد ال   356

 كواءةها وفاعلِ ها، والشقاأةت علي لل واظ أ اجت للمخاشعت بنا الوراثمل العاأ تالزكابة:   -5

ةت ياة ،ِ مةت ؤداء لخ ِةِ  بهةزو اإلاخاشعةت اإلاعن
،
 معةاٌير جاؽةإ ؤىةذافها، وىنةا ج  ِةم ج ةاو اإلان 

م اإلاعةخ ذمت ألاداء  وألاجةضاء النةاط كةان برا مةا الهةذف، و ج ذٌةذ ن ةو ل ِةاط الخ ةذ،

عةت فةي مةت اإلاخنو،
،
)ال شبةؤ ،  .لخ  ِ هةا ا خفة  ألاىةذاف ن ةو الصة ِ  اإلاعةاس علةي اإلان 

2003) 

 الةذُو   ل شكهةل واإلاخاشعةت والخن ةِ  الخ فةِ  شعملِةت م خدةت واةي :ليدةاملا إلادارة -6

ةت والخةشوو ل مةوا  ،ِ خاشعةت اإلاالِةت ج ةوم علةي فةا داسة مةن و بتةي اإلان مةت، واإلاشج بةت ال ال  مأ

 أاج ار ةهخ  اإلاخذفم ُاسجها، فعل اإلاا  من ؤك ر ٌ ون  أ ِط اإلااؽإة داُر ألاموا  جذفم

 ؤو للؽشكت العوقِت ال ِمت حع ِ  ٌكور مما أكواءة ألاموا  اسأاظدثم اإلاخعل ت ال شاساث

 اظخمشاس للماؽإة. و النمو الب اء و ج  ِم و اإلاعاىمين، زشوة حع ِ 

ض الخطويم :   -7  لدةو ت الخبةاد  عملِةاث حعةهِر حعة هذف الهةل ألا ؽفت من م موعت َو

 علةةي وبنمةا عالعةل علةةي م دةةوس  م خلوةةت، وىةةو ،يةر جبةةاد  عملِةاث  جةشاء ؤو واحةذة

م الخةةذماث  اإلان مةةت وجوجيههةةا ل هةةود اظةةضراجِ ي أةةالخ فِ  ؤًٌضةةا، َو ةةوم الدعةةَو

عمر علي حاجاث وبؼباع الشب  حع هذف أشامأ في الظخ ذامها  ؤ ؽةفت جوحِذ الضباثن، ُو

ر ؤلانخاو  ( Tanner , 2012 , p8)موحذ.  ن ام عمر في والبِع والخمَو

عخ ةر الاضدرلجا::  -8 نةاثؤىة   ؤحةذ مةن ُو ِّ
 مةن معلوماجةم ٍعةخ ؤ الةزً اإلاعشفةت م خمةع مأ و،

ةت لخلبِةت احخِاجاجةم ؤلا عةان ٍعخ ذمها من مت ؤدواث ،ِ  ظةواء والخعلِمِةت والعلمِةت الب ث

 اإلاعشفي.  اجدا  ؤو اجخما ي، اجدا  عملِت في

عةةذ مةةن :اللددزارات  اثخددا   -9 ةةت اإلاهةةام وُأ م ةةذاس  للمةةذٌش، و ألاظاظةةِت والورةةاثمل ال وىَش

ً، من مةت ج   ةم الةزً  ةاملالن ةين وفهمهة  ال ةادة وكوةاءة قةذسة علةي ٌخوقةمل ؤ  ؤلاداَس

ةت لل ةشاساث  ال ةشاساث، وجةذس  فاعلِةت الهةل جضةمن وباإلاوةاىِ  اج ارىةا،  وؤظةالِب ؤلاداَس

ت ،ِ مها . جنوِزىا مخاشعت علي وحعمر ووق ها، وضوحها ؤىم   (Hopfe, 2009 , P 59) وج َو
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 ةةةوم الباحثةةةاث أخ ِةةةِ  ورةةةاثمل ومهةةةام موقةةةع الؽةةةشكت العةةةعودٌت للكهشبةةةاء وفً ةةةا إلاعةةةاٌير بداسة حِةةةط ج

اإلاعلومةةةةةاث مةةةةةع جوضةةةةةِ  مةةةةةذق جفبِةةةةةم موقعهةةةةةا الكضرو ةةةةةؤ علةةةةةي ؼةةةةةبكت انضرنةةةةةذ لخلةةةةةك اإلاعةةةةةاٌير، زةةةةة ، 

ةادة الةو ي أإىمِة ت اظخعشاا النخاثأ الهل جو لوا بليهةا، وج ةذٌ  الخو ةِاث الالصمةت الهةل حعةاعذ فةي َص

شضإل  اإلاعخوِذٌن.
أ
عه   في ج عين الخذماث الكضرونِت للموقع أفَش ت ج

أ
 بداسة اإلاعلوماث، وح

 ثلييم موكع الشزهة الطعودًة للىهزباء بىاء على مفاهيم ووظائف ئدارة املعلومات:

ا، وبداسة اإلاعلوماث موج  ًِّ هت ورلك ع ر ج عِمها بتي قعمين وىما: بداسة اإلاعلوماث اإلاوجهت جكنولوج

 ا  خوق.  

1  

وحؽخمر علي بداسة اظخعما  اإلاعلوماث وبداسة ن   اإلاعلوماث أا ضافت بتي بداسة الدالحِاث وبداسة 

الكِةةةان اإلاةةةادً وال رم ِةةةاث والعخةةةاد والعةةةاملين فةةةي ضةةةمن م ةةةا  جكنولوجِةةةا اإلاعلومةةةاث، والهةةةل قامةةةذ 

 ت: الباحثاث أخ عِمها بتي الن ا  الخالِ

 ئمياهية ثصفح املوكع بىفاءة على أهثل مً محصفح: - أ

، Internet Explorer ،Operaحِط قمنا أخدو  اإلاوقع أاظخعما  ؤسبعت مخدو اث م خلوةت وىة : 

Google Chromeو  ،Mozilla Firefox وجو ةةةةلنا بتةةةةي ؤن اإلاوقةةةةع ٌمكةةةةن جدةةةةو م شؽةةةة ر ممازةةةةر ،

  وبكواءة علي جمِع اإلاخدو اث العاأ ت.

 كد املطحغزق في ثاميل الصفاة الزئ طية للموكع: ضزعة الو  - ب

شعةةةةةذ جدةةةةةو  الدةةةةةو ت الشثّعةةةةةِت للموقةةةةةع علةةةةةي اإلاخدةةةةةو اث العةةةةةاأم ركشىةةةةةا الح نةةةةةا ؤن ظةةةةةشعت          

ا ةت عنةذ م اسن هةا شعةذد مةن اإلاواقةع راث ا  ةا  عِنةم مثةر وصاسة الكهشبةاء  ج مِر الدو ت جِةذة ُو

 . وصاسة الص تأا ضافت بتي موقع ؼشكت اإلاِاو الو نِت و 

 ضزعة الوكد املطحغزق للحىلل بان صفاات املوكع:   -جد

عنةةةذ ج شبةةةت جدةةةو   ةةةو اث اإلاوقةةةع علةةةي اإلاخدةةةو اث العةةةاأم ركشىةةةا وجةةةذنا ؤن ظةةةشعت ج مِةةةر         

 في رلك. 
ً
ال  وعشا الدو اث كانذ ال أإط بها ول  حع هلك وقًخا  َو
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 املوكع:  الىفاءة في اضرلجا: البياهات واملعلومات مً على - د

ٌوجةةةذ فةةةي الدةةةو ت الشثّعةةةِت للموقةةةع م ةةةش  أ ةةةط شعةةةِ  وال ٌوجةةةذ ،يةةةرو، مثةةةر وجةةةود ُِةةةاساث          

أ ةةط ؤو م ةةش  أ ةةط ٌ خةةًو علةةي ُِةةاساث مخ ذمةةت فةةي الب ةةط، وعنةةذ ج شبةةت كخاأةةت ال لمةةت اإلاوخاحِةةت 

 فةةةي م ةةةش  الب ةةةط الحعةةةِ   وجةةةذنا ؤن ا  ةةةش  قةةةام أاظةةةضرجاع 
ً
  193)الكهشبةةاء( مةةةثال

ً
راث  ةةةلت  ندِ ةةةت

، ممةا ٌةذ  علةي ؤن ا  ةش  ٌ ةوم شعملِةت اظةضرجاع أكوةاءة، كمةا قمنةا أخ شبةت الب ةط فةي ا  ةش  
ً
فعةال

ِّ  قةةةام 
أاظةةخعما  مدةةةفل اث ؤُةةشق مخنوعةةةت مثةةةر )فةةواجير، جشؼةةةِذ، ورةةةاثمل...الس( ووجةةذنا ؤنا ا  ةةةش،

 علةي مةا جة  الب ةط عنة
ً
م. وؤًٌضةا جة ، ج شبةت كخاأةت أاظضرجاع العذٌذ من النخاثأ والهل كانذ ج خًو فعال

كلمةةةةاث علةةةةي ألا،لةةةةب لةةةةّغ لهةةةةا نخةةةةاثأ علةةةةي م ةةةةش  الب ةةةةط ٌمكةةةةن اظةةةةضرجاعها، فوجةةةةذنا ؤن اإلاوقةةةةع قةةةةام 

 شعشا عباسة )ال شإلء ىنا ٌفاأم أ ثك(.

 مدى هفاءة وفعالة الخدمات الالىرلوهية على املوكع:  -هد

لباحثت من ؤجر ج شبت الو و  بتي حِط ج  ب ؽاء حعاي شخصإل علي موقع الؽشكت أحِاناث ا         

الخةةةةذماث الهةةةةل ٌوفشىةةةةا اإلاوقةةةةع مثةةةةر اإلالةةةةمل الصخصةةةةإل وفةةةةواجيًر و لبةةةةاث الخذمةةةةت والؽةةةة اوق، وبةةةةةال  

ان فةةاع الخذمةةت، واؼةةضرا  فةةي ُذمةةت الشظةةاثر ال دةةيرة والوةةاجوسة الكضرونِةةت، وعنةةذ ج شبةةت الن ةةش 

ن بمةةةا )اظةةةخعشاا ا  علةةةي ُذمةةةت فةةةواجيًر ٌ هةةةش لنةةةا ُِةةةاَس
ً
ل عةةةاأاث( ؤو )بضةةةافت حعةةةاي(، وعنةةةذ مةةةثال

فلةةةةب مةةةةن اإلاعةةةةخوِذ بضةةةةافت حعةةةةاي جذٌةةةةذ ع ةةةةر بدُةةةةا  البِانةةةةاث  ٌأ الن ةةةةش علةةةةي اظةةةةخعشاا ال عةةةةاي، 

اإلاخعل ةةت أةةةة )سقةةة  ال عةةةاي، اظةةة  م خدةةةش واُخِةةةاس بمةةةا مالةةةك ؤو معةةةخإجش( زةةة  جةةةخ  بضةةةافت ال عةةةاي، 

سظةاثر ال ةوا . شعةذ رلةك  حِط جدر سظالت علي ىاجمل اإلاعخوِذ اإلاس ر لخإكذ انضمام بتةي ُذمةت

خ ؤلاضافت،  عنذ الن ش علي ُِاس )اظخعشاا ال عاأاث( ٌخ  بدساو كافت البِاناث )سق  ال عاي، جاَس

ةةةةت(، الوةةةةةواجير  ،ِ مكةةةةن للمعةةةةخوِذ جدةةةةةو  الخةةةةاتي: )الوةةةةةاجوسة ال ال ٌأ ...(، وعنةةةةذ الن ةةةةش علةةةةةي سقةةةة  ال عةةةةةاي 

 ؼهش، ....  24ؼهش،  12حعب الؽشاث  ، ج لِر فواجير 

 ح املطحخدم باألخطاء وهاوه: ثىبي - و

فةةةاء عنةةةذ حةةةذوتها ككخاأةةةت كلمةةةت مةةةشوس ،يةةةر  ةةة ِ ت، ؤو ،يةةةر  فةةةاإلاوقع ٍعفةةةؤ جنحِةةةم للمعةةةخوِذٌن أاُص

 رلك.

 ضاعة وطيلة أًام ألاضبو::  24ئثاحة خدمات املوكع للمطحفيدًً على مدار  - س

خامل شؽ ري 
ِ  اإلاوقع والزً امخذ لؽهش، وجذنا ؤنا اإلاوقع مأ ِّ

،ِ ذماجم مخوفشة علي  ُال  فضرة ج  داث ، ُو

 مذاس الِوم . 
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 مدى مالئمة ثخطيط وثصميم املوكع:  -حد

بنا جشجّب وجاعِم اإلاوقةع مةن ناحِةت الخ فةِ  وألالةوان والدةوس، أا ضةافت بتةي ألاؼة ا  وؤنمةا          

 الخةةةة  كانةةةةذ جمِعهةةةةا مخناظةةةة ت ومَش ةةةةت، كمةةةةا ؤن اإلاوقةةةةع ٌدةةةةِ  ُا ةةةةِت الخدةةةةو  أةةةةاللرخين العشبِةةةةت و

ت من ؤجر ُذمت اإلاعخوِذ .     ؤلان ليٌت

 ئمياهية ثصفح واضحخدام املوكع بىفاءة على الهواثف وألاجهشة اللوحية الذهية:  - ط

مةن ُةال   Android ISO Version 5.0ج  اظخ ذام اإلاوقع علي جهاص ىاجمل ركؤ ٍعخ ذم ن ةام         

 Apple ISOعةةخ ذم ن ةةام . كمةةا جةة  جدةةو م ؤًٌضةةا علةةي جهةةاص لةةو ي Google Chromeٍ مخدةةو  

Version 8.4.1  مةةةةن ُةةةةال  مخدةةةةةو  ظةةةةواًسSafari وفةةةةةي كةةةةال ال ةةةةةالخين كةةةةان اإلاوقةةةةةع ٍعمةةةةر أكوةةةةةاءة ،

ت.  ِا  وظالظت مثلما كان ٍعمر علي ؤجهضة ال اظوي الصخد

 ثوافز الدعم الفن :  - ي

ةةةةةا أخعبئةةةةةت نمةةةةةورو ُةةةةةا           ةةةةةل مةةةةةن ُةةةةةال  عةةةةةذة  ةةةةةشق: بم، ِّ
م اإلاوقةةةةةع ُذمةةةةةت الةةةةةذع  الو ، ِّ

للخوا ةةةةةر ٌأ ةةةةةذ،

ةةةةذ الكضرو ةةةةؤ، ؤو اظةةةةخعما  سقةةةة  الهةةةةاجمل ا  ةةةةا ؤ، ؤو سقةةةة  مشكةةةةض ُذمةةةةت  ةةةةم ال ٌر واظخوعةةةةاس عةةةةن  َش

 اإلاؽضركين، ؤو من ُال  سق  الفواست.  

 ئمياهية ثصفح وثاميل وطباعة مخحلف الىما ج واملطخىدات:  - ن

وفش اإلاوقع بم انِت ج مِر وعشا اإلاعدنذاث والنمارو أدِرت          باع ها، مثا  علي رلةك و  PDFٌأ

ةةةةر( ٌةةةةخ  ج مِةةةةر  مكةةةةن الضةةةةر  علةةةةي كلمةةةةت )ج ٌت ٌأ ت الهةةةةل جوفشىةةةةا الؽةةةةشكت علةةةةي موقعهةةةةا  ش العةةةةنَو الخ ةةةاَس

ش علي جهاص اإلاعخوِذ أدِرت   مع بم انِت  باعخم .  PDFالخ َش
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 (:  عبت ج  م عنا ش موهوم بداسة جكنولوجِا اإلاعلوماث1ال ذو  )

 غال مىحمل ال وعم يا املعلوماتعىاصز مفهوم ئدارة ثىىولوج

    ئمياهية ثصفح املوكع بىفاءة على أهثل مً محصفح -1

    ضزعة الوكد املطحغزق في ثاميل الصفاة الزئ طية للموكع  -2

    ضزعة الوكد املطحغزق للحىلل بان صفاات املوكع -3

    الىفاءة في اضرلجا: البياهات واملعلومات مً على املوكع -4

    وفعالة الخدمات الالىرلوهية على املوكعمدى هفاءة  -5

    ثىبيح املطحخدم باألخطاء وهاوه -6

    ضاعة وطيلة أًام ألاضبو: 24ئثاحة خدمات املوكع للمطحفيدًً على مدار  -7

    مدى مالئمة ثخطيط وثصميم املوكع -8

ئمياهيدددددة ثصدددددفح واضدددددحخدام املوكدددددع بىفددددداءة علدددددى الهواثدددددف وألاجهدددددشة اللوحيدددددة  -9

 الذهية

   

    ثوافز الدعم الفن  -11

    ئمياهية ثصفح وثاميل وطباعة مخحلف الىما ج واملطخىدات -11

 0 0 11 ا جمو:

 %0 %0 %100 اليطبة

 عةةةخاخأ مةةةن ال ةةةذو  العةةةاأم ؤن عنا ةةةش موهةةةوم بداسة جكنولوجِةةةا اإلاعلومةةةاث ج  ةةةم شؽةةة ر مكخمةةةر 

 %(. 100علي موقع الؽشكت ورلك أاعبت )
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2 

وحع ةةةةل جةةةةوفير وبٌ ةةةةاد اإلاعلومةةةةاث الهةةةةل حعةةةةه  فةةةةي ج  ِةةةةم ألاىةةةةذاف اظةةةةضراجِ ِت للؽةةةةشكت العةةةةعودٌت 

 الكهشباء، واي كالخاتي: 

 مدى مالئمة رؤية ورضالة وكيم الشزهة: - أ

 الخاتي: ٌمكن بٌ اد سئَت الؽشكت في قاثمت )معلوماث عن الؽشكت( ، حِط جنا الشئَت علي         

 -املطددحمز بالحاطددان ملرزمددون  -: عددالم  مطددحوى   ات طاكددة خدددمات ووطىىددا لعمالئىددا هلدددم"                

 هلدددددم - العامليدددة املطدددحويات ئلددددى لنلقدددى ألامدددد طويددددل طمدددو  لددددًىا –وا جحمددددع  عمالئىدددا هخددددم

 ."مطحلبال وخدماتها الطاكة

مكةةن ال ةةو  أةةإن سئَةةت الؽةةشكت مالثمةةت وو          ا ةة ت صثهةةا و ةةوذ وباُخدةةاس الدةةوسة اإلاعةةخ بلت َو

الهةةةل حعةةة ي بتةةةي ج  ِ هةةةا. أالاعةةةبت بتةةةي سظةةةالت الؽةةةشكت والهةةةل جةةة  ركشىةةةا فةةةي نوةةةغ الدةةةو ت مةةةع الشئَةةةت  

 والهل جنا علي الخاتي: 

 فددددي والاسدهددددار الاضددددحلزار مىددددارة هددددي الطددددعودًة -: بالطاكددددة العددددالم لرددددزود بالىهزبدددداء اململىددددة همدددد"

...  بدددالىفط العدددالم ثدددشود اململىدددة -بأضدددزه  إلاضدددالم  العدددالم ًلهمدددا الشدددزيفان انالحدددزم -املىطلدددة 

 
 
 ."بالطاكة وكزيبا

مكننةةا ال ةةو  أةةإنا سظةةالت الؽةةشكت ح  ةةذ جمِةةع الؽةةشو  اإلافلوبةةت َو هةةش رلةةك مةةن ُةةال   كمةةا        ٌأ

وضةةوحها واُخدةةةاسىا، وبالاعةةبت لل ةةةِ  الهةةل رهةةةشث ؤًٌضةةا فةةةي نوةةغ الدةةةو ت ؤظةةور الشظةةةالت، والهةةةل 

 : جنا علي الخاتي

رو  الحطلدددع لممدددام، والاحطددداص بمطدددإوليخىا ا جحمعيدددة، و )"هيدددف هفىدددز: إلاصدددزار علدددى الحلددددم 

 (.الليادة

 (.نهحم بالحماز، والدكة، واملزوهة العالية)هيف وعمل: الالرزام بالحماز 

 ".(الحعاطف، والاهحمام، والدعم)هيف هحواصل: إلاوطان ماور  اهحمامىا 

 . ف ِ  الؽشكت اإلازكوسة كانذ م ذدة ومشكضة علي زالزت عنا ش سثّعت وباُخداس واي مالثمت جماًما 

 أهداا الشزهة وبان الخدمات الالىرلوهية الت  ًلدمها املوكع: مدى الحوافم بان  - ب

ٌأ ةةذم اإلاوقةةع العذٌةةذ مةةن الخةةذماث الكضرونِةةةت ل فةةشاد والؽةةشكاث أ عةةر الخةةذماث الهةةل كانةةةذ         

جخفلب من اإلاوا نين مشاجعت فشوع الؽةشكت أإنوعةه  وبؽة ر ج لِةذً بتةي بجاح هةا شؽة ر بلكضرو ةؤ 
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، و ل بةةةةاث الخذمةةةةت، الؽةةةةة اوق، .... الةةةةس، وكمةةةةا الح نةةةةةا بن حعةةةةهِر ؤلاجةةةةةشاءاث مثةةةةر ُذمةةةةت فةةةةةواجيًر

 الالصمت لخذمت الكهشباء ظاى  في ج  ِم شعض ؤىذاف الؽشكت  ومنها: 

 الت أالؽشاكت مع العمالء ع جولِذ فع،  .مؽاُس

 ذ عن  %.60 ج لِا ان فاع الكهشباء أاعبت جَض

 اث الفاقت الؽشاكت مع العمالء في الخذماث الكهشباثِت ؼشكت ُذم(ESCO .) 

 ذ اإلانا م  .جوفير الفاقت أكواءة، والخنوع في مدادس جولِذ الكهشباء، وج ٌر

 جفبِم ؤفضر منذ ِت لخذمت العمالء عن شعذ. 

 الضركيت علي ج ذٌ  ُذماث سقمِت للعمالء. 

 مدى الحوافم بان أهداا الشزهة وبان البياهات واملعلومات الت  ثلدمها على موكعها:  -جد

وِةةةةةةةةةةذ ألافةةةةةةةةةةشاد وؤ ةةةةةةةةةة اي الع ةةةةةةةةةةاساث         
أ
ٌأ ةةةةةةةةةذم اإلاوقةةةةةةةةةةع العذٌةةةةةةةةةةذ مةةةةةةةةةةن البِانةةةةةةةةةةاث واإلاعلومةةةةةةةةةاث الهةةةةةةةةةةل ج

وةةةت اظةة هال ، وقةةةشاس ُفةةت حرِيةةةر ال هةةذ الكهشبةةةاجؤ، وم الوةةاث الخعةةةذً  والؽةةشكاث...الس مثةةر حعَش

ش وج عةةين  علةةي مشافةةم الكهشبةةاء والةةزً ٌ  ةةم ىةةذف اإلاوزوقِةةت اإلاندةةو  علةةي )اظةةدثماس فةةي جفةةَو

ب اإلان و  ش وبةةةةةةةشامأ الخةةةةةةةذَس مةةةةةةةت الكهشباثِةةةةةةةت(. أا ضةةةةةةةافت بتةةةةةةةي معلومةةةةةةةاث عةةةةةةةن أةةةةةةةشامأ الب ةةةةةةةط والخفةةةةةةةَو

ش، وجنمِت اإلاواىب الو نِت.  ش، وبالخاتي ٌ  م جوعِر أشامأ ألاأ ار والخفَو  والخفَو

فيد إلادارة الاضرلاثيجية في عملية اثخا  اللزارات:  - د
ُ
 ثوافز جغذًة راجعة ث

دةةِ  اإلاوقةةع ُذمةةت " ةةذٌ         م الكهشبةةاء" حِةةط ٍعةةم  للمةةوا نين مؽةةاسكت  ةةوسة ؤو معلومةةت عةةن ٌأ

ُةةال  جفبِةةم )الكهشبةةاء(  ُةةال  حعبئةةت النمةةورو ؤو مةةن  موقةةع الخفةةش علةةي ؤفةةشاد ا  خمةةع ورلةةك مةةن 

 Twitterعلي ألاجهضة الزكِت، ؤو ع ر حعاي ُذمت  ذٌم الكهشباء علي موقع الخوا ر اجخما ي 

 قع .ؤو ع ر سق  الهاجمل اإلاخامل أاإلاو 

كمةةةا ٌ خةةةًو اإلاوقةةةع علةةةي اظةةةخحِاناث للةةةشؤً، ألاو  ٌخعلةةةم )أمةةةذق سضةةةإى  ةةةال ل الخذمةةةت الكهشباثِةةةت(، 

 والثا ؤ ٌخعلم )أمذق سضإى اإلاؽضركين ال الِين(.

وفِما ٌخعلم أخفبِةم "الكهشبةاء" فهنالةك ؤٌ ونةت فةي الدةو ت الشثّعةِت للخفبِةم شعنةوان )سؤٌةك         

ةةةةةةش زالزةةةةةةت ؤ  هِّ
أ
ٌ ونةةةةةةاث ج خةةةةةةًو اظةةةةةةخحِاناث، فاالظةةةةةةخحِانين ألاو  والثةةةةةةا ؤ ىمةةةةةةا نوةةةةةةغ جهمنةةةةةةا(، والهةةةةةةل ج

 ٌ خةةًو علةةي ؤظةةئلت 
أ
ةةم إلاعةةخ ذم الخفبِةةم حِةةط اظةةخحِانين اإلاةةزكوسَن ؤعةةالو، ؤمةةا الثالةةط فهةةو موج،

ِمم لخدمِ  الخفبِم والخذماث...الس.  ،ِ  ج ا سؤً اإلاعخ ذم وج 
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 Google Plusو YouTubeمثةةةر و س،ةةة  وجةةةود حعةةةاي للؽةةةشكت علةةةي ؼةةةب اث الخوا ةةةر اجخمةةةا ي  

بةةةةاس والاؽةةةةةا اث...الس، وال ج خةةةةًو علةةةةةي ؤً عبةةةةةاساث  Twitterو هةةةةا حعةةةةةخ ذم ف ةةةة  لعةةةةةشا ألُا بال ؤث،

ص ع اإلاخاشعين علي اإلاؽاسكت أأسااه  ؤو م ضرحاةه ، وال جوجذ ؤً نمارو م ددت للخعلِ اث، وال 
أ
ح

ذمها الؽةةةةةشكت، وال ٌدةةةةةِ  ؤًٌضةةةةةةا جوجةةةةةذ بم انِةةةةةت لخ ِةةةةةِ  اإلاوقةةةةةع ؤو الاؽةةةةةا اث ؤو الخةةةةةةذماث الهةةةةةل ج ةةةةة

مكةةةةن ال ةةةةو  أةةةةإنا عنا ةةةةش  ٌأ الخرزٌةةةةت الشاجعةةةةت للعِاظةةةةاث وألا ؽةةةةفت اإلاةةةةزكوسة فةةةةي اإلاوقةةةةع...الس.  لةةةةزا 

 الخرزٌت الشاجعت ،ير مكخملت. 

 (:  عبت ج  م عنا ش موهوم اظخعما  اظضراجِ ي لخكنولوجِا اإلاعلوماث: 2ال ذو  )

 غال مىحمل ال وعم جي لحىىولوجيا املعلوماتعىاصز مفهوم الاضحعمال الاضرلاثي

    مذق مالثمت سئَت وسظالت وقِ  الؽشكت. .1

مةةذق الخوافةةةم أةةةين ؤىةةةذاف الؽةةةشكت وبةةين الخةةةذماث ؤلالكضرونِةةةت الهةةةل ٌ ةةةذمها  .2

 اإلاوقع.

   

مذق الخوافم أين ؤىذاف الؽشكت وبين البِاناث واإلاعلوماث الهل ج ةذمها علةي  .3

 موقعها.

   

    ساجعت جوِذ ؤلاداسة اظضراجِ ِت في عملِت اج ار ال شاساث. جوافش حرزٌت .4

 1 0 3 ا جمو:

 %25 %0 %75 اليطبة

 عةةةةةخاخأ مةةةةةن ال ةةةةةذو  العةةةةةاأم ؤن عنا ةةةةةش موهةةةةةوم اظةةةةةخعما  اظةةةةةضراجِ ي لخكنولوجِةةةةةا اإلاعلومةةةةةاث 

كخمةةةر علةةةي موقةةةع الؽةةةشكت ورلةةةك أاعةةةبت ) ةةةم شؽةةة ري مأ
كخمةةةر و %(، ولةةة  ٌخ  ةةةم 75ج  ، رلةةةك شؽةةة ري مأ

 %(. 25أاعبت )

مواىِ  بداسة اإلاعلوماث موجهةت ا  خةوق: وحؽةمر كةر مةا ٌخعلةم أةا  خوق، وظةّخ  الخ ِةِ  أنةاًء علةي 

 اإلاواىِ  الخالِت وعنا شىا.

 بداسة الس الث:

 وحؽمر كر ما ٌخعلم أةداسة اإلاعلوماث اإلاعخمذة علي الوزاثم، وظّخ  ج عِمها بتي العنا ش الخالِت:
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 ى املوكع:و و  الىصوص عل .1

الندةو  شؽةة ر عةةام جدعة  أالوضةةومل ظةةواء فِمةا ٌخعلةةم أا ةة  الخة  وؤلوانةةم، ؤو فِمةةا ٌخعلةةم 

 أإظلوي الكخاأت.

 وجود ألادلة والحلاريز والاحصائيات الت  ًاحاجها وافة شزائح املطحفيدًً: .2

ود، ٌ خًو اإلاوقع علي عذة ؤدلت منها دلِر ألاعما  الزً ٌ خًو علةي عةذة ُةذماث اةي:  الع ة    

ع ةة   ةةت، جةةو ين  ةةناعت الكهشبةةاء و ؤن مةةت ؤُةةشق، مأ ،ِ اأةةت اإلاال اث، ن ةةر الوقةةود، الخإىِةةر، البو، اإلاؽةةضٌر

شف ت  ىزو ال واث  ج ًو الدس ِر، الذُو  )اظ  اإلاعخ ذم وكلمت اإلاشوس(، و اإلاخفلباث )ملواث مأ

ةةةم حعبئةةةت أwordِؤو  pdfأدةةةِرت  انةةةاةه  أنمةةةورو (، فةةةي قاثمةةةت الع ةةةود ٌةةةخ  حسةةة ِر اإلا ةةةاولين عةةةن  َش

الكضرو ؤ، وبعذ بجمام عملِت حس ِر البِاناث ٍعفى كر م او  اظ  معخ ذم وكلمت مةشوس، كةزلك 

وجةذ فِةذٌو معةاعذ  اث ٌةخ  حسة ِر اإلاةوسدٌن أخعبئةت أِانةاةه  أنمةورو بلكضرو ةؤ، َو في قاثمت اإلاؽضٌر

فلةةةةب اإلاوقةةةةع بسظةةةةا  الوزةةةةاثم اإلافلوبةةةةت بلكضرون عفةةةةى للمةةةةوسد لؽةةةةشمل  َش ةةةةت حعبئةةةةت النمةةةةورو، َو ةةةةا ُو ًِّ

ون علةةي اظةة  pdf,  png , gif, jpgبم انِةةت بسظةةالها أةةإكنر مةةن  ةةِرت )  دأ ِّ
(، َو دةةر شعةةذىا اإلاةةوس،

ا.  ًِّ  معخ ذم وكلمت مشوس، شعذ رلك ٍعخفِع  كر من اإلا اولين واإلاوسدٌن ج ذٌ  عفاءاةه  بلكضرون

،  لبةةاث كمةةا ٌ خةةًو اإلاوقةةع علةةي دلِةةر ُةةذماجنا الهةةل ٌاعةةذ  منهةةا قاث         مةةت ُةةذماث و اةةي: فةةواجيًر

ذمةةةةةت سظةةةةةاثر  ، أةةةةةال  عةةةةةن ان فةةةةةاع الخذمةةةةةت، ُو ذمةةةةةت الوةةةةةاجوسة   smsالخذمةةةةةت، الؽةةةةة اًو ةةةةةت، ُو ،ِ م ان

ؤلالكضرونِةةةت ، واةةةي ُةةةذماث ال ٌمكةةةن ؤلافةةةادة منهةةةا بال شعةةةذ الدسةةة ِر فةةةي اإلاوقةةةع، وجهةةةخ  اإلاوقةةةع شعةةةشا 

 اظبت ) عشبؤ ؤو ان ليًت (.فِذٌو ٌو ل كِوِت اؼضرا  أالخذماث مع اُخِاس اللرت اإلان

شاث  ِّ
،
اؼ ش ُمغ ظنواث، و مأ ن ؤداء ؼشكت الكهشباء اإلااتي آُل ٌأ هش دلِر عالقاث اإلاعدثمَش كما 

ت.  ،ِ اث والشظوم البِان ،ِ ت لها، واحداث ،ِ ت واإلاال ش العنَو  ألاداء اإلااتي لها، وكزلك الخ اَس

 ثىظيم ألادلة والجداول املحاحة على املوكع: .3

خ اضافت. ؤدلت اإلاوقع  من مت شؽ ر جِذ حِط حعخمذ علي جاَس

 ضهولة الوصول ئلى ألادلة والجداول املحاحة على املوكع: .4

جوجةةةةةذ ظةةةةةهولت فةةةةةي الوأ ةةةةةو  ل دلةةةةةت وال ةةةةةذاو  علةةةةةي اإلاوقةةةةةع مهةةةةةى مةةةةةا ؤجةةةةة ، اإلاعةةةةةخوِذ الدسةةةةة ِر أةةةةةاإلاوقع 

 وحدر علي كلمت اإلاشوس.
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 ي موقع الؽشكت الععودٌت للكهشباء(:  عبت ج  م عنا ش موهوم بداسة الس الث عل3جذو  )

 

،يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ال  ع  عنا ش موهوم بداسة الس الث

 مكخمر

     وضومل الندو  علي البواأت. -1

ش واحداثِاث الهل ٌ خاجها كافت ؼشاث  اإلاعخوِذٌن. -2      وجود الخ اَس

ش اإلاخاحت علي اإلاوقع. -3      جن ِ  الخ اَس

ش اإلاخاحت علي البواأت -4      .ظهولت الو و  بتي الخ اَس

 0 0 4 ا  موع

 %0 %0 %100 الاعبت

 ةةةذ شؽةةة ري كامةةةر  علةةةي موقةةةع 
 عةةةخاخأ مةةةن ال ةةةذو  العةةةاأم ؤنا عنا ةةةش موهةةةوم بداسة السةةة الث ج  ا

 %100الؽشكت الععودٌت للكهشباء أاعبت 

 ثوفال املعلومات الخارجية: 

 بتي العنا ش الخالِت:وحؽمر اإلاعلوماث اإلاخعل ت أالبّئت والخ فِ  اظضراجِ ي، وظّخ  ج عِمها 

 وجود رؤية ورضالة وأهداا الشزهة على املوكع: -1

ب )معلوماث عن الؽشكت( ٌوجذ ساأ  شعنوان )الشئَت والشظالت وال ِ ( عنذ الن ش            ضمن جبَو

وجةذ ساأة  شعنةوان )ألاىةذاف  علِم ج هش لنةا  ةو ت   الشئَةت والشظةالت وال ةِ  الخا ةت أالؽةشكت، وَأ

 ( ُا  أاصىذاف اظضراجِ ِت للؽشكت. اظضراجِ ِت

 ثوفز معلومات عً الهييل الحىظيم : -2

ب )معلوماث عن الؽشكت( ز  انخ ا  بتي ساأ            ٌ خًو اإلاوقع علي الهِ ر الخن ِدل ضمن جبَو

ت. ،ٌ  )بداسة الؽشكت( الزً ٌ خًو علي ساأفين ألاو    لغ ؤلاداسة، والثا ؤ لجداسة الخنوِز
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 معلومات اهجاسات الشزهة: ئثاحة -3

ش"           ب )معلوماث عن الؽشكت( ٌوجذ عةذة سواأة  منهةا: )ساأة  "أةشامأ الب ةط والخفةَو ضمن جبَو

ةةةض  ع اإلاؽةةةضركت مةةةع مذٌنةةةت اإلالةةةك عبةةةذ العَض ةةةل ان ةةةاصاث الهةةةل قامةةةذ بهةةةا الؽةةةشكت ، ساأةةة  "اإلاؽةةةاُس ِّ
و ، َو

اء الؽشكت لكشاسإل علمِت في زالر جامعاث للعلوم والخ نِت"، ساأ  )الكشاسإل العلمِت( و ٌو ل ب ؽ

ةت  ،ِ ظعودٌت عَش ت، ساأ  )معاىماجنا فةي ؼةشكاث ؤُةشق(، و ٌ هةش  ان ةاصاث الؽةشكت مةع ؼةشكاث م ل

ضةةةةةة  الؽةةةةةهاداث واإلاشاكةةةةةض وال ةةةةةواثض الهةةةةةةل حدةةةةةذةها الؽةةةةةشكت، ساأةةةةةة   ةةةةةت، ساأةةةةة  )ال ةةةةةواثض( َو ،ِ و ُلِ 

اإلاِةةةةت والؽةةةهاداث والةةةةذسوع الهةةةةل حدةةةةلذ )الشعاٌةةةاث( و ٌ هةةةةش سعاٌةةةةت الؽةةةشكت إلاةةةةاجمشاث ومناظةةةةباث ع

عليهةا، ساأةة  )اإلاؽةةاسكاث( َو خةًو اإلاناظةةباث العاإلاِةةت والخلِ ِةت وا  لِةةت الهةةل ؼةاسكذ بهةةا الؽةةشكت، 

عةةةةةشا اظةةةةةضراجِ ِاث  ب)معةةةةةئولِدنا اجخماعِةةةةةت( ُو وحدةةةةةولها علةةةةةي ؼةةةةةهاداث ج ةةةةةذٌش ودسوع، وجبَو

قخدةةةةةةاد وا  خمةةةةةةع، و فةةةةةةي ساأةةةةةة  )ؤُبةةةةةةاس والعِاظةةةةةةاث واإلابةةةةةةادساث وألا ؽةةةةةةفت ن ةةةةةةو قضةةةةةةاٌا البّئةةةةةةت وا

 .اإلاعئولِت اجخماعِت( حعشا الؽشكت مبادساةها ن و ا  خمع

 :اثاحة املعلومات املحعللة بالخطط الحطويزية -4

ةةب معلومةةاث عةةن الؽةةشكت وج ةةذ ساأةة  )الخإظةةّغ والةةذمأ والهِ لةةت( ركةةشث الؽةةشكت          ضةةمن جبَو

ةةةةةةةةا العمةةةةةةةةر علةةةةةةةةي قةةةةةةةةذمي وظةةةةةةةاق 
ًِّ الظةةةةةةةةخكما  مؽةةةةةةةةشوع بعةةةةةةةةادة الهِ لةةةةةةةةت أةدُةةةةةةةةا  ؼةةةةةةةةشكاء ؤنةةةةةةةم ٌ ةةةةةةةةًش حال

ش  ةةةت فةةةي م ةةةا  انخةةةاو و الخوصُةةةع، أا ضةةةافت بتةةةي عةةةشا مشاحةةةر الخفةةةَو ،ِ اظةةةضراجِ ِين رًو ُ ةةةراث عاإلا

ةةر، وفةةي ساأةة  )الع ةةود اإلاعةةخ بلِت(  ود، ش( شؽةة ري وا ةةلي ومأ الخمعةةت فةةي ساأةة  )أةةشامأ الب ةةط والخفةةَو

َةةةةب ؤعمالنةةةةةا ج هةةةةش ُفةةةة  الؽةةةةةش  ةةةةت فةةةةي  ؽةةةةةا  الخوصُةةةةع وحماٌةةةةت البّئةةةةةت الوش ةةةةي ج ةةةةذ جبو شَ، كت الخفَو

 .وجو ين الدناعاث وجولِذ الفاقت

 اثاحة ألاهظمة واللوائح لالطال: مً كبل املطحفيدًً: -5

ةةةب ؤعمالنةةةا ساأةةة  )ؤح ةةةام وؼةةةشو  الؽةةةشاء( الوش ةةةي مو ةةةل فِةةةم جمِةةةع ألامةةةوس          ٌوجةةةذ ج ةةةذ جبَو

ب ُةذماجنا ساأة  )اؼةضرا اث جو ةِر ال انونِت أين الؽشكت واإلاعخوِذ شؽ ر جِذ. ون ذ  ج ذ جبَو

الخذمةةةةةت( و ساأةةةةة  )حعشفةةةةةم الخذمةةةةةت( الوةةةةةشعِين مو ةةةةةل فيهمةةةةةا ؤن مةةةةةت الؽةةةةةشكت فةةةةةي جو ةةةةةِر و حعشفةةةةةت 

 الخذمت شؽ ري جِذ. 

ا :  وحؽةةةةةةةمر كةةةةةةةر مةةةةةةةا ٌخعلةةةةةةةم أموةةةةةةةاىِ  م خمةةةةةةةع اإلاعلومةةةةةةةاث وز افةةةةةةةت  بداسة اإلاعلومةةةةةةةاث اإلاعخمةةةةةةةذة شؽةةةةةةةشًَّ

 م أخذفم اإلاعلوماث، وظّخ  ج عِمها بتي العنا ش الخالِت:اإلاعلوماث، وحؽمر ؤًٌضا كر ما ٌخعل
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 وجود ثدفم للمعلومات باثجاهان ما بان املطحخدم واملوكع: -1

ٌوجةةةةةذ جةةةةةذفم للمعلومةةةةةاث مةةةةةن موقةةةةةع الؽةةةةةشكت بتةةةةةي اإلاعةةةةةخ ذم، حِةةةةةط ٌدةةةةةِ  اإلاوقةةةةةع للمعةةةةةخ ذم 

عها ومواع ِةةةذ اٌدةةةا  ال دةةةو  علةةةي العذٌةةةذ مةةةن اإلاعلومةةةاث اإلاهمةةةت مثةةةر ؤُبةةةاس الؽةةةشكت ومؽةةةاُس

ةةا مةةن  ًِّ الخذمةت وجوا ةةِر فةةاجوسة ج ةذٌ  الخذمةةت، كمةةا ٌدةِ  للمعةةخ ذم ج مِةةر الوزةاثم بلكضرون

ُال  اإلاوقع دون ج لوت عناء ال ضوس، كما ٌدِ  للمعخ ذمين الخوا ر مةع الةذع  الو ةل للةشد 

علةةةةةةي اظخوعةةةةةةاساث وبالخةةةةةةاتي ج دةةةةةةر الؽةةةةةةشكت علةةةةةةي العذٌةةةةةةذ مةةةةةةن اإلاعلومةةةةةةاث مةةةةةةن اإلاعةةةةةةخ ذمين 

ادة منها في ج عين ؤداء العمر واإلاعاعذة في عملِت اج ار ال شاس، كمةا ؤنا موقةع الؽةشكت لالظخو

جوةةاعلي علةةي مواقةةع الخوا ةةر اجخمةةا ي ممةةا ٌدةةِ  للمعةةخ ذم اإلاؽةةاسكت أأساثةةم و م ضرحاجةةم عةةن 

م كخاأت حعلِ اث في ىزو اإلاواقع.   َش

د إلا -2  لىرلوو :ئمياهية الحواصل مع الشزهة عً طزيم الهاثف أو الوًل

ةةةةةةةةةم سقمةةةةةةةةةين م ةةةةةةةةةانِين للعامةةةةةةةةةت،          وضةةةةةةةةةعذ الؽةةةةةةةةةشكت عةةةةةةةةةذة  ةةةةةةةةةشق للخوا ةةةةةةةةةر معهةةةةةةةةةا، عةةةةةةةةةن  َش

ةةذ الكضرو ةةؤ ؤًٌضةةا، و ُذمةةت " ةةذٌم الكهشبةةاء"  ةةم ال ٌر وللمؽةةضركين، وسقةة  الفةةواست، وعةةن  َش

 لخ ذٌ  البال،اث، كما ؤضافذ ُذمت الخوا ر ع ر الواحغ اي.

 م شبيات الحواصل الاجحماعي:ئمياهية الحواصل مع الشزهة عً طزي -3

ٌدةةةِ  اإلاوقةةةع بم انِةةةت الخوا ةةةر ع ةةةر ؼةةةب اث الخوا ةةةر اجخمةةةا ي مةةةع اإلاعةةةخ ذمين، حِةةةط         

ضر، الوةّغ أةو  والِوجِةوي، و جخل ةى البال،ةاث عةن  ٌوجذ ساأ  مباؼش ل عاأاث الؽشكت في جةَو

ضر، ومن ضمن مبادساث الخوا ةر اجخ م موقع الخوا ر اجخما ي جَو مةا ي ج ةذم الؽةشكت  َش

 معلوماث عن منخ اث  ذٌ ت للبّئت .

 اثاحة مىحدًات ملىاكشة املطحخدمان عً املو وعات املحعللة بالشزهة الطعودًة للىهزباء: -4   

حؽةةةةاس  الؽةةةةةشكت العةةةةةعودٌت للكهشبةةةةاء فةةةةةي الكثيةةةةةر مةةةةن اإلانخةةةةةذٌاث واإلاناظةةةةةباث الهةةةةل ج ةةةةةذم البّئةةةةةت 

اس والخفوس، علي ظحِر اإلاثا : منخةذق البّئةت والخنمِةت والخنمِت اإلاعخذامت وحعضص فش  اظدثم

أشعاٌةةةةةت منخةةةةذق فةةةةش  ألاعمةةةةةا  العةةةةعودً ألامَش ةةةةةؤ، اإلاعةةةةخذامت، منخةةةةذق الفاقةةةةةت، كمةةةةا قامةةةةذ 

ت اإلاخاحةةةت لالنخ ةةةا  بتةةةي مدةةةاف الؽةةةشكاث  وعشضةةةذ فِةةةم الشئَةةةت اإلاعةةةخ بلِت والوةةةش  اظةةةدثماَس
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ةةر الخ ةةذٌاث الهةةل جواجةةم قفةةاع الكهش  ت واعةةذة ُا ةةت فةةي العاإلاِةةت، وج َو بةةاء بتةةي فةةش ي اظةةدثماَس

م ةةةةا  جولِةةةةذ ون ةةةةر الكهشبةةةةاء، كمةةةةا  شحةةةةذ سئَ هةةةةا حةةةةو  اظةةةةدثماس فةةةةي م ةةةةا  الفاقةةةةت والوةةةةش  

اإلاخاحةةةت فةةةي ىةةةةزا ا  ةةةا ، وفةةةةم جوجههةةةا الشامةةةةؤ بتةةةي ؤلاقةةةال  مةةةةن اظةةة هال  الوقةةةةود واعخمةةةاد علةةةةي 

ت واعةةةةذة وجزاأةةةة ر فشً ةةةةا اظةةةةدثماَس ِّ
،
ؽةةةة  ٍأ ةةةةا  ن، إلاواجهةةةةت الفلةةةةب الفاقةةةةت البذٌلةةةةت، مم، ت للمعةةةةدثمَش

ت.  ،ِ  اإلاضتاٌذ علي الفاقت الكهشباثِت، والزً ٍعذ الفلب عليها من ؤعلي اإلاعذالث العاإلا

 ئثاحة الحصويد أو الاضحبيان إلالىرلوو  للمطحخدمان إلبداء آراءهم: -5

 ٌدِ  اإلاوقع اظخحِان لخ ِِ  الخذماث ؤلالكضرونِت كما ؤو  ناىا في ن فت ظاأ ت . 

 امياهية ا افة جعليم مً كبل املطحخدم على موكع الشزهة -6

 ال ٌمكن بضافت حعلِم علي موقع الؽشكت الععودٌت للكهشباء.

ا علةي موقةع الؽةشكت 4ٌو ل جذو  ) (  عبت ج  م عنا ش بداسة اإلاعلوماث اإلاعخمذة شؽشًَّ

 الععودٌت للكهشباء

 غال مىحمل ال وعم عىاصز مفهوم ادارة املعلومات املعحمدة بشزيا

     وجود ثدفم للمعلومات باثجاهان مابان املطحخدم واملوكع -1

د الالىرلوو  -2      امياهية الحواصل مع الشزهة عً طزيم الهاثف أو الوًل

     امياهية الحواصل مع الشزهة عً طزيم شبيات الحواصل الاجحماعي -3

     اثاحة مىحدًات ملىاكشة املو وعات املحعللة بالشزهة -4

اثاحددددددددة الحصددددددددويد أو الاضددددددددحبيان الالىرلوودددددددد  للمطددددددددحخدمان البددددددددداء  -5

 آراءهم

    

     امياهية ا افة جعليم مً كبل املطحخدم على موكع الشزهة -6

 0 1 5 ا جمو:

 %0 %16,66 %83,33 اليطبة
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ا ج   ذ شؽ ر مكخمر   عخاخأ من ال ذو  العاأم ؤن عنا ش بداسة اإلاعلوماث اإلاعخمذة شؽشًَّ

،  %16.66%، ولةةةةة  جخ  ةةةةةم أاعةةةةةبت 83,33علةةةةةي موقةةةةةع الؽةةةةةشكت العةةةةةعودٌت للكهشبةةةةةاء أاعةةةةةبت 

 %0وج   ذ شؽ ر ،ير مكخمر أاعبت 

ةةةةةةةت للمعلومةةةةةةةاث، وظةةةةةةةّخ  ج عةةةةةةةِمها بتةةةةةةةي  ،ٌ ت واإلااد بداسة مةةةةةةةواسد اإلاعلومةةةةةةةاث: وحع ةةةةةةةل بداسة اإلاةةةةةةةواسد الحؽةةةةةةةَش

 العنا ش الخالِت:

  ضهولة الوصول ئلى املوكع: -1

لت بتي اإلاوقع علي م ش  أ ط جوجر وظِ هش موقع الؽشكت كإو  ندِ ت ٌمكن الو و  شعهو 

مةةةةن نخةةةةاثأ الب ةةةةط، كمةةةةا ٌمكةةةةةن الو ةةةةو  بلِةةةةم ؤًٌضةةةةا مةةةةن ُةةةةةال  ىةةةةزا الةةةةشاأ  اإلاباؼةةةةش للموقةةةةةع :   

https://www.se.com.sa  

 ضهولة الوصول ئلى املعلومات املحاحة على املوكع: -2

للمعةةةةةةةةخ ذم وا ةةةةةةةة ت علةةةةةةةةي اإلاوقةةةةةةةةع، جةةةةةةةة  وضةةةةةةةةع ؤىةةةةةةةة   بنا الو ةةةةةةةةو  بتةةةةةةةةي اإلاعلومةةةةةةةةاث اإلاهمةةةةةةةةت        

باث، وعنذ مشوس اإلااؼش عليها  ن الشثّعِت في ؤعلي الدو ت علي ؼ ر جبَو اإلاوضوعاث والعناَو

بةةةةت، وعنةةةةذ الن ةةةةش علةةةةي ساأةةةة  ؤً  ج هةةةةش قاثمةةةةت ماعةةةةذلت مةةةةن الةةةةشواأ  الهةةةةل جنةةةةذسو ج ةةةةذ كةةةةر جبَو

ن ال انحِت اإلاخوشعت من اإلاوضوع الشثّيإ  ل .موضوع ج هش العناَو

 جعدد طزق الاضرلجا: في املوكع: -3

ٌدةةةِ  اإلاوقةةةع م ةةةش  أ ةةةط، وبالخةةةاتي فةةةةن عندةةةش حعةةةذد  ةةةشق اظةةةضرجاع علةةةي اإلاوقةةةع ٌنفبةةةم علةةةي 

 موقع الؽشكت.

 أهمية املو وعات املدرجة في الصفاة الزئ طية للمطحخدم: -4

َبةةةةةةاث حعخ ةةةةةةر اإلاوضةةةةةةوعاث اإلاذسجةةةةةةت فةةةةةةي الدةةةةةةو ت الشثّعةةةةةةِت للموقةةةةةةع  مهمةةةةةةت حِةةةةةةط حعةةةةةةشا الخبو 

عةةةشا  وجةةةذ بهةةةا ؼةةةَش  مخ ةةةش  ٌضةةة  معلومةةةاث عةةةن جمِةةةع ألاقعةةةام فةةةي اإلاوقةةةع، ُو الشثّعةةةِت، َو

باس، وكزلك  و ت الؽشكت علي مواقع الخوا ر اجخما ي.  آُش ألُا

 وجود ثزابط على املو وعات الزئ طية والفزعية على املوكع: -5

ت علةةي اإلاوقةةع، فعلةةي ظةةحِر اإلاثةةا  ىنةةا  جةةشاأ  ومالثمةةت أةةين اإلاوضةةوعاث الشثّعةةِت والوشعِةة        

اث وبنودىما، و ٌنذسو ج ذ موضوع  في اإلاوضوع الشثّيإل ل عما  جنذسو ج خم الع ود واإلاؽضٌر

معلوماث عن الؽشكت  مواضِع فشعِةت لهةا: بداسة الؽةشكت، الن ةام ألاظاسةإل الشظةالت وألاىةذاف 
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ك ةةةةةذماث الوةةةةةواجير، وؤلاظةةةةضراجِ ِت..، وموضةةةةةوع ُةةةةةذماث اإلاؽةةةةةضركين ٌضةةةة  موضةةةةةوعاث فشعِةةةةةت 

 معلوماث اٌدا  الخذمت، آلِت الؽ وق.

 اثاحة روابط ملواكع حىومية أخزى على املوكع: -6

 ال ٌ خًو اإلاوقع علي سواأ  إلاواقع ؤُشق علي ؼبكت العنكبوجِت.

 جعدد الفئات املطتهدفة على املوكع: -7

 شاد و ماظعاث.ٍع هذف اإلاوقع عذة فئاث من م اولين وموسدٌن و  ال ل الخذمت من ؤف

 ثصميم املوكع حط  الاححياجات املعلوماثية ا خحلفة للمطحخدمان: -8

جةةةةةة  جدةةةةةةمِ  اإلاوقةةةةةةع أمةةةةةةا ٌل ةةةةةةل احخِاجةةةةةةاث اإلاعةةةةةةخوِذٌن ا خخلوةةةةةةت مةةةةةةن م ةةةةةةاولين و مةةةةةةوسدٌن         

ومؽةةةةةضركين أالخذمةةةةةت مةةةةةن نمةةةةةارو ولةةةةةواث  معمةةةةةو  بهةةةةةا أالؽةةةةةشكت، وآُةةةةةش ان ةةةةةاصاث و الخفةةةةةوساث 

وبم انِةت اظةةخعالم عةن الوةواجير  ومخاشعةت الفلبةةاث، وحةاج ه  إلاعشفةت ؤسقةةام اإلاخعل ةت أالؽةشكت، 

ن الؽشكت وفشوعها و،يرىا.  ىواجمل وعناَو

 وجود ثوجيهات وجعليمات لىيفية اضحخدام املوكع: -9

فةةةت اإلاوقةةةع جمكةةةن اإلاعةةةخوِذ مةةةن معشفةةةت ؤجةةةضاء اإلاوقةةةع الشثّعةةةِت وسواأفةةةم          ٌوجةةةذ ساأةةة  لخَش

 ، كما ٌوجذ فِذٌو اسؼادً لفَش ت اظخ ذام.الوشعِت شؽ ر جِذ
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 (  عبت ج  م عنا ش اداسة مواسد اإلاعلوماث 5جذو  )

 

 عةةخاخأ مةةن ال ةةذو  العةةاأم ؤنا عنا ةةش موهةةوم بداسة مةةواسد اإلاعلومةةاث ج   ةةذ شؽةة ر مكخمةةر علةةي 

%، وج   ةةذ شؽةة ر 11.11جخ  ةةم أاعةةبت %، ولةة  88,88موقةةع الؽةةشكت العةةعودٌت للكهشبةةاء أاعةةبت 

 %0،ير مكخمر أاعبت 

 

 

 

 غال مىحمل ال وعم عىاصز مفهوم ئدارة موارد املعلومات

     ضهولة الوصول الى املوكع -1

     ضهولة الوصول الى املعلومات املحاحة على املوكع -2

     املوكع جعدد طزق الاضرلجا: في -3

     أهمية املو وعات املدرجة في الصفاة الزئ طية للمطحخدم-4

     وجود ثزابط على املو وعات الزئ طية والفزعية على املوكع -5

     اثاحة روابط ملواكع حىومية أخزى على املوكع -6

     جعدد الفئات املطتهدفة على املوكع -7

     لوماثية ا خحلفة للمطحخدمانثصميم البوابة حط  الاححياجات املع -8

     وجود ثوجيهات وجعليمات لىيفية اضحخدام املوكع -9

 0 1 8 ا جمو:

 %0 %11.11 %88.88 اليطبة
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بنا دسجةةةت ج  ِةةةم عنا ةةةش موهةةةوم بداسة البِانةةةاث فةةةي موقةةةع الؽةةةشكت العةةةعودٌت للكهشبةةةاء ج   ةةةذ  .1

%(، ولة  ٌخ  ةم شؽة ر مكخمةر ورلةك أاعةبت 33شؽ ر مكخمر علي موقع الؽشكت ورلك أاعبت )

اث67) بةاس  %(. ورلك شعحب عذم وجود معخَو كافِةت مةن ألامةان، كمةا ؤنةم ٌوجةذ العذٌةذ مةن ألُا

بةاس الهةل ٌ ةذمها  خ لها، وؤًٌضةا عةذم الخ ةذٌط الةذوسً لةبعض ؤنةواع ألُا وألاحذار أذون ركش جاَس

 اإلاوقع. 

ؤن عنا ةةةش موهةةةوم بداسة جكنولوجِةةةا اإلاعلومةةةاث ج  ةةةم شؽةةة ر مكخمةةةر علةةةي موقةةةع الؽةةةشكت ورلةةةك  .2

 %(. 100أاعبت )

ِةةةةا اإلاعلومةةةةاث ج  ةةةةةم شؽةةةة ر مكخمةةةةر علةةةةةي ؤن عنا ةةةةش موهةةةةوم اظةةةة .3 خعما  اظةةةةةضراجِ ي لخكنولوج

%( شعحب عذم 25%(، ول  ٌخ  م شؽ ر مكخمر ورلك أاعبت )75موقع الؽشكت ورلك أاعبت )

 وجود حرزٌت ساجعت كافِت ٌمكن ؤن جوِذ ؤلاداسة اظضراجِ ِت في عملِت اج ار ال شاس. 

كامةر  علةي موقةع الؽةشكت العةعودٌت للكهشبةاء  ؤن عنا ش موهوم بداسة السة الث ج   ةذ شؽة ري  .4

 %100أاعبت 

ؤن عنا ةةةش موهةةةوم جةةةوفير اإلاعلومةةةاث الخاسجِةةةت ج   ةةةذ علةةةي موقةةةع الؽةةةشكت العةةةعودٌت للكهشبةةةاء  .5

 %100أاعبت 

ا ج   ذ شؽ ري مكخمر علي موقع الؽشكت الععودٌت  .6
ؤن عنا ش بداسة اإلاعلوماث اإلاعخمذة شؽشًَّ

، وج   ةةذ شؽةة ري ،يةةر مكخمةةر أاعةةةبت  %16.66جخ  ةةم أاعةةبت %، ولةة  83,33للكهشبةةاء أاعةةبت 

 . ورلك شعحب عذم بم انِت اإلاعخوِذٌن من بضافت حعلِ اةه  علي موقع الؽشكت. 0%

ؤن عنا ةةش موهةةوم بداسة مةةواسد اإلاعلومةةاث ج   ةةذ شؽةة ري مكخمةةر علةةي موقةةع الؽةةشكت العةةعودٌت  .7

 ةةةةذ شؽةةةة ري ،يةةةةر مكخمةةةةر أاعةةةةبت %، وج  ا 11.11%، ولةةةة  جخ  ةةةةم أاعةةةةبت 88,88للكهشبةةةةاء أاعةةةةبت 

شق في اإلاملكت.  0%  . ورلك شعحب عذم جوفير اإلاوقع لشواأ  اإلاواقع ؤلالكضرونِت ال  ومِت ألُا
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  ذ من الذساظاث فةي م ةا  بداسة اإلاعلومةاث فةي اإلاواقةع الكضرونِةت الخاشعةت ؤىمِت بجشاء اإلاَض

العةةةعودٌت ورلةةةك إلاعةةةاعذةها علةةةي مواكبةةةت للماظعةةةاث ال  ومِةةةت أو ننةةةا اإلاملكةةةت العشبِةةةت 

 الخفوساث الخكنولوجِت اإلاخ ذدة. 

  ا داُةر اإلاوقةع ًِّ ن واظضرجاع اإلاعلوماث اإلاوجودة حال ش آلِاث ج َض ضشوسة العمر علي جفَو

ش اإلافلوبةةت لخلبِةةت احخِاجةةاةه  أالؽةة ر  لدعةةهِر حدةةو  اإلاعةةخوِذٌن علةةي النخةةاثأ والخ ةةاَس

 ألامثر. 

 لخ نِةةةةت وجكنولوجِةةةةا اإلاعلومةةةةاث واجدةةةةاالث ال ذٌثةةةةت فةةةةي بداسة ج عةةةةين معةةةةخوق جورِةةةةمل ا

 العملِاث. 

  ال ِةةةام أةةةةةجشاء  ةةةةِانت للموقةةةةع شؽةةةة ر دوسً للضةةةمان والخ  ةةةةم مةةةةن مةةةةذق مالثمخةةةةم إلاعةةةةاٌير

جذ ُلري ما. 
 بداسة اإلاعلوماث والخ عين علِم برا ما وأ

 س ألافضةةةر لهةةةا فةةةي جحنيةةةل اظةةةضراجِ ِت وا ةةة ت فةةةي م ةةةا  بداسة اإلاعلومةةةاث مةةةن ؤجةةةر اظةةةدثما

 اإلاوقع واإلاواقع اإلاؽابهت. 
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 املزاجع العزبية:

( ج ِةةةةةِ  مواقةةةةةع ؼةةةةةشكاث الفيةةةةةران العشبِةةةةةت علةةةةةي ؼةةةةةبكت ؤلانضرنةةةةةذ: 2015أشكةةةةةاث، ُالةةةةةذ مدةةةةةفوى ) -1

دِةةةت،  ةةةةت ال َو خ Cybrarians Journalدساظةةةت م اسنةةةت مةةةع الضركيةةةت علةةةي موقةةةع الخفةةةو  ال َو ، جةةةةاَس

( مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامل علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي : 2017مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسط  18الو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  : )

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&

39&catid=275:researches-31-13-90-08-id=691:2015 

ةةةةةت وعالق هةةةةةا أكوةةةةةاءة ألاداء )دساظةةةةةت جفبِ ِةةةةةت علةةةةةي  (2003ال شبةةةةةؤ، ؤحمةةةةةذ  ةةةةةالل ) -2 الشقاأةةةةةت ؤلاداَس

، سظةةالت ماجعةخير ، جامعةةت نةاٌمل العشبِةةت  اإلاةشاقبين ال مةةشكِين أ مةش  مفةةاس اإلالةك ُالةةذ الةذوتي(

خ الو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  : )  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ، جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَس ( مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامل علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي : 2017مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسط  11للعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم ألامنِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ، الَش

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52545/%D8%A7%D

9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8

%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%83%D9%8

1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7

%D8%A1.pdf?sequence=1 

نت ، صسَةةةذو وبول لِةةةب، مةةةَش  ) -3 ( بداسة اإلاعشفةةةت، الاؽةةةإة، ألاىةةةذاف، 2011ساأحةةةي ، حعةةةناء و  ةةة ٌر

اذ خ الو ةو  : )  العملِاث، جامعت منخوسً، قعفنفِنت ) ؼشاث  أوسبَو ( 2017مةاسط  16(، جاَس

 http://www.slideshare.net/boulahlib/ss-15560012مخامل علي :  

( الخورِةةةةةمل فةةةةي اإلااظعةةةةت العامةةةةةت ، سظةةةةالت ماجعةةةةخير ، جامعةةةةةت   2014عبةةةةذ الكةةةةَش  ، عذٌلةةةةت ) -4

خ الو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  :       )  118ُِضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش ، ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكشة ،  ( مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامل علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي : 2017مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسط  26 ، جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَس

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4014/1/11-

%D8%B9%D8%AF%D9%8AD9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D

8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=691:2015-08-09-13-31-39&catid=275:researches
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=691:2015-08-09-13-31-39&catid=275:researches
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52545/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1.pdf?sequence=1
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52545/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1.pdf?sequence=1
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52545/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1.pdf?sequence=1
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52545/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1.pdf?sequence=1
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52545/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1.pdf?sequence=1
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52545/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1.pdf?sequence=1
http://www.slideshare.net/boulahlib/ss-15560012
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4014/1/11-%D8%B9%D8%AF%D9%8AD9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4014/1/11-%D8%B9%D8%AF%D9%8AD9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4014/1/11-%D8%B9%D8%AF%D9%8AD9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4014/1/11-%D8%B9%D8%AF%D9%8AD9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.pdf
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اجةةةةةم ،   2014عبةةةةةذ الهةةةةةادً ، جةةةةةودث عةةةةةضث والعةةةةةضة ، ظةةةةةعِذ حعةةةةة ل ) -5 ، 2( الخوجِةةةةةم اإلاظةةةةةل ون َش

   258ال اىشة : داس الث افت للاؽش والخوصُع ، 

ت مةةةن وجهةةةةت 2011ل  فةةةا ؤ ، عبةةةذ     )ا -6 ( بداسة اإلاعلومةةةاث ودوسىةةةا فةةةةي جنمِةةةت اإلاةةةواسد الحؽةةةَش

، جامعةةةت نةةةاٌمل ن ةةةش ضةةةبا  مشكةةةض وبداساث اإلاعلومةةةاث أشثاظةةةت ال ةةةشط الةةةو  ل ، سظةةةالت ماجعةةةخير 

خ الو و  : )   ( مخامل علي :2017ماسط  20العشبِت للعلوم ألامنِت ، جاَس

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/526684%d9%85%d8

%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d7%d8%b1%d8%a7%d20%d8%a7%d9%84%d9

%85%d8%b9%d9%840%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

، 1( الصةةةةة افت ؤلالكضرونِةةةةت فةةةةي رةةةةر الثةةةةوسة الخكنولوجِةةةةةت،  2014كنعةةةةان ، علةةةةي عبةةةةذ الوخةةةةامل ) -7

  226لمِت للاؽش ،عمان : داس الِاصو ي الع

خ الو ةو  : 210( مبادت عل  ؤلاداسة ال ذٌثةت ،   2014الهواسإل ،   حعن ال رصن ي )  -8 ، جةاَس

( مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامل علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي : 2017مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسط  15) 

https://books.google.com.sa/books?id=35FYBQAAQBAJ&pg=PA222&lpg 

q_rLAhUFfxoKHf3- 

( بداسة اإلاعلومةةةةةةاث ، ال ةةةةةةاىشة : داس 2011الهةةةةةةوػ، ؤأةةةةةةو أكةةةةةةش م مةةةةةةود و م يةةةةةةرق، م روكةةةةةةت عمةةةةةةش )  -9

   269الس اي للاؽش والخوصُع ، 

( البواأةاث ؤلالكضرونِةت لل امعةاث: دساظةت ج ِِمِةت م اسنةت لعِنةت 2017الوكِر، وظام حعةن ) -10

ةةةت ج  ةةةم ؤلافةةةادة مةةةن أواأةةةت جامعةةةت أ ةةةل  مةةةن ال امعةةةاث العشبِةةةت وألاجنحِةةةت لوضةةةع موا ةةةواث معِاَس

مل، خ الو ةةةةةةةةةو : )47ع،Cybrarians Journalظةةةةةةةةةَو ةةةةةةةةةر 18، جةةةةةةةةةاَس  مل علةةةةةةةةةي:( مخةةةةةةةةةا2017اأَش

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&

id=808:wwakel&catid=314:reviews 

 

 

 

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/526684%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d7%d8%b1%d8%a7%d20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%840%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/526684%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d7%d8%b1%d8%a7%d20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%840%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/526684%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d7%d8%b1%d8%a7%d20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%840%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/526684%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d7%d8%b1%d8%a7%d20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%840%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://books.google.com.sa/books?id=35FYBQAAQBAJ&pg=PA222&lpg=PA222&dq=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%8A+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9&source=bl&ots=Nlwb3SAAR9&sig=BL01NUIELgC17pM05CBcMKjqQo8&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjPiMKPq_rLAhUFfxoKHf3-AToQ6AEIGzAA#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%8A%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20
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 لومات واملكحباتماجسحير في املع                                                                                                        

 العراق –جامعة دِوك                                                                                                               

 

جستحعر  الرااةتتة مم تتوت املكحبتتات الرانعتتةا وايعىاةتاثو  اتتذ اة  تتود املب ولتتة والحوج تتات 

لحجتاا  العردترل لبًاا تا المتت مترت يتالك ير متٍ الحاتواات واملرالتد مًت  البرادتة العنلعة للنشتااع  وا

ألاولتتتذ ل تتتا فتتتي ال ناىعٌعتتتاتا ولمتتتا ويتتتول ا ،لتتتذ  متتتا هتتتي  لعتتتو الوا   تتتر اث تتت ت ِتتت ُ الحجتتتاا    تتتىا  

و ىوا ا م حلمة ما ييو كون تا ثجتاا  ملكحبتات  امتة  و  كاددنعتة  و وأًعتة  و رايتة ملراةتأ ي  عتة  و 

اتتتذ مستتتحوط امل اأعتتتات واملتتترو. ،ذ ثتتته ث ستتتعه ِتتت ُ املشتتتااع  ي ستتت  الحاتتتوا الأم تتتت لشتتتعو  و لتتتو   

الحاوا الحكًولوجي فتي اليتيو ،لتذ  مرالتد  ترل: مرللتة ا ألاتاو ت ألاولتذ و تبىات اةألااةتو ا ث ترده 

املم تتتتتوتا اةحكشتتتتتاا الب ،تتتتتت والح  تتتتتتا الحًمعتتتتت  والحابعتتتتتضا واملشتتتتتااةة الواةتتتتتعةا رتتتتته اةتتتتتحعرا  

  واى  املحعل ة لىد والرل من ا. اة

تتتا متتتٍ  مشتتتااةةثكحًتتت   ثويتتتلد الرااةتتتة ،لتتتذ  وجتتتود مشتتتك ت ميتتتادا املعلومتتتات ،لكاروىع 

لعث لساةعة املعلومات املحعل ة يالحعاوو وثاوير ا  نو ات ول وق الٌشر والح ًعات املحعل ة 

 تات الحابع تات يتالرمه متتٍ يآلعتة العنتد  ةتح رات  دوات الرانًتة ومعتادير ث ويتد املعلومتات وواج

  تتتتتٍ ذلتتتتتا ا ح تتتتتاا ،لتتتتتذ  الب تتتتتث  والحاتتتتتوير املن  تتتتتي بشتتتتت و ث ًعتتتتتات 
 
بعتتتتتا ا ألاتتتتتاو ت ةألال تتتتتاا  اتتتتت 

اةارجا  في املكحبات الرانعةا يالرمه مٍ ث  عتض الك يتر متٍ اىجتااات الح ًعتة ملعاة تة الوةتا   

تتتتا. واتتتر ررجتتتتد ِتتتت ُ الرااةتتتتة يتتت اااراح الستتتتلي اةألا يتتتتث  دجتتتتاد املحعتتتردلا واةألاوةتتتتبة املوا تتتتة وميِر

يعغ ومعادير مولرل ييو املؤةسات املعلوماثعة املعًعتة لخست عد ثبتادمل املعلومتات ةتوان  كاىتد  اتذ 

املستتحوط ا ألااتتتي  و االع تتت  و العتتتال تا ةتتت لا ثوتتتعا التتتردط والحوج تتتات وثولعتترِا   دجتتتاد  لعتتتة 

 حعل ة ي  وق الاب  والٌشر. نلعة  املعة ملعاة ة املشك ت ال اىوىعة والعلنعة امل

معواتتتتات  - CADLIS–يًتتتتان املكحبتتتتات الرانعتتتتة  –اليتتتتيو  –املكحبتتتتات الرانعتتتتة الكلمااااملف احيةمل  اااا   

 املكحبات الرانعة
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Abstract: 

The study deals with the concept of digital libraries and its impact on the efforts 

and trends for many practical projects and  experiments to build, which went through 

a lot of developments and stages from the beginning first of it in the i980s and until to 

what they arrive is now on it, these experiments have taken different forms  and types 

between being the experiences of public libraries or academic, national, or private 

research centers or at the provincial and cities levels. The projects were divided 

according to the chronological development of the prevalence and realization of 

technological development in China into several stages: the stage of the first attempts 

and computer networks, presentation of the concept, research and technical 

exploration, implementation and application, and wide sharing, then reviewing 

aspects related to each of them.  

The study found that there are problems involved in sharinginformation 

sources electronically in terms of information policy relatedto cooperation, collection 

development, copyright, and technologies related to the work mechanism for the use 

of digitization tools, information transmission standards and application interfaces 

despite some attempts to solve it, as well asthe lack of 

systematic research anddevelopmenton techniques of retrieval in libraries digital, 

Although many technical achievements have achieved to processing of multimedia, 

Distributed computingand others.The study came out with a proposal Striving to find 

unified standards and formulas among the information institutions concerned to 

facilitate the exchange of information, whether at the local, regional or global level, as 

well as clarifying and unifying visions and trends to find a global practical mechanism 

to address legal and scientific problems related to copyright. 

Keywords: Digital library, China, Digital library construction, CADLIS, Obstacles of 

Digital library 
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مًتتتتت  مالتتتتت  ال ناىعٌعتتتتتات متتتتتٍ ال تتتتترو املانتتتتتات كتتتتتاو  ىخشتتتتتاا ألاىارىتتتتتد وثكًولوجعتتتتتا املعلومتتتتتات 

وثاواِا السرع   اذ ىااق واةت  ثت رير  نعتض  اتذ لعتال الًتام العومعتةا ينتا فتي ذلتا أري تة  نل ته 

ت  يش 
 
 -د  داتامتٍ رت مل  اىارىت -ومعيشت ه  ،ذ   يبا اًتال اثيتامل م نتة يتيو الشتع  اليتع ت. واتر ا

ا  ىد جردر ملشااةة املعلومات وث رده اةخرمات.  مم وت املكحبات الرانعةا يا حباِا

،و الحاتتتتتتتتوا الستتتتتتتترع  لنىارىتتتتتتتتد فتتتتتتتتي الخستتتتتتتتععٌعات والحاتتتتتتتتان ا متتتتتتتتٍ ابتتتتتتتتد مجحنتتتتتتتت  املعلومتتتتتتتتات  

نكتتتتتٍ جعريتتتتت  و عمت تتتتتا ي ن تتتتتا جنتتتتت   واملكحبتتتتتات ةتتتتتا ر فتتتتتي ثنكتتتتتيو مم تتتتتوت املكحبتتتتتات الرانعتتتتتةا والتتتتت   د 

ة املعلومات الواةعة واملعر ة في مشرو  مًظه  ٍ أريض الرانًتة واىارىتدا بةعتة وث أيٍ ومعاة 

  تتر ا تت  ث تترده املكحبتتات الرانعتتة  .امل  نتتة و معالعتتة  العتتة واةتتارجا ث تترده رتترمات اةحمستتاا 

البلتتتراو املح رمتتتة م تتتد الو دتتتات د.  متتت  متتتٍ  تتت و لرارتتتة املكحبتتتات ،لتتتذ  مستتتحوط جردتتتر ينتتتروا الواتتت

 يتتك ةنعتتتات ةبيتتترل متتٍ البٌعتتتة الح حعتتتة للنعلومتتات  لتتت لا   يتتتب د  املح تترل
 
و ريااىعتتتا واملاىعتتتا ث

ميزاىعتتتة الب تتتوذ ملشتتتااع  املكحبتتتات الرانعتتتة ثتتترايجعا موتتتتو ا ةتتتارًا وجاذيتتتا ل ةتتتخ ناا الحًا  تتتات 

 .واِحنات اة ن وا 

بت  م ترك الب تتث
ّ
تا  اتذ اىارىتتد ثجتاُ اا  Googleثخ ملكحبتتات ا ألاتترك الحجتاا  ألاةنتتر ىجال 

ا  و املكحبتتتتات الرانعتتتتة ألاكاددنعتتتتة الرتتتتخنة ةحؤةتتتت  لرانًتتتتة 2004الرانعتتتتةا   تتتتر   لتتتتٍ فتتتتي  تتتتات 

ملعتتوو متتٍ الكحت  ال عنتتة فتتي كتد متتٍ جامعتتات ِاا تااد و ةستتمواد وةتتحاىمواد وميشتتعةاو  50لتوالي 

  دنكتتٍ  وومكحبتتة ىعويتتواك العامتتة رتت مل رنتت  ةتتًوات. و ىتتو ينجتترد اىت تتان متتٍ مشتترو  الرانًتتةا 

للنيادا والحنويد والحكًولوجعا  ل لا  دنكٍال ا نة  املكحبات الرانعة دؤرر ي ول  اذ ريا ك 

و دااك  .وةتتتت ولة اةتتتتح رات للنكحبتتتتات الرانعتتتتة الح لعردتتتتة  و ثحاتتتتايض متتتت  ِتتتت ا املستتتتاا الحاتتتتوير  

عتتتة ألاواو عتتتة يًتتتان املكحبتتتة الران 2006الرانعتتتةا يتتتر  اث تتتاد ألاواوعتتت  ي لتتتومل  تتتات  ألاِنعتتتة املكحبتتتات

دولتة  واو عتة جشتااك فتي ج تود ،يشتان  23 متا الو   ًتاك  ةنتر متٍ  .)الرا  ال  افي ألاواوع ( في  ريسا

مرللتتتتتتة جردتتتتتترل متتتتتتٍ ة للنكحبتتتتتتات الرانعتتتتتتة ِتتتتتت ُ املكحبتتتتتتة. ،ذ درلتتتتتتد ألا نتتتتتتامل ثجردتتتتتتر البٌعتتتتتتة الح حعتتتتتت

 .واة املساي ة العاملعة في الب ث  ٍ ررمات مجاىعة ا اراك موا ة  اذ ىااق 

بتتتتت  
ّ
 متتتتا فتتتتتي اليتتتتيو   تتتتتر يتتتتر  مجحنتتتتت  ي تتتتوذ املكحبتتتتتات واملعلومتتتتات وث ًعتتتتتات اةألااةتتتتو  يحخ

املتؤثنر ال تاي  والستحوو   مت  ايع تاد الت   ثتأامٍ 1995متٍ  تات الب توذ فتي مجتامل املكحبتات الرانعتة 

ة ل ث تتاد التترولي ة نععتتات املكحبتتات  ىتت اك فتتي يكتتيو. ،ذ   يتتب د املكحبتتات الرانعتتةا راتتة ثاويرّيتت
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 للنكحبات الرانعتة ثكًولوجعة وأًعة اةنعة م  ث رده الييو جعري
 
اةخايتة ه تاا ألامتر الت    دط ما

 . عنا بعر ،لذ  يًان املكحبات الرانعة  اذ ىااق واة  في املسح بد

بعتتتد املكحبتتتة الوأًعتتتتة ثاتتتوير املكحبتتتات الرانعتتتة يالشتتتتىد املحبتتت  فتتتي ا  حنتتت  التتتترولي 
ّ
واتتتر اث

كحبتتات الرانعتتة اليتتيًعة. يتتالرمه متتٍ  و اليتتيو يتتر ت يامل ااىتتة متت  الو دتتات كإ تتاال لبتترن ثاتتوير امل

 املح رل والرومل املح رمة ألاررط مح ررل ،  او ثاواِا كاىد مواةبة بسر ة.

 

  ةنتر يعاي  مجامل املعلومتات واملكحبتات  اتذ املستحوط العتال ت متٍ الارةيتز  اتذ يلتراو بععن تا

تتتا  ةتتتعنا تتتاا والمتتتت جعتتتر فتتتي  يتتترىا اةألاتتتاليا  و  اتتتذ جواىتتت  ث ييتتتع   متتتٍ ميِر ة مععًتتتة  ةنتتتر متتتٍ ميِر

لعويتتتتتة والواتتتتتوا  ًتتتتترِا لاجتتتتتة مدألاتتتتتة  رتتتتتران الح يتتتتتك وا تتتتترُ ياملأيتتتتتر متتتتتٍ الٌشتتتتتاأات العلنعتتتتتة 

والمًعة والح ًعة وادااية   املكحبات الرانعة فتي اليتيو والترل متٍ اة واىت  المتت ىالتد ىيتع  ا متٍ 

 يير في جستلع  اِحنامتات الب  عتة لد  تات والبلتراو ا خحلمتة لحعأيتأ دواِتا ذلاا  ا   ٍ الح

 في مشااةة املعر ة والحجاا  الح ًعة.

 جسلذ الرااةة لنجاية  اذ ألاةئلة الب  عة الثعة: 

 ماهي أبععة املرالد المت مرت ه ا مشااع  املكحبات الرانعة في الييو؟ -1

 ر يسعة في مشااع  املكحبات الرانعة الييًعة؟ماهي اة واى  ال -2

ا في مشااع  املكحبات الرانعة الييًعة؟ -3   ةنر مٍ ميِر
 
 ما هي ا  ا ت المت   رت ثرةيزا

متتتتتتا هتتتتتتي الع بتتتتتتات والح تتتتتتردات المتتتتتتت لتتتتتترت متتتتتتٍ  نلعتتتتتتات ومشتتتتتتااع  يًتتتتتتان املكحبتتتتتتات الرانعتتتتتتة  -4

 الييًعة؟

 

املوتتتتتتتتو  ىمستتتتتتتوا لر تتتتتتتر الًحتتتتتتتا  المكتتتتتتتر  فتتتتتتتي مجتتتتتتتامل ثكنتتتتتتتٍ ألاِنعتتتتتتتة الرااةتتتتتتتة متتتتتتتٍ ألاِنعتتتتتتتة 

املعلومتات واملكحبتتات يتتالب وذ والرااةتتات  تتٍ املوتتتو   ةتتّعنا و و  ديعتتات الح يتتك ثمح تتر مل تتد 

ِتتت ُ الرااةتتتات للبتتتال يو ميتتتر اليتتتيًيو  اتتتذ املستتتحوط العتتتال ت والعرعتتت   اتتتذ لتتتر ةتتتوان. ،ذ   ثوجتتتر 

 للنىاىتة العاملعتة ًِاك دااةات ثخًاومل موتو  املكحبات الرانعتة  
 
تا فتي يلتر م تد اليتيو  ىظترا و ميِر
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المتتتت ثنحلك تتتتا متتتتٍ لعتتتتث الب تتتث العل تتتتت والًنتتتتو واىحعتتتتات ااحيتتتاد  الكبيتتتتر ودواِنتتتتا فتتتتي الح تتتترت 

 الح  ت في مجامل املعلومات واملكحبات  اذ وجو اةخيوص.

 

 جسلذ الرااةة للحعرا  اذ ما د ج :

 اا  املكحبات الرانعة في الييو.واا  وأبععة مشااع  وثج -1

 املرالد واملًعامات المت مر ه ا يًان املكحبات الرانعة في الييو. -2

 الوةا د وألادوات المت ةاِند في ،ىجاا  نلعات يًان املكحبات الرانعة في الييو. -3

  ىوا  امليادا املعلوماثعة وةنعت ا المت  نلت ا مشااع  يًان املكحبات الرانعة في الييو. -4

 ملعواات واملشك ت المت لالد دوو ث  عض مشااع  يًان املكحبات الرانعة ألِرا  ا.ا -5

 

ا حنتتترت الرااةتتتة  اتتتذ املتتتًسح الويتتتم  املستتتوي فتتتي اةتتتحعرا  املوتتتتو  واة واىتتت  املحعل تتتة 

ه تتتتاا واملحن لتتتتة يتتتتالمارل الأمًعتتتتة املنحتتتترل متتتتٍ البتتتترادات ألاولتتتتذ لظ تتتتوا موتتتتتو  الرااةتتتتة متتتتٍ مًحيتتتت  

و تتتالرجو  ،لتتتتذ  امليتتتتادا وا  تتتت ت الكاروىعتتتتة  2020-2019ال ناىعٌعتتتات ولمتتتتا ،ثنتتتتات الرااةتتتتة  تتتتات 

 ومواا  اىارىد.

 

يعتترا اتتاموم  لتته املعلومتتات واملكحبتتاتا املكحبتتة الرانعتتة  اتتذ:  ن تتا املكحبتتة المتتت ثحتتو ر    تتا 

ةا وينكتٍ الويتومل ،ل  تتا  تٍ أريتض  ج تأل اةألاواةتتي . يستبة ةبيترل متٍ امليتادا وامل حٌعتتات ا ألاوةتب

عتتر   تتر  تتبىات اةألااةتتو  تتا  و الويتتومل ،لعتتو  تتٍ ب  واتتر  اواتتر دتتحه الحمتتات يتتا ألاحوط الرا تتت م لع 

يتتتتتتتتتر ت  نلعتتتتتتتتتة الرانًتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتي املكحبتتتتتتتتتات يالم تتتتتتتتتااما واىح لتتتتتتتتتد ،لتتتتتتتتتتذ  ةشتتتتتتتتتا ات التتتتتتتتتروايات ورتتتتتتتتتترمات 

 ،لذ  يشر الكح اةح  صا ره ،لذ  الروايات وألا نامل املرجععة ا
 
 . (1)لكبيرلا و ريرا

،و الحعريتت  ميتتر الرةتت ت للنكحبتتة الرانعتتة ِتتو مجنو تتة متتٍ املعلومتتات املتتراالا واةختترمات 

نكٍ الويومل ،ل  ا   تر الشتبىات. ،و اة تأن  املحعل ة ه اا ،ذ دحه ث أيٍ املعلومات في   ىامل اانعة د 

و ثتتتر ض البعاىتتتات املرةتتلة ،لتتتذ  ألاا  متتتٍ انتتتر ال تتات متتتٍ ِتتت ا الحعريتت  ِتتتو: املعلومتتتات املتتراالا     
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يًاعي هي ليسد مكحبةا  البعاىات ذات ا  ًر ثًظعن ا بشىد من  ي ثيبا مجنو ة مكحبة اانعةا 

و  يعر معظه ألاشخاص اا رل يعاىات ث حو   اتذ ججت ع ت مالعتة لشترةة والترل مكحبتة اانعتةا 

متتٍ الشتتركات ةجتتأن متتٍ املكحبتتةا وث حتتتو   لكتتن ه د بلتتوو مجنو تتة متتٍ ِتت ُ املعلومتتات متتٍ العردتتر

املكحبتتات الرانعتتة  اتتذ معلومتتات محًو تتة  ةتتح رام ا متتٍ العردتتر متتٍ املستتحمعردٍا وثاتتراوح    تتات 

املكحبتتتتات الرانعتتتتة متتتتٍ يتتتتةيرل ،لتتتتذ  متتتتخنةا وينكن تتتتا اةتتتتح رات    ىتتتتو  متتتتٍ معتتتترات اةألاوةتتتتبة و   

ظعن تتتا  اتتتذ  ج تتتأل اةألاواةتتتي  ومحالتتتة ،و الستتتنة املولتتترل هتتتي  و املعلومتتتات دتتتحه ثًيتتترامن مًاةتتتبة. 

ثًظعن تتتتاا و ا تتتتمت اا وجعل تتتتا محالتتتتة و ا متتتت  ،جتتتترانات  رحعتتتتاا املتتتتواد فتتتتي ا  نو تتتتاتا   تتتتر الشتتتتبىات

 .(2)للنسحمعردٍ

ومتتٍ اليتتتع  ث تتترده مم تتتوت مّولتتتر مليتتتاد"  املكحبتتتة الرانعتتتة    لمتتتا املعتتتاجه املح ييتتتة 

تتا  تتام  دحىتتوو  ا اتتر   جعاتت  جعريم 
 
متتٍ جنلتتة والتترل و،ىنتتا دحاتتنٍ ، تتااات جأ عتتةا املٌشتتوال لتترد 

نكتتتتتٍ  و جع تتتتتتت   تتتتتعان م حلمتتتتتتة  تتتتت ا الحبتتتتتام ىتتتتتتاجه متتتتتٍ ل ع تتتتتتة ممادِتتتتتا  و  املكحبتتتتتة الرانعتتتتتتة  د  ِو

ا  اتتذ ثيتواات ه للنم تتوت.  اتتذ ةتتيعد امل تاملا اتتر يعتتر  مح يتتك فتتي  ألشتخاص م حلمتتيوا ا حنتتاد 

عترا املكحاتت املكحبتة  لوت اةألااةو  املكحبة الرانعة ةًظتات معلومتات محيتد يالشت بكةا ييًنتا اتر ي 

  و  ةنتر 
 
الرانعة  اذ  ن ا ىظير اا ت للنكحبة الح لعردة فتي الواات ا اتر جشتند املكحبتة الرانعتة والترا

 .(3)مٍ ِ ُ املماِعه

 ا   ٍ ذلاا ًِاك  ًاير ثه ث ردرِا  اذ  ن ا ى اط مشارةة ييو ثلتا امليتادألاات فتي 

 (4):ِ ُ الحعريمات. وهي كاآلج 

 املكحبة الرانعة ليسد ةعاىا والرا. •

 ثحال  املكحبة الرانعة ث ًعة لر   ميادا الك يردٍ. •

 الر   ييو العردر مٍ املكحبات الرانعة وررمات املعلومات للنسحمعردٍ الن ا عيو. •

 الويومل الشامد ،لذ  املكحبات الرانعة وررمات املعلومات ِو ال را. •

 ،لتتتتذ ألا نتتتتاملة  اتتتتذ يتتتترا د املستتتتخًرات:   تتتتت ثنحتتتتر   ث حيتتتتر مجنو تتتتات املكحبتتتتات الرانعتتتت •

 .المًعة الرانعة المت   دنكٍ ثن عل ا  و ثواعع ا في ألا ىامل املابو ة

د لظ  ىو يالرمه مٍ  و ًِاك العردر مٍ الحعريمات لتلنكحبة الرانعة  واةح رات العردتر 

تا بشتىد ماترادا  و محبتادمل مٍ امليادألاات م د  املكحبة الكاروىعة  و املكحبتة ا اراتتعة  و  ميِر
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،   و  -وجود الك ير مٍ ارح  ات متٍ لعتث الشتىد واملاتنوو واةخترمات وامل حٌعتات  ا   ٍ -

ر  لظ وا ذلا الخشايو والارادا.  البيئة الكاروىعة جعر ألاةام املشارك والسي  اة ِو

رية ثكنٍ في  رت الحنعيز ما يتيو  وار اثر" مٍ اةح ران  ديعات املوتو   و ال اعة اة ِو

لوةتتتتبة املكحبتتتتة كإلتتتترط  نلعات تتتتا  و  ةنتتتتر ومتتتتا يتتتتيو اانًتتتتة املكحبتتتتة الًاثجتتتتة  تتتتٍ ث ويتتتتد مجنو تتتتات 

املكحبتتتتتة ،لتتتتتذ    تتتتتىامل اانعتتتتتة  تتتتتٍ أريتتتتتض ،درال تتتتتا الكاروىعتتتتتاا ومتتتتتٍ ًِتتتتتا ثبلتتتتتوات ممتتتتتاِعه واثجاِتتتتتات 

 املكحبات الرانعة وارانت ا ي س  ِ ُ اة  ة  و ثلا.

ِ ا الحبادٍ ملياد"  املكحبة الرانعة  ،ذ لي  ل ا جعري   و   ه  والييو ليسد ينً ط  ٍ

مولتتتتتر. و ن تتتتتا ث حلتتتتت  يتتتتتارح ا اةألاتتتتتا ت واملوااتتتتت .   تتتتتر م لتتتتتد املكحبتتتتتات الرانعتتتتتة فتتتتتي املابو تتتتتات 

اليتتتيًعة جتتتاىبيو ا يستتتعيوا ألاومل ةنجتتتامل ي ،تتتت محعلتتتض ينح ييتتتات اةألاواةتتتي  ومتتتأود  رتتترمات 

حكًولتتتتتتتوجي  اتتتتتتذ الب تتتتتتتث والحًظتتتتتتعه واةتتتتتتتارجا  واةألانادتتتتتتتة ا ألاحتتتتتتوط التتتتتتت دٍ درةتتتتتتأوو فتتتتتتتي الحاتتتتتتوير ال

والرانًتتة والحواعتت ا ييًنتتتا ال تتاي  ةنشتتترو ات الحابعتتض العناتتتي ت تترا لبًتتتان ا  نو تتات الرانعتتتة  و 

 .(5)ثو ير ررمات املكحبات الرانعة املحعل ة ياملكحيعيو و صألاا  ا ألاحوط 

 

   ةاملعرو ت Digital Libraries Chineseيًتان املكحبتات الرانعتة فتي اليتيو  متر
 
 CDLيتت  م حيترا

يالعردتتتتتر متتتتتٍ املشتتتتترو ات واملوااتتتتت  واملًعامتتتتتات مًتتتتت  ا ألاتتتتتاو ت ألاولتتتتتذ ل تتتتتا ولمتتتتتا الو. و عنتتتتتا دتتتتت ج  

 اةحعرا  لحلا املواا :

ة ثاتواات املكحبتات ير  الحاوير والعند الب ،ت في مًحي  جسععٌعات ال رو املانات ملواةب

 1995الرانعة في جنع   ى ان العاله. ثن د ذلا يح رده مم توت املكحبتة الرانعتة فتي متؤثنر ، ت   تات 

للنكحبتة الرانعتة.  IBMراتة  Qinghuaةعًىتوا  وجامعتة IBMاملًع ر في يكيو.   ر  رتد كد متٍ 

الرانعتتة اليتتيًعة التت   ثتته ايتت   ة ًتتة الح اتتع  اليتتيًعة ينشتترو  ثجر تتة املكحبتتة  1997وفتتي  تتات 

 تتتتااةد  عتتتتو ةتتتتحة مكحبتتتتات  امتتتتة ينتتتتا فتتتتي ذلتتتتا املكحبتتتتة الوأًعتتتتة اليتتتتيًعة وجامعتتتتة  تتتتًة ا . وكتتتتاو 

. وععتر ِت ا املشترو  الر ي تات 
 
مشترو  ،  تاا –املشرو  ادت اىا ييًتان املكحبتة الرانعتة اليتيًعة اةتنعا

ؤةستتات فتتي اليتتيو. يتتر  ا مشتترو  ر تتافي ةبيتترا  تتااةد  عتتو العردتتر متتٍ املًظنتتات وامل–CDLو،ربتتات 

. ةب د ِ ا املشرو  ي وذ العلة ارمد     م رمة م حيرل للنشتااع  متٍ 1999املشرو   ات 
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 اةختتاا ا  اتتي ةتتيعد امل تتامل مشتترو ات مبتتاداات املكحبتتة الرانعتتة املرللتتة ألاولتتذ متتٍ الو دتتات املح تترل

(6)(7). 

ال ال  ا تتتتتة اليتتتتتيًعة مشتتتتترو  املكحبتتتتتة الوأًعتتتتتة اليتتتتتيًعة متتتتتٍ ابتتتتتد واا 1998يتتتتتر  فتتتتتي  تتتتتات 

ثتتته ث ةتتتي  املرةتتتأ الرا تتتت ملستتتخًرات املكحبتتتة الوأًعتتتةا  1999واملكحبتتتة الوأًعتتتة اليتتتيًعةا فتتتي  تتتات 

. واتتر   تترت فتتي يكتتيو فتتي العتتات  30التت   اتتات ينجتت" متتا دأيتتر  تتٍ 
 
ملعتتوو يتتم ة متتٍ امليتتادا ةتتًويا

،لتذ   CDLأل نتامل ي توذ ىمسوا ىرول دولعتة  تٍ املكحبتة الرانعتة فتي اليتيوا ،ذ ويتلد لالتة الشتبكة 

 NGI (Nextاةتتتتتلو  ومستتتتتحوط مح تتتتترت ومواةتتتتت  للح تتتتترت التتتتترولي ملستتتتتحوط اىارىتتتتتد اة عتتتتتد ال تتتتتادت 

Generation Internet لتتت لا يتتتر ت العردتتتر متتتٍ املشتتتااع  الب  عتتتة للنكحبتتتة الرانعتتتة فتتتي املكحبتتتات .)

  العنتتتد لبًتتتتان ا اجحنتتتا2000العامتتتة اليتتتيًعة  اتتتذ مستتتحوط امل اأعتتتتات واملتتترو.   تتتر فتتتي ن ادتتتتة  تتتات 

 CDLميادا مشرو  املكحبة للسًة الرانعة الييًعة. ثه مًااشة اةخاة اةخناةعة ألاولتذ ملشترو  

 تر العتأت  اتذ معاة تة امليتادا و تض ةنتا     ا-اةخرو  مٍ العبانل الرولعة–( 2005-2000اليع ت ) 

ِتتتتر ي  عتتتتة للنكحبتتتتات الرانعتتتتة  ا اة امعتتتتات م تتتتد فتتتتي بعتتتتاملعتتتتادير الرولعتتتتة املعًعتتتتة. ثتتتته ث ةتتتتي  معا

 .(8)جامعة يكيو وجامعة ىوامامل في  نامل مر  الييو

ألارتتتتر البتتتتالغ والامتتتترل الكنعتتتتة بشتتتتىد  21كتتتتاو ل تتتتروت ال تتتترو اة ردتتتتر التتتتتدنكتتتتٍ ال تتتتومل ي ىتتتتو 

مخستتاا  فتتي مجتتامل ي تتوذ املكحبتتات الرانعتتة و  نتتامل يًاا تتا  اتتذ مستتحوط املكحبتتات العامتتة واة امععتتة 

  اذ لر ةوان.

ثن تتد بعتتا مشتتااع  املكحبتتة الرانعتتة المتتت يتتادات ه تتا مؤةستتات وأًعتتة وم لعتتة  اتتذ مستتحوط 

امل اأعتتتات  اتتتذ  ن تتتا مشتتتااع  ي  عتتتة ييًنتتتا كاىتتتد معظن تتتا  بتتتاال  تتتٍ يتتترامن لبًتتتان املكحبتتتة الرانعتتتة فتتتي 

 وةنا داي: واات و ارات م حلمة  ل لا اسه البالث ثلا املشااع   اذ رن  مرالد امًعة 

 (5991 –احر ل  الاولى  املحملوالف ألاولى وشبكملف الحملسوب ) منةصف الثمملنينملف 

ثاتتتتتوا اىارىتتتتتد بستتتتتتر ة مًتتتتت  ال ناىعٌعتتتتتات فتتتتتتي اليتتتتتيوا ،ذ اىالتتتتتض يرىتتتتتتامن الب تتتتتث والحاتتتتتتوير 

ا ه تترا جعأيتتأ الحًتتا   العتتال ت لليتتيو 1986( فتتي  تتات  863التتوأ ت  تتالي الح ًعتتة املستتنال ) يرىتتامن 

و اتتتتتراات ا الشتتتتتاملة للب تتتتتث والحاتتتتتوير يح ًعتتتتتة  العتتتتتة. لىتتتتتوو املكحبتتتتتات الرانعتتتتتة والتتتتترل متتتتتٍ وث ستتتتتي

. متتتتتتٍ رتتتتتته   يتتتتتتبا (9)موتتتتتتتو ات ااتتتتتتا  ثكًولوجعتتتتتتا املعلومتتتتتتات الحتتتتتتاب  لتتتتتتوااال العلتتتتتتوت والحكًولوجعتتتتتتا
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ا   ر  ةسد  بكحيو: ألاولذ 
 
متٍ  1993في  ات UNINET اةح رات  بىات اةألااةو   ةنر  عو ا

متتتتٍ ابتتتتد  1994فتتتتي  تتتتات  CSTNETة املعلومتتتتات فتتتتي مجتتتتامل ،داال ألا نتتتتاملا وارتتتترط  ابتتتتد وااال يتتتتًا 

 ومل   مشتتترو  يتتتر  فتتتي اليتتتيو  . ،   ىتتتو(10)مجتتتامل العلتتتوت والحكًولوجعتتتا يفتتتألاكاددنعتتتة اليتتتيًعة للعلتتتوت 

ا ال   ثىوو مٍ ر رة مشااع   ر عة 1994 ات   After Digital Library"ة ت  بعر املكحبة الرانعة

ةعًىوا ومؤةسة  وداو و رةة البارومل الوأًعة الييًعة. وكاو ال را وجامعة  IBMاوو ييو يالحع

متتتٍ يًتتتان املشتتترو  ىظتتته معاة تتتة البعاىتتتات اة نا عتتتة املستتتح لة لليتتتوا وميتتتادا معلومتتتات الوةتتتا   

 . (11)املحعردل

19951996

ا ألارتتر البتتالغ فتتي ثل تت  مم تتوت املكحبتتات 1995فتتي يكتتيو  تتات  التت     تتر 62كتتاو ملتتؤثنر ، تت  التتت 

الرانعة  ومل   اِحنات واة  الًااق في اليتيوا وةست  املأيتر متٍ اِنعتة مًت  ذلتا الواتد. ةنتا  ىتو 

فتتتي الماتتترل ذات تتتا يتتتر  ا  حنتتت  اليتتتع ت دتتتراك  و مستتتح بد ثاتتتوير املكحبتتتات دكنتتتٍ فتتتي ثاتتتوير املكحبتتتات 

نات ورعض يب وذ وثاوير ث ًعات املكحبات الرانعة فتي ا  حنت  الترولي.   تر الرانعةا و ر  يإد ن اِح

تىلد مجنو تات ي  عتة ودااةتعة م حلمتة رت مل ثلتا الستًوات لرااةتة ثاتوير املكحبتات الرانعتتةا 
 
 

وجواى  تتتتتا املماِعنعتتتتتة والخشتتتتتةعلعة وثلتتتتتا الح ًعتتتتتات ألاةاةتتتتتعة المتتتتتت متتتتتٍ  تتتتت ن ا  و ثىتتتتتوو لاةتتتتتنة فتتتتتي 

 .(12)الحاوير املسح باي

1996–2000

 بشتتتتتىد مازادتتتتترا ،ذ ايجتتتتتألا  ألامتتتتتر ةتتتتت لا  اتتتتتذ  الرانعتتتتتة  يتتتتتب د،و  كتتتتترل املكحبتتتتتات 
 
 تتتتتابعا

الب تتوذ الًظريتتة  تتٍ املكحبتتتات الرانعتتة. و تتض اليتتا عات املٌشتتتوال فتتي الكشتتاا التتوأ تا املٌشتتتوا 

رد الرةتتتتتتتا د الب  عتتتتتتة املحعل تتتتتتة ياملكحبتتتتتتات الرانعتتتتتتتة متتتتتتٍ ابتتتتتتد مكحبتتتتتتة  تتتتتتتًة ا ا   تتتتتتاات ،لتتتتتتذ   و  تتتتتت

ااداد  تتتتترد الرةتتتتتا د  1999.  عاتتتتتذ ةتتتتتيعد امل تتتتتاملا فتتتتتي  تتتتتات 1994ثاتتتتتا مد ث ريبتتتتتا ةتتتتتًويا مًتتتتت   تتتتتات 

 663. ةت لا   تاات اليتا عات ارترط ،لتذ   و 1998%  تٍ  تات 130الب  عة  ٍ املكحبات الرانعتة 

مجلتة ا يستعة لرااةتات املعلومتات واملكحبتات  22اةالة ي  عة محعل تة ياملكحبتات الرانعتة يشترت فتي 

 .2001و 1994ييو  ام  

 اتتت   تتتٍ  تتترد ةبيتتتر متتتٍ م تتتا ت ا  تتت ت والكحتتت  املحعل تتتة ياملكحبتتتات الرانعتتتة المتتتت يتتتر ت 

. ثاتتنٍ  تترد العتتد متتٍ الكحتت  املتتؤررل ) متتٍ ىحتتا  املتتؤلميو اليتتيًيو ( ةنتتا داتتي: 1997ثظ تتر متتٍ  تتات 
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(ا ةحتتتتتتا   املكحبتتتتتتات  2000الًظريتتتتتتة ،لتتتتتتذ  الحابعتتتتتتض  ) املٌشتتتتتوا  تتتتتتات  ةحتتتتتا   املكحبتتتتتتات الرانعتتتتتتةا متتتتتٍ

ات تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ا ةحتتتتتتتا   امل رمتتتتتتتة ،لتتتتتتتذ  املكحب 2000الرانعتتتتتتتةا الًظريتتتتتتتة والحابعتتتتتتتض الح  تتتتتتتت  ) املٌشتتتتتتتوا  تتتتتتتات 

(ا ةتتت لا ثتتتو ر الارجنتتتة اليتتتيًعة لكحتتتا   املكحبتتتات الرانعتتتة  لتتتولعه  2001الرانعتتتة  ) املٌشتتتوا  تتتات 

 (. 2001) املٌشوا مٍ ابد مابو ات ال ًرةة الك ر ا عة  ات   امأ

 متت  ا  حنتت  التترولي.   تتر ثتته 
 
و  يتتب د الحبتتاد ت العلنعتتة رتت مل الماتترل ىمستت ا يشتتاة جتترا

د ول العلنان الرولعيو املعرو يو لأياال اليتيو وث ترده ثجتااه ه فتي ثاتوير املكحبتات الرانعتة. ةت لا 

ل العردتتتر متتتٍ البلتتتراو  جتتتران الرااةتتتات املعراىعتتتة لحجتتتاا  املكحبتتتات اتتتات البتتتال وو اليتتتيًعوو يأيتتتاا 

 اويتتتتتتا للحاتتتتتتوير الستتتتتترع  ة  تتتتتتود املكحبتتتتتتات الرانعتتتتتتة فتتتتتتي 
 
الرانعتتتتتتة. ،و ِتتتتتت ُ ألايشتتتتتتاة وتتتتتتتعد  ةاةتتتتتتا

 .(13)الييو

يتتتالازامٍ متتت  اةخستتتا  الب تتتث والحاتتتوير املحعلتتتض ياملكحبتتتات الرانعتتتة اِحنتتتات واةتتت  الًاتتتاقا 

ع  الرةتتنعة ا خييتتة للب تتوذ وثجتتاا  املكحبتتات الرانعتتة. وثنتتد ِتت ُ و تتر ت مجنو تتة متتٍ املشتتاا 

املشتتتتااع  ير ادتتتتة اةألاىومتتتتة اليتتتتيًعة. ،ذ ثاتتتتنًد  تتتترد العتتتتد متتتتٍ املشتتتتااع  الب  عتتتتة امل نتتتتة ةنتتتتا داتتتتي: 

تو مشترو  ي ،تت يتر   تات   متٍ 1996 الب ث  ٍ ثكًولوجعا املكحبات الرانعتة  ِو
 
عتر والترا ا الت   ي 

ستتتعة  اةخاتتتة اةخناةتتتعة الحاةتتتعة  ير ادتتتة وااال الاريعتتتةا ومشتتترو   املكحبتتتة املشتتتااع  الوأًعتتتة الر ي

ا ايش  جأن مٍ املشرو  الوأ ت الر ي ات مٍ ابتد 1997الرانعة الحجرييعة الييًعة  ال   ير   ات 

تو  –ير   ىظات املكحبة الرانعتة  1998ة ًة الح اع  الييًعة ةاي اا وفي  ات   تبكة املعر تة ا ِو

وثتت ُ مشتتااع  ي  عتتة ارتترط تتتنٍ ال رىتتامن ىمستتو م تتد الب تتث  863/306من التتوأ ت جتتأن متتٍ ال رىتتا

 ٍ ريا ك ىظات اةارجا  معلومات الوةا   املحعردلا وىظات ثابعض املكحبة الرانعة اليتيًعة 

 اتتتذ  تتتتبكة املعلومتتتات البيتتتترية اليتتتيًعة املح رمتتتتةا ومشتتترو   دااةتتتتة يرىتتتامن وثكًولوجعتتتتا املكحبتتتتة 

ير ادتتة لىومتتة يكتتيو ا ألالعتتةا ومشتترو   ىظتتات املكحبتتة الرانعتتة اليتتيًعة لبًتتان  1999الرانعتتة   تتات 

ا 2000فتتتتتتي  تتتتتتات  863املعلومتتتتتات اليتتتتتتيًعة   تتتتتتر الاريتتتتتض الستتتتتترع  الستتتتتتو ر  تتتتتتتنٍ املشتتتتترو  التتتتتتوأ ت 

ا 2002ومشتترو   ي تتث املكحبتتة الرانعتتة اليتتيًعة  ير ادتتة ة ًتتة الح اتتع  اليتتيًعة ةتتاي ا فتتي  تتات 

ا 2002املكحبتتة الرانعتتة اليتتيًعة  ير ادتتة وااال العلتتوت والحكًولوجعتتا  تتتات ومشتترو   معتتادير لًظتتات 

ومشتتتتترو   دااةتتتتتة الحتتتتترويد والحوا  عتتتتتة لًظتتتتتات املكحبتتتتتة الرانعتتتتتة اليتتتتتيًعة  ير ادتتتتتة الد ًتتتتتة العلنعتتتتتة 

 .(15()14)الوأًعة

 و عنا د ج  اةحعرا  لبعا املشااع  المت كاو ل ا ث رير ةبير بشاتن مٍ الحميعد:
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 (CEDLP)  China Experimental Digital  Library 

project  

ااتترح املشتترو  متتٍ ابتتد وااال ال  ا تتة  تتات 
 
 اتتذ  ىتتو  1997. وثتته ا حنتتادُ ي لتتومل  تتات 1996ا

 NLC  (National Library Ofمشترو  وأ تت  يتااا . كتاو املشترو  ي عتادل املكحبتة الوأًعتة اليتيًعة 

China ٍوىمتتتتتتت  يالحعتتتتتتتاوو متتتتتتت  مكحبتتتتتتتة  تتتتتتتًة ا  ومكحبتتتتتتتة  ًخشتتتتتتت )Shenzhen  ومكحبتتتتتتتة جشويةشتتتتتتتاو

Zhongshan  ين اأعتتتتتتتتتة اوايةتتتتتتتتترويغGuangdong  مكحبتتتتتتتتتة م اأعتتتتتتتتتة لعتتتتتتتتتاوىيًغ وLiaoning  ومكحبتتتتتتتتتة

. وكتاو ال ترا متٍ املشترو  Guangxiين اأعتة اوايةشتات  Guilinومكحبتة اتويليو   Nanjingىتاىجعًغ

انعتتتتتة اليتتتتتيًعة يالشتتتتتىد التتتتت   د  تتتتتت اةألا تتتتتوق المكريتتتتتة اةخايتتتتتة ياليتتتتتيو ثاتتتتوير ىظتتتتتات املكحبتتتتتة الر 

 فتتتي الواتتد ىمستتتو متت  ث ًعتتتات املكحبتتات الرانعتتة املستتتح رمة فتتي ا  حنتتت  التترولي. وثتتته 
 
ويىتتوو محوا  تتا

ثو عتت  الًظتتات لدألايتتومل  اتتذ ةنعتتة كا عتتة متتٍ امليتتادا الرانعتتة ياللةتتة اليتتيًعة و و دتتحه جشتتةعلو 

وا . و نلد مأادتاُ ألارترط اايلعتة الحوةت  والعنتد املحترارد يتيو مىوىاثتو ةًظات املكحبة الرانعة امل

ثه اىت ان مٍ الًظات واملوا  ة  لعو مٍ ابد ة ًة اةخ ران. وكاىد الًخعجتة  2001املوا ةا وفي  ات 

،داال الًظتتتات املتتتتوا  متتتتٍ ابتتتد العردتتتتر متتتتٍ املكحبتتتتات فتتتي اليتتتتيو. ،ذ كتتتتاو ال تتترا مًتتتتو ثتتتتراةه امليتتتتادا 

عتتة والستتناح ينشتتااةت ا   تتر املكحبتتات املشتتااةة. وثاتتنًد الو تتا   الر يستتعة للًظتتات: جنتت  الحااي 

وثً عة املياداا وث أيٍ و،داال املياداا و،داال امللكعة وى د املياداا وا  و وججت عد امليتاداا 

ب تتتتتت الًظتتتتتتات ثتتتتتته ثاتتتتتوير لتتتتتتوالي ر رتتتتتيو متتتتتتٍ ا  نو تتتتتتات 
 
وواج تتتتتات الويتتتتتتومل للنستتتتتحمعردٍ... اةتتتتتتو. يخ

املكحيعة للنيادا الرانعة والوةا   املحعردلا المت ثراوح م حواِا ييو السمر والستعالةا والستيرل 

تتتا. وثجتتتاوا ،جنتتتالي ةنعتتتة امليتتتادا الرانعتتتة  ال اثعتتتةا والحتتتاايك العستتتكر ا واملوةتتتو ات العامتتتة وميِر

معحاداثتتتتتا معةايادتتتتد. ةتتتتت لا ثتتتتته ،يشتتتتان اا تتتتترل يعاىتتتتتات  900املتتتتراال متتتتتٍ ابتتتتتد ىظتتتتات املكحبتتتتتة الرانعتتتتتة 

املااي تتتة ةجتتتأن متتتٍ ىظتتتات املكحبتتتة الرانعتتتةا للستتتناح يالب تتتث والحكشتتتع  التتتراعض   تتتر مجنو تتتات 

مكحيعتتة محعتتردل. دنكتتٍ للنستتحمعردٍ الب تتث  تتٍ امليتتادا الرانعتتة بشتتما عة فتتي مجنو تتات مكحيعتتة 

فتتتي  م حلمتتتة   تتتر اىارىتتتد. يعتتتر املشتتترو  اومل التتت   اتتترت اةألالتتتومل ل اتتتادا ثاتتتوير املكحبتتتات الرانعتتتة

الييو.  ا   ٍ الو ا   امل كوال   ر كاىد ثلا اةألالومل ثروا لومل ر ذ ىتوايي وهتي: ىظتات يًتان 

 . (17()16)امليادا الرانعةا وىظات ،داال ورأو املياداا وىظات اةخرمات
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- China DL System of 

NLC 

. كتاو ال ترا مًتو 1999يًعة ىظتات مكحبت تا الرانعتة و ةنلحتو  تات ير ت املكحبتة الوأًعتة اليت

ا الرانعتتتة. واتتترت الًظتتتات الحًمعتتت  املرجلتتتي  ةتتتارجا  امليتتتادا  ،  تتتاا دوال لعتتتال مجنو تتتة ميتتتادِا

الرانعتتتةا ومجنو تتتة معحاداثتتتاا وارحعتتتاا وثواعتتت  امليتتتاداا وثيتتتنعه واج تتتات املستتتحمعردٍا والب تتتث 

ا خحلمة. وكتاو ل ت ا الًظتات ثت رير ادجتاع  فتي اىخشتاا مم توت املكحبتة  والحكشع    ر ألاىظنة املكحيعة

 الرانعة وثو ير اةخ رات ال امة   نو ات امليادا الرانعة واداال وث رده اةخرمات.

-  

فتتتتي  تتتتتات  863ة ينوجتتتت  مشتتتترو   اىظنتتتتة اةألاوةتتتتبة ال ةعتتتتة  ا ألاتتتتترد تتتتتنٍ اةخاتتتتة الوأًعتتتت

ا ثتتتته ،يشتتتتتان مجنو تتتتتة ي  عتتتتة ثرةتتتتتأ  اتتتتتذ  الب تتتتث اةتتتتتاراثع ي  تتتتتٍ ثاتتتتوير املكحبتتتتتات الرانعتتتتتة 1999

اليتتتتتيًعة . اامتتتتتتد يتتتتتتإجران ي تتتتتتوذ مًس عتتتتتتة  اتتتتتذ ث ًعتتتتتتات املكحبتتتتتتات الرانعتتتتتتةا والحًمعتتتتتت ا والخشتتتتتتةعد 

 واداال  ا   ٍ اة واى  املحعل ة يالسعاةات والحبعات ال اىوىعة.

-  Tsinghua 

. 2000 ة  املشرو  لحاوير  املكحبة الرانعة لل ًرةة املعنااية  في جامعتة جستيًةوا  تات 

وثتتتته املشتتتتترو  ير ادتتتتتة مً تتتتتة ي  عتتتتتة ة امعتتتتتة جستتتتيًةواا ومكحبتتتتتة جامعتتتتتة جستتتتتيًةواا واستتتتته ًِرةتتتتتة 

الر يستتتتتعة للنشتتتتترو : الح ًعتتتتتات  اةألااةتتتتو ا ومراةتتتتتة ال ًرةتتتتتة املعناايتتتتة    تتتتتا.  تتتتتنلد املستتتتاِنات

الر يستتتتعة فتتتتي اانًتتتتة ميتتتتتادا املعلومتتتتات فتتتتي مجتتتتامل ال ًرةتتتتتة املعناايتتتتة اليتتتتيًعةا املعحاداثتتتتا ومعتتتتتادير 

الح ًعتتتتاتا ىظتتتته الح تتتتأيٍ واداال المعالتتتتة مليتتتتادا املعلومتتتتات املرانًتتتتةا الحيتتتتنعه املعنتتتتاا  لتتتتًظه 

انًتتتتتة و،داات تتتتتاا الًظريتتتتتة والحابعتتتتتض  تتتتتٍ املكحبتتتتات الرانعتتتتتةا  وملتتتتتة ميتتتتتادا املعلومتتتتتات اليتتتتتيًعة املر 

املشااةة وث يعك ررمات املكحبات الرانعةا و،  اا ي وذ مًس عة وثًمع  املكحبات الرانعتة فتي 

 .(18)ال ًرةة املعنااية

-  

 فتتي معظتته املشتتااع  املحعل
 
 جتترا

 
 ِامتتا

 
 تتة كتتاو للب تتث وجنتت  موايتتمات ومعتتادير املعحاداثتتا دواا

ياملكحبتتات الرانعتتة المتتت ثنتتد ير ادتتة املكحبتتة الوأًعتتة اليتتيًعة.   تتر  و تتاا  املتتؤثنر ألاومل  تتٍ يًتتان 

ياتتتروال وجتتتود  مععتتتاا املعحاداثتتتا اليتتتع ت   2000ومشتتتااةة الورتتتا ض اليتتتيًعة  املًع تتتر فتتتي يكتتتيو  تتتات 
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عتة اليتيًعة  اتتذ لحلبعتة الحعاجتات يًتان ميتادا املعلومتتات اليتيًعة. ةنتا لتث املتتؤثنر املكحبتة الوأً

اعادل العند ليعامة مععاا املعحاداثا اليع ت. ووا  تد وااال ال  ا تة  اتذ املشترو  امل ترت متٍ ابتد 

متٍ ، تراد يجتخة مستودل متٍ  مععتاا املعحاداثتا  2001املكحبة الوأًعة الييًعةا والمت اىت تد فتي  تات 

فتتتي ِتتت ا ا  تتتاملا والحوا تتتض متتت   اليتتتع ت  يتتتالرجو  الب تتتوذ العاملعتتتةا والحجتتتاا  اةخايتتتة لماتتترل أويلتتتة

 ريا ك الورا ض الييًعة.

امل ترت متٍ ابتد  Reference Modelا حنر املععاا اأاا العات الت   اثبت  الًنتوذ  املرجلتي 

(.  متتتا يالٌستتتبة Open Archival Information System) OAISىظتتات معلومتتتات ألاا تتتمة املمحتتتوح 

املشتتتتتتااع  املخشتتتتتتاه ة فتتتتتتي مكحبتتتتتتة الىتتتتتتوىكرم واملكحبتتتتتتة     نو تتتتتتة  ًايتتتتتتر املعحاداثتتتتتتا  إن تتتتتتا   تتتتتتاات ،لتتتتتتذ

تا متٍ املشتااع  العاملعتة. ثاتنًد  Dublin Coreالوأًعة اةتارالعة ومبتادال ديلتٍ كتوا  معحاداثتا وميِر

مجنو تتة معحاداثتتا ألاةاةتتعة معظتته مجنو تتة ديلتتٍ كتتوا متت  ،تتتا ة الك يتتر متتٍ العًايتتر الحكنعلعتتة 

 عنتا  2002د للنيادا الرانعة. ثاتنًد يجتخة مستودل  تات لوي  امللكعة المكرية والشىد ا  ر 

تتتتترت ألا اتتتتد  اتتتتذ  و ل تتتتتا جةاعتتتتة مًاةتتتتتبة ةخيتتتتا ك الورتتتتتا ض  25بعتتتتر   ًيتتتترا وم تتتتتردات اا المتتتتت   

 .(19)الييًعة مٍ لعث ال رال الىا عة  اذ الوي  والو عمة واايلعة العند واليساأة
 

-  

رت مشرو  
 
،لتذ  وااال  2002وت  معادير وموايمات يًان املكحبات الرانعتة فتي اليتيو  تات ا

العلتتتتوت والحكًولوجعتتتتا متتتتٍ ابتتتتتد املكحبتتتتة الوأًعتتتتة للعلتتتتوت والحكًولوجعتتتتتاا واملكحبتتتتة الوأًعتتتتةا وىظتتتتتات 

 CALIS (China Academic Library and Informationاملعلومتات واملكحبتات ألاكاددنعتة اليتيًعة 

System) ا ومكحبتتة جامعتتة يكتتيوا ومكحبتتة ألاكاددنعتتة اليتتيًعة للعلتتوتا واملع تتر اليتتع ت للنعلومتتات

تتتتا. وكتتتتاو املشتتتترو  مشتتتتااةة ل ع عتتتتة كتتتتوو   اتتتتا و  العلنعتتتتة والحكًولوجعتتتتةا ومكحبتتتتة  تتتتًة ا  وميِر

  دن لتتتتوو املًظنتتتتات الرا تتتترل املحعل تتتتة يامليتتتتادا الرانعتتتتة. لعتتتتث كتتتتاو ملعظتتتته ألا اتتتتان مشتتتترو ا
 
 ر عتتتتا

ا وكاىتتتد ًِتتتاك ةتتتحة مشتتتااع   ر عتتتة يتتتر ت ر رتتتة من تتتا فتتتي ن ادتتتة  تتتات 
 
ا وارتتترط يتتتر ت فتتتي 2002والتتترا

 .2003ن ادة 

كتتتتاو ال تتتترا متتتتٍ املشتتتترو  ،ىحتتتتا  ةلستتتتلة متتتتٍ املعتتتتادير واملوايتتتتمات الوأًعتتتتة املحعل تتتتة ييًتتتتان 

والتتترل متتتٍ ثلتتتا  املكحبتتتات الرانعتتتة فتتتي اليتتتيو. ودااةتتتة اة تتتروط  دااك متتتا هتتتي داجتتتة الاتتتروال لىتتتد

ث ريترا  اتذ موااعتو الكاروىعتة  35املعادير واملوايتمات فتي املشتااع  المر عتة.  يترا املشترو   علعتا 

 .(20)وععا من ا يشرت في ا   ت امل ًعة
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ًِاك بعا الحرارد والح اا  الأم ت ييو املترللحيو ال ال تة والرابعتة لوجتود بعتا املشتااع  

ث البتترن ه تتا واةتتحنراا    تتا واىت تتان من تتاا و  تتوا بعتتا الحجتتاا  المتتت  تت رت ثتترار  امًعتتا متتٍ لعتت

الب  عتتتتة فتتتتي مرللتتتتة الحابعتتتتض العناتتتتيا ةتتتت لا البتتتترادات ألاولتتتتذ لتتتتبعا الحجتتتتاا  العنلعتتتتة فتتتتي مرللتتتتة 

 اةحكشاا الب ،ت.
 

2000–2010

ة الك يتتتر متتتٍ اةخ تتترات فتتتي اليتتتيوا متتت   ىحجتتتد مرللتتتة اةحكشتتتاا الب ،تتتت والح  تتتت الستتتاي 

 تتتترد العتتتتد متتتتٍ  ىظنتتتتة املكحبتتتتات الرانعتتتتة املاب تتتتة فتتتتي املرللتتتتة اولعتتتتة. ،ذ اتتتترمد اةألاىومتتتتة اليتتتتيًة 

الحنويتتد املستتحنر لبًتتان  تتردا متتٍ املشتتااع  الوأًعتتة. وكتتاو ِتت ا ي تتر ذاثتتو مؤ تترا ملرللتتة جردتترل متتٍ 

الب ث واةحكشتاا ،لتذ  الحًمعت  والحابعتض  ثاوير املكحبات الرانعة الييًعة م  ث ومل الارةيز مٍ

 لعتترد متتٍ املشتتااع  االعنعتتة لحًمعتت  املكحبتتات الرانعتتة 
 
العناتي. كاىتتد ًِتتاك فتتي الواتتد ىمستتو رااتتا

 و ثلا المت ثه يًاا اا المت ارمد الك ير من ا ادود   عامل اّعنة محعل ة يخًمع  املكحبات الرانعة.  ما 

ملشتتتااع   عنتتا بعتتر   تتر  ةتتر د بشتتتىد ةبيتتر متتٍ ثاتتوير املكحبتتتات مشتتااةة املؤةستتات الحجاايتتة فتتي ا

 . ل لا ثه ث سعه املشااع  في ِ ُ املرللة ،لذ  اسنيو:(21)الرانعة في الييو

اِحناما ةبيرا يحاوير املكحبات الرانعة. ي عث  2001 ولد اةألاىومة الييًعة ايحران في  ات 

اتترمد ثنويتتد ةبيتتر لحًمعتت  مشتتااع  اىظنتتة املكحبتتتات الرانعتتة الوأًعتتة. لتت لا  تتىلد ِتت ُ املشتتتااع  

  عنتتتتا بعتتتتر 
 
 ود نتتتتا

 
ج تتتتود الحاتتتتوير ألاةاةتتتتعة لحًمعتتتت  املكحبتتتتات الرانعتتتتة فتتتتي اليتتتتيوا وو تتتترت مرجعتتتتا

 آلج :.  عنا د ج  اةحعرا  لحلا املشااع  وكا(22)لحاوير الك ير مٍ  ىظنة املكحبات الرانعة ألاررط 
 

1 CDLPChina Digital Library Program 
 

 للنكحبتتتتة الرانعتتتتة اليتتتتيًعةا ،ذ اتتتترمد املكحبتتتتة الوأًعتتتتة 
 
 محعاابتتتتا

 
 ةبيتتتترا

 
يعتتتتر ال رىتتتتامن ،ىجتتتتااا

م ارل ا ل رىامن املكحبة الرانعة الييًعةا وثه املوا  ة  لعو مٍ ابد اةألاىومة  1998الييًعة  ات 

ةبيتتتر مشتتترو  املكحبتتتة الرانعتتتة الوأًعتتتة فتتتي الو دتتتات املح تتترل. كتتتاو  ،لتتتذ لتتتريتتتيًعة. يشتتتبو ال رىتتتامن ال

ال تتترا الر ي تتتات مًتتتو الارةيتتتز  اتتتذ يًتتتان مكحبتتتة اانعتتتة لٌجتتتو امليتتتادا ألاولعتتتة لاتتتناو لمتتتظ   اتتتد 

 يتتر  مشتترو  م اتترح اةخاتتة اةخناةتتعة لرانًتتة ةنعتتة 2000ودااةتة الاتتراذ ال  تتافي اليتتع ت. وفتتي  تتات 
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ةبيرل مٍ مجنو ات ا ينا    ا الكح  واليوا ومجنو ات الستن  ييترية  ىخعجتة لنىجتااات الح ًعتة 

املح   تتة للنشتترو  امل اتترحا لعىتتوو يرىتتامن املكحبتتة الرانعتتة اليتتيًعة اتتر اتتات يإ تتراد مًيتتة وأًعتتة 

ا تترل مب CDLPواةتتعة لحعأيتتأ الويتتومل ،لتتذ  املستتحود ات الرانعتتة الًاثجتتة  تتٍ ِتت ا املشتترو . و ددتتر

 ةتتت   2002متتتٍ ابتتتد وااال ال  ا تتتة و رتتت ُ املأادتتتا لعىتتتوو مشتتترو  املستتتحوط التتتوأ ت. وفتتتي ن ادتتتة  تتتات 

ا ينوجت  اا ترل  نلعتة  للح اتع  المريترا وال وا تر املععاايتةا و ريتض  117ثكحد مىوو مٍ 
 
 اوا

يشتتتتان العنتتتتدا ومشتتتتااةة امليتتتتادا . وو  تتتتا لحلتتتتا ألاِتتتترااا  تتتتإو امل تتتتات الر يستتتتة لل رىتتتتامن ثاتتتتنًد ،

املستتتتحود ات الرانعتتتتتةا يًتتتتتان البٌعتتتتتة الح حعتتتتتة لرج تتتتتأل و رمجعتتتتتات املكحبتتتتتة الرانعتتتتتةا لحاتتتتتوير  ىظنتتتتتة 

 .(23)الحابعضا ويعامة يٌعة املعادير واملوايماتا وثراي  امل ًعيو

 

2 National Technological Library & 

Information Centre 

متتتٍ ابتتتد وااال العلتتتوت  2000مرةتتتأ املعلومتتتات واملكحبتتتات الح ًعتتتة الوأًعتتتة  تتتات  ثتتته ث ةتتتي 

والحكًولوجعا ووا ض  لعتو مجلت  الرولتة. ِترا ،لتذ  ثلبعتة الحعاجتات املعلومتات الح ًعتة  تٍ أريتض 

يًتتتان مرةتتتأ مربتتت  للنعلومتتتات الح ًعتتتة التتت   ثاتتتنٍ العلتتتوت وال ًرةتتتة والأاا تتتة والاتتت ا واملرةتتتأ فتتتي 

تتتند اة  تتات املشتتااةة    تتا ةتتب  بتتاال  تتٍ مكحبتتة اانعتتة للنيتتادا العلنعتتة والح ًعتتة. الوااتت  كتتاو  

ِتتتتر وهتتتتي: ألاكاددنعتتتتة اليتتتتيًعة للنكحبتتتتة العلنعتتتتةا املع تتتتر اليتتتتع ت لب تتتتوذ املعلومتتتتات  مكحبتتتتات ومعا

الح ًعتتة والعلنعتتةا مع تتر ي تتوذ معلومتتات اليتتًا ات املعىاىعكعتتةا مع تتر ي تتوذ معتتادير ومعلومتتات 

عرىعتتةا املرةتتأ اليتتع ت ملعلومتتات اليتتًا ات الكعنا عتتةا ألاكاددنعتتة اليتتيًعة للنكحبتتة اليتتًا ات امل

 الأاا عةا ألاكاددنعة الييًعة للنكحبة الابعة.

كاو ال را مٍ ثاوير املرةأ ِو لبًان مجنو ة وأًعة للنيادا العلنعة والح ًعة وررمات 

 و كتتتتد مع تتتتر ةتتتتععاةح البعاىتتتتات وي تتتترت جعاوىعتتتتة. ،و املبتتتتر  العتتتتات التتتت   اتتتتات  لعتتتتو ِتتتت ا الحعتتتتاوو ِتتتتو 

اةختترمات  اتتذ لتترلا لكًتتو ةتتيحعاوو فتتي يًتتان اا تترل يعاىتتات مرةأيتتة مولتترل  ةتتارجا  املعلومتتات. و 

 يتتتتتتبا املرةتتتتتتأ د تتتتتترت رتتتتتترمات اةتتتتتتارجا  الورتتتتتتا ض ال اىويتتتتتتة ورتتتتتترمات جستتتتتتلعه الورتتتتتتا ض   تتتتتتر اىارىتتتتتتد 

ةألاتر لحلتا اةخترمات امل رمتة متٍ للنسحمعردٍ. ي عث كتاو يإمىتاو    مستح رت لرىارىتد الويتومل ا

املرةتتتتأ. دنكتتتتٍ للنستتتتحمعردٍ املجتتتت ليو ةتتتت لا  و دالبتتتتوا متتتتٍ املرةتتتتأ جستتتتلعه الورتتتتا ض ألاولعتتتتة ياتتتترق 

 .(24)م حلمة ك و ثىوو   ر ال ردر الكاروي   و الماة   و اةخرمات ال ردردة
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3 CSDLChina Science Digital Library 

ةجتتتتتأن متتتتتٍ مشتتتتترو  ايحىتتتتتاا املعرفتتتتتي  2001 ت املكحبتتتتتة الرانعتتتتتة العلنعتتتتتة اليتتتتتيًعة  تتتتتات يتتتتتر

ير ادتتة ألاكاددنعتتة العلنعتتة اليتتيًعة. كتتتاو ال تترا اةامتتات من تتا ث تتترده ا اتتد د تته للب تتث العل تتتت 

ا ورتتتتترمات املعلومتتتتتات ألاكاددنعتتتتتة (25)واةختتتتترمات املعر عتتتتتة فتتتتتي ،أتتتتتاا الحكًولوجعتتتتتا واملكحبتتتتتة الرانعتتتتتة 

 . (26)ةخرمة البال يو في ا  حن  العل ت اليع ت املوا ة

 تتنلد يًتتان ىظتتات ،داال ةتتلعنة مليتتادا املعلومتتات يتتيو ألاوةتتاط  CSDL،و امل تتات الر يستتعة لتتت

تتتتا وررمتتتة ثويتتتتعد املعر تتتتة  ألاكاددنعتتتة اليتتتتيًعةا وةتتتر ة ثبتتتتادمل معلومتتتتات ال عنتتتة املاتتتتا ة وجعأيِأ

 لحى
 
 وو مويولة ةألااةو  كد يالث في الييو.تنٍ الشبكةا وة عد املكحبة الرانعة منحرا

الك يتتتر متتتٍ امليتتتادا الكاروىعتتتة الحجاايتتتة   ستتت ا يتتتد يٌتتتد اوا تتتر البعتتتات  CSDLلتتته جشتتتار  

لرديعات العلنعة الييًعة اةخاية ه ا ملا دأير  تٍ ملعتوو ججت علةا والمتت ماتد ا  تا ت الر يستعة 

ةتتتتتتتةا  لتتتتتتته الملتتتتتتتاا اة ةرا عتتتتتتتاا  لتتتتتتتته م تتتتتتتد الكعنعتتتتتتتانا الميزدتتتتتتتانا  لتتتتتتته العتتتتتتتانا الرياتتتتتتتتتعاتا ال ًر

اةألااةتتتتتو ا الحكًولوجعتتتتتاا البيتتتتترياتا املعىاىعتتتتتاا الرااةتتتتتات البع عتتتتتة.  اتتتتت   تتتتتٍ  و الويتتتتتومل ،لتتتتتذ  

  اذ الب ث في اوا ر البعاىتات الببلعومرا عتة وميتادا املعلومتات. يتد 
 
ا ألاحوط    ا له دكٍ م حيرا

ت ا تاال الرارلعتة يتيو املكحبتات وررمتة ث ردن ا ررمات  ررط يحو ر امىاىعات اةألارد ة م د ىظا

اتتتتر ماتتتتد ألاوةتتتتاط ألاكاددنعتتتتة فتتتتي كتتتتد  ى تتتتان  CSDLجستتتتلعه الورتتتتا ضا وه تتتت ُ اةألاالتتتتة ثىتتتتوو رتتتترمات

تتتتتتا   ا ألاىتتتتتتوا  متتتتتتٍ الًيتتتتتتوص الىاملتتتتتتة للنجتتتتتت ت العلنعتتتتتتة ألاجًيعتتتتتتة وا  نو تتتتتتات  اليتتتتتتيو. وثو يِر

 .(27)رجععة ا اراتعةاررطا و واية ا  ا ت املوتو عة املح يية واةخرمات امل

املابو تتتتتتتتتتتتات ياللةتتتتتتتتتتتات اليتتتتتتتتتتتتيًعة وألاجًيعتتتتتتتتتتتةا وا  تتتتتتتتتتتت ت  CSDLثاتتتتتتتتتتتنًد ا  نو تتتتتتتتتتتتات فتتتتتتتتتتتي 

الكاروىعتتتتةا وواتتتتاب  املتتتتؤثنراتا والرةتتتتا د العلنعتتتتةا و تتتترانات اراتتتترا ا والكشتتتتا ات العلنعتتتتة وكتتتتد 

املحعتردلا وا ألاحويتتة  ىتوا  املتواد املرجععتة. و،مىاىعتة الب تث  تٍ املتتواد   تر اوا تر البعاىتات املوا تة 

يتتتتك 
 
 اتتتذ امل دتتتتيو متتتتٍ الورتتتتا ض ألايتتتتلعةا الخجتتتت ع ت الببلعومرا عتتتتةا وا تتتتااات املرجععتتتتة. ةنتتتتا ر

 رد مٍ املكحيعيو للعند  اذ الحوجعو واا اد الببلعومرافي للنسا رل في م حل  ا  ا ت امل ًعة.  

اةتتتات العلنعتتتة فتتتي الكعنعتتتان  يشتتت ت  بعتتتر ذلتتتا بستتتًوات واج تتتات اةختتترمات املح ييتتتة لتتتر ه الرا 

والرااةتتات البع عتتة و لتتوت اةألاعتتال والرياتتتعات والميزدتتان. ةنتتا   يشتت ت  البوايتتات للسعاةتتة الب  عتتتة 

والعلنعتتتتةا و لتتتتته ألالعتتتتان ا   تتتتتر ا ودااةتتتتتات ا ألاعاتتتتاتا ودااةتتتتتات الًباثتتتتاتا ومىا  تتتتتة ألامتتتتترا  

 .  (28)املعردة
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4 CNKIChina National Knowledge 

Infrastructure 

اا تترل يعاىتتات رايتتةا والمتتت ماتتد الب تتوذ  70ا وثاتتنًد  ةنتتر متتٍ 2000 ىال تتد فتتي  تتات 

الًظريتتتتةا الب تتتتتوذ السعاةتتتتتعةا ال تتتتتواىيو واللتتتتتوا اا مًااشتتتتتات العنتتتتتدا ألاربتتتتتاا والشتتتتتؤوو ا ألالعتتتتتةا 

 واملعلومات ألاررط ذات الع اة.

وأًعة الييًعة  اذ اا رل يعاىات الًك الىامتد لشتبكة التروايات جسخًر البٌعة املعر عة ال

اليتتيًعة الكبيتتترلا المتتت  يشتتت ِا جامعتتتة ةًة تتوا. لكتتتٍ كتتتاو متتٍ املحواتتت   و دىتتتوو ًِتتاك بعتتتا اوا تتتر 

البعاىتتتتتات اليتتتتتيًعة وألاجًيعتتتتتة م تتتتتد  اا تتتتترل يعاىتتتتتتات ال تتتتتواىيو واللتتتتتوا ا اليتتتتتيًعة ا  اا تتتتترل يعاىتتتتتتات 

تتا املحىاملتتة لدختترمات. املعتتادير الحجاايتتة اليتتيًعة  ا  اا تترل يعاىتتات الكحتت  الستتًوية اليتتيًعة  وميِر

 فتتتتي جنعتتتت   80رتتتترمات ا تتتتاراك املبا تتتتر فتتتتي مواتتتت  الكارويتتتت  مرةتتتتأ  و CNKIواتتتترمد 
 
  ر عتتتتا

 
مواعتتتتا

 .(29) ى ان الييو

5 CNDLPChina National Digital Library 

Project 

شتتتتت 
 
ا لكتتتتتٍ يتتتتتر ت مرللتتتتتة ثًمعتتتتت ُ 2002مشتتتتترو  املكحبتتتتتة الرانعتتتتتة الوأًعتتتتتة اليتتتتتيًعة  تتتتتات   ي

ا ي عث ج   اِحنتات واةت  فتي ا  حنت  اليتع ت. كتاو ال ترا مًتو ث ترده رترمات 2005المعاي  ات 

املكحبتتة الرانعتتة لح ع عتتض جنعتت  و تتا   املكحبتتة الوأًعتتة اليتتيًعةا وثًمعتت   لعتتات و،جتترانات جنتت  

اليتتتتيًعة واانًت تتتتا و ا تتتتمت اا ولمتتتتظ امليتتتتادا الرانعتتتتة  العتتتتة اة تتتتودلا و،ثالتتتتة ميتتتتادا املعلومتتتتات 

الويتتتتتتومل ،ل  تتتتتتا   تتتتتتر اىارىتتتتتتدا و،يشتتتتتتان مًيتتتتتتة التتتتتتر ه الح  تتتتتتت  داال مجنو تتتتتتات امليتتتتتتادا الرانعتتتتتتة 

   ر اىارىتد لبًتان اة تر 
 
 و املعا

 
ا وث أين اا وث رده ررمات امليادا الرانعة الييًعة م لعا وجعأيِأ

اىتتتتتات رايتتتتتة لحلتتتتتا امليتتتتتاداا ةتتتتت لا يًتتتتتان اة تتتتتر مجنو تتتتتة للنعلومتتتتتات الرانعتتتتتة اليتتتتتيًعة اا تتتتترل يع

.  اتتت  (30)واةنتتر ثىتتتام  وث تترده رتتترمات اا ة عل تتا جتتتأن متتٍ مؤةستتتة رتترمات املعلومتتتات الوأًعتتة

 تتتتتٍ يًتتتتتان مًيتتتتتة  ألاج تتتتتأل وال رمجعتتتتتات لتتتتتر ه  لعتتتتتة ،داال امليتتتتتادا الرانعتتتتتةا و ًتتتتتان ىظتتتتتات اةختتتتترمات 

الت   يستح رت املكحبتة الوأًعتة اليتيًعة ك ةتام جشتةعاي للعنتد ييًنتا يستح رت  وجسلعه املياداا

املكحبتتتتات ا ألالعتتتتة الر يستتتتعة ألارتتتترط ةنوااتتتت  رتتتترمات ثكنعلعتتتتة لتتتتوا وةتتتت لا د تتتته املكحبتتتتات الرانعتتتتة 

 .(31)اةخاية واالعنعة الر يسعة اررط 
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و ات ا المت يلةد  ةنر ةشا ا   ن 2009 يش ت  املكحبة الرانعة الوأًعة الييًعة في ن ادة  

ثيرايادتتتتد للنيتتتتتادا الرانعتتتتة وجعل تتتتتا محالتتتتة   تتتتتر  320ملعتتتتوو متتتتتادلا ولمظتتتتد فتتتتتي  ةنتتتتر متتتتتٍ  27متتتتٍ 

ا لحتتتتتتحنكٍ متتتتتتٍ ثج يتتتتتتز املؤةستتتتتتات اةألاىومعتتتتتتة وميتتتتتتر اةألاىومعتتتتتتة واملؤةستتتتتتات (32)مواع تتتتتتا الكارويتتتتتت 

وثتتتتتة م تتتتتد % وامليتتتتتادا ألارتتتتترط يٌستتتتت  محما37% والكحتتتتت  47ألارتتتتترطا وكاىتتتتتد  مل  تتتتتا متتتتتٍ التتتتتروايات 

 .(33)ا  نو ات اةخاية وامليةرات والصألا 

يخًمع  العردر مٍ اتتا ات الحاويريتة  2010واامد املكحبة الوأًعة الييًعة ي لومل  ات 

 اذ ىااق واة  في اانًة املياداا والحاوير املسحنر ملًية الر ه الح  ت لًظتات املكحبتة الرانعتةا 

. ،ذ ثاتتتنًد الحاتتتويرات (34)ختتترمات وثاتتتوير ىظام تتتاوالتتت   متتتٍ  تتت ىو  و دأيتتتر متتتٍ ث ستتتيو جتتتودل اة

 (35)وةنا داي:  CNDL،تا ة مىوىات جردرل ملشرو 

 البٌعة الح حعة لرج أل: والمت  نلد الشبىات والح أيٍ والًظه العً وددة. -1

ىظتتتتته ثابعتتتتتض املكحبتتتتتة الرانعتتتتتة: ثاتتتتتنٍ ال تتتتترا الر ي تتتتتات من تتتتتا يًتتتتتان ىظتتتتتات ااحًتتتتتان وثأويتتتتتر امليتتتتتادا  -2

اة تتتة امليتتتادا الرانعتتتةا ىظتتتات ،داال وثًظتتتعه امليتتتادا الرانعتتتةا وىظتتتات ثواعتتت  الرانعتتةا ىظتتتات مع

ورتتتترمات امليتتتتادا الرانعتتتتةا يا تتتتتا ة ،لتتتتذ  ،داال امليتتتتادا الرانعتتتتة يتتتت أر و لعتتتتات لرد تتتتة لحلتتتتا 

 الًظه المت ثحناشاا م  الحاواات العيرية في مجامل املعلومات واملكحبات.

ير املحعل ة ييًتان امليتاداا الويت ا الحًظتعها اةألامتظ  اتذ معادير املكحبة الرانعة: ليعامة املعاد -3

املترط الاويتتدا وث تترده اةخترماتا ةتت لا ة عتتد البعاىتات مععاايتتة وةتت لة الحعامتد مع تتا. ي عتتث 

ٍ  الًظتتتتتات املععتتتتتاا  بشتتتتتىد  ةامتتتتتات املعاة تتتتتة املععاايتتتتتة لل خيتتتتتعات اليتتتتتيًعةا م تتتتتردات  اتتتتتن
 
ث

نعحاداثتتتتتاا ،داال املعر تتتتتةا واليتتتتتا عات امليتتتتتادا ا ألاحتتتتتوط الرا تتتتتت و،دااثتتتتتوا الحعلعنتتتتتات العامتتتتتة لل

 الرانعة.

يًتتتان امليتتتتادا الرانعتتتتة وث تتتترده اةختتتترمات: لح ردتتتتر  لعتتتات اةألايتتتتومل  اتتتتذ امليتتتتادا الرانعتتتتةا وهتتتتي:  -4

ادتتتتترا ات ال اىوىعتتتتتتة للنيتتتتتتادا الرانعتتتتتةا  تتتتتتران اوا تتتتتتر البعاىتتتتتات امليتتتتتتادا الرانعتتتتتتةا ال وا تتتتتتر 

 نو تات اةخايتةا وا  نو تات الرانعتة املستتارجعة البعاىتات املاتوال ذاثعتا متٍ رت مل اانًتة ا 

 مٍ اىارىد.
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6 NCRSPNational Culture 

Resource Sharing Project 

ير ادتتتتتة وااال ال  ا تتتتتة اليتتتتتيًعة. وكتتتتتاو لتتتتتو الك يتتتتتر متتتتتٍ ااثباأتتتتتات  2002يتتتتتر  املشتتتتترو   تتتتتات 

عتتتتة اليتتتتتيًعة. كتتتتاو ال تتتتترا مًتتتتو جنتتتتت  واانًتتتتة  ىتتتتتوا  م حلمتتتتة متتتتتٍ الكنعتتتتتات ينشتتتترو  املكحبتتتتتة الران

الكبيتتتترل للن حتتتتوط ال  تتتتافي فتتتتي كتتتتد  ى تتتتان اليتتتتيوا وجعل تتتتا محالتتتتة لعامتتتتة الشتتتتع    تتتتر  تتتتبكة وأًعتتتتة 

تتتتد  ثرةيتتتتز املشتتتترو  كتتتتاو دًيتتتت  لتتتتومل ،ىحتتتتا  ا ألاحتتتتوطا و ًتتتتان الشتتتتبكةا و،ثالتتتتة اةختتتترمات  واةتتتتعة. ج 

 دا المت أب  ا مشرو  املكحبة الرانعة الييًعة. يا  حناد  اذ الح ًعات وامليا

يعتتتتتتر املشتتتتتترو  متتتتتتٍ اة  تتتتتتود الر يستتتتتتعة املًجتتتتتتأل لدألاىومتتتتتتة لح ستتتتتتيو لالتتتتتتة مشتتتتتتااةة ميتتتتتتادا 

،لتتتتتذ  ،يشتتتتتان  تتتتتبكة ر رعتتتتتتة  2005املعلومتتتتتات ميتتتتتر املرمو تتتتتة فتتتتتي التتتتتتب د. ةتتتتتلذ املشتتتتترو  فتتتتتي ن ادتتتتتة  تتتتتتات 

مرةتتتتتتأ معلومتتتتتتات  اتتتتتتذ مستتتتتتحوط  30الاب تتتتتتاتا والمتتتتتتت ثاتتتتتتنًد مرةتتتتتتأ املستتتتتتحوط التتتتتتوأ تا واةنتتتتتتر متتتتتتٍ 

مرةأ معلومات موا   اذ امل اأعات واملرو. ألامر ال   تنٍ للنشرو   5000ااالعها واةنر مٍ 

اتت  لتتو فتتي 
 
ااثبتتاط واثالتتة العامتتةا و الحتتالي ولتتر  كتترل الم تترم املولتتر للن حتتوط ال  تتافيا التت   ر

تتتت ا ايجتتتتألا   اتتتتذ  وا تتتتر ،يشتتتتان املكحبتتتتات واملعتتتتاا  واملعاِتتتتر المًعتتتتة فتتتتي اليتتتتيو وجعلتتتتو ألا  ولويتتتتةا ِو

  ىتتتتو فتتتي ن ادتتتتة 
 
م حتتتوط مولتتتترا وىظتتتات الحعامتتتتد واةخشتتتاا امليتتتتادا. وكتتتاو متتتتٍ راتتت  املشتتتترو  اداتتتا

العات ىمسو دج  اىت ان متٍ اانًتة ملعتوو ةحتا ا والت  او ترا م لعتةا والت  مًتحن موةتع  ا والت  

عتتتتة للاتتتتتراذ ال  تتتتافي اليتتتتع ت محالتتتتتة ل ردنتتتتة. وه تتتتت ا ثىتتتتوو الٌجتتتتو الران نتتتتد   تتتتت والتتتت  متتتتتٍ املتتتتواد ا

رمد ررمات املكحبات الرانعة  2010ال   ث  ض في  ات  ا(36)للشع  لامل ،ىجاا املشرو 
 
ي عث ا

 .(37)ال  مرةأ يلر  415مرةأ م اأعةا واةنر مٍ  2000مرةأ االع تا واةنر مٍ  32في 
 

7 China Academic Digital Library 

بعتتر اةتتح ران ألاديعتتات المتتت ثًاولتتد املكحبتتة الرانعتتة اكاددنعتتةا ثبتتيو  ن تتا متترت يالعردتتر متتٍ 

تتتا  املشتتتااع  الحن عردتتتة والحاويريتتتة ل تتتاا وععتتتا املشتتتااع  املكنلتتتة ل تتتا  اتتتذ اتتترت وةتتتاقا ةتتت لا مروِا

 ي  ذ مرالد و ض اةخا  السًوية الييًعة للحًنعة. دنكٍ ثوتعا ثلا املرالد ياآلج :

 .CALIS( مرللة الشبىات وىظه املعلومات  2001 – 1998رللة ألاولذ ) امل -  

 .CADLIS( مرللة املكحبة الرانعة  2006 – 2002املرللة ال اىعة )  -  

( مرللتتتتتتة اة عتتتتتتد اة ردتتتتتتر متتتتتتٍ اىتتتتتترما  والحىامتتتتتتد لتتتتتتت  2012 – 2010املرللتتتتتتة ال ال تتتتتتة )  -  

CALIS. 
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فتتتتتي  تتتتتات  CALISيتتتتاداد ة ًتتتتتة الح اتتتتتع  الوأًعتتتتتة  اتتتتتذ ث ريتتتتتر جتتتتروط ملشتتتتترو  يًتتتتتان ياةتتتتته 

ا ،لتتتتذ  يتتتترن املرللتتتتة ألاولتتتتذ  يشتتتتان املكحبتتتتة الرانعتتتتة ألاكاددنعتتتتة فتتتتي اليتتتتيو. 1998 ا والتتتت     تتتتاا اةتتتتنع 

تا  اتذ مستحوط اليتيو بستي  رات تا الحا CALISما   يتبا مشترو   ةر او
 
ويريتة الانولتةا معرو 

والمتتتتتت ثن لتتتتتد ،داال املكحبتتتتتات الرانعتتتتتة اةألارد تتتتتة والحكًولوجعتتتتتا املح رمتتتتتة والورتتتتتا ض املوا تتتتتة واملتتتتتوااد 

. وهتتي مشتترو  جعتتاوي  للنكحبتتات ألاكاددنعتتة فتتي اليتتيوا ثتته متتٍ (38)اليشتترية فتتي ،أتتاا  كتتادد ت محىامتتد

متتتتتٍ اةألاىومتتتتة اليتتتتتيًعة. كاىتتتتتد ابتتتتد مرةتتتتتأ اداال الوأًعتتتتة ير ادتتتتتة وااال الاريعتتتتتة اليتتتتيًعةا يحنويتتتتتد 

م نت تتا ثًظتتعه وجعأيتتأ ولمتتظ وث ستتيو مشتتااةة امليتتادا وايحىتتاا الح  تتت يتتيو املكحبتتات اكاددنعتتةا 

 اتت   تتٍ ث تترده رتترمات املعلومتتات العلنعتتة لد امعتتات اليتتيًعةا واملعاِتتر الحعلعنعتتةا واة ن تتوا 

ا متٍ املشتااع  الوأًعتة اليتيًعة تتن ٍ ال رىتامن اةخنامتات الحاةت ا الت   العات. وععر املشرو  والتر 

اتترح  ومل   متترل  تتات 
 
ا  تتات  1996 ا ا لتتوالي 1998و تتر  اةتتنع  ملعتتوو دو ا امريىتت   7,5ا ينيزاىعتتة اتترِا

تتتتتا ل تتتتتا. ووتتتتتتعد   متتتتتٍ اةألاىومتتتتتة. واث تتتتت ت مرةتتتتتأ اداال الوأًعتتتتتة للنشتتتتترو  متتتتتٍ جامعتتتتتة يكتتتتتيو مواع 

متتتٍ املكحبتتتات  11ومتتتات االعنعتتتة فتتتي ألااععتتتة  مراةتتتأ معلومتتتات وأًعتتتة مح ييتتتة وةتتتبعة مراةتتتأ معل

جامعتتتتتتةا  ومل   ألا اتتتتتتان  100اة امععتتتتتتة. ،ذ   يتتتتتتب د ر رتتتتتتة وةتتتتتتحوو مكحبتتتتتتة  كاددنعتتتتتتة متتتتتتٍ ا اتتتتتتد 

ألاةاةيو لتلنشرو . وثه يًان بعا ا  نو ات اةخاية مٍ ابد ا اتان للنستا رات املالعتة المتت 

شتت  اة تتر   تترم مولتتر 2001ت املرللتتة ألاولتتذ  تتا CALISمشتترو   ياىت تتان. اتترمد ل تته متتٍ املشتترو 
 
ا  ي

ا كاو املشرو  في البرادة  باال  تٍ جشتيعا مكحاتتا ال ترا (39)مكحبة اكاددنعة 400يع ت ألةنر مٍ 

ًتتتتتتتتو مشتتتتتتتتااةة ميتتتتتتتتتادا معلومتتتتتتتتات اىارىتتتتتتتتتد   تتتتتتتتر الشتتتتتتتتتبكة اليتتتتتتتتيًعة الب  عتتتتتتتتتة والاريويتتتتتتتتة للىلعتتتتتتتتتات  م

 اذ اةحمادل الىاملة متٍ ثموا تا واة امعات. منا ةا ر ث ًعة الوي  املوا ة املكحبات ألاكاددنعة 

ة يرا مٍ ألاةالع  املحبعة في املكحبتات  CALISفي امليادا الرانعة وثاوير اوا ر يعاىات ا. اةحمادت 

اجًيعةا لعث دمجد املأادا واىجااات اة ردرل للح رت الحكًولوجي لم رةت ا الحعاوىعة املبا رلا 

اا وىظام ا OPAC ا ا خيتك للم ترم العتات املحتاح  اتذ اةخت  املبا تر واوا ر يعاىات ا املبٌعة م لع 

 . (40)وىظات ا اال الرارلعة ييو املكحبات

الرولعتةا و   اتذ يًتان ةلستلة متٍ اوا تر البعاىتات الوأًعتة 1998مٍ  ات CALIS  نلد ،داال 

تتتا و  .ينتتتا فتتتي ذلتتتا  تتترد العتتتد متتتٍ اوا تتتر البعاىتتتات ال رمعتتتة واوا تتتر يعاىتتتات التتتًك الىامتتتد املكشتتتمة    

ا 2005ملجت" ،ليتتاب  للنيتتادا الرانعتتة للنكحبتتات ألاكاددنعتتة ثته جنعتتو فتتي الًيتت  ألاومل متتٍ  تتات 
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اا تترل يعاىتتات واملحاتتتنًة  216مجنو تتة لشتتران امليتتتاداا املشتتارةة فتتي  62اتتر  داات  CALISيتتّيو  و 

ٍ الكحتت  ا  تت ت الوأًعتة ومئتتات ال ا متتو   شترات ال ا متتٍ واتتاب  املتؤثنرات وا  تت ت الرولعتتة

 CALIS جامعتة ومؤةستات الب تث العل تت فتي مجنو تة 800ااةد ما د ر  متٍ ا وار  الكاروىعة

 .(41)ملعوو دو ا 35للشران ينبلغ ارُا 

الشتتتاملة  CALISمتتٍ رتتت مل الحوا  عتتة ومًس عتتتة الحاتتوير املستتتح لةا  تتبكة  CALIS أتتوات

املولتر (ا وىظتات ى تد ألاد  CALIS ةخرمة ألاد ا ينا في ذلا ىظات الم رةة املبا ر )   ترم مرةتأ

ي  عة مولرل وجج عد امليادا وىظات اة رولتة. لعتث ىظنتد ة ًتة وا اال ييو املكحباتا ومًية 

CALIS ملستتتا رل مرةتتتأ ،داالCALIS   اتتتذ ثاتتتوير الح اتتتع  املستتتح بايا وةحايتتتة امل ارلتتتات المًعتتتةا 

 وث سيو  دان الشبكة.

تا. يا تتا ة ،لتذ   ىتو يشتند  CALIS عت  ثابع تات ثًم CALISدحتولذ مرةتأ ،داال مشترو ات   دا 

ألااععة  مراةأ معلومات وأًعة  ررط في يكيوا وهي مرةأ العلتوت والعلتوت اجحنا عتة وايستاىعاتا 

تتتا الاب تتتة ألاولتتتذ متتتٍ  مرةتتتأ الحكًولوجعتتتا ال ًرةتتتعةا املرةتتتأ الأااعتتتيا واملرةتتتأ الااتتتتا والمتتتت كوىتتتد مع 

 .CALIS(42)ألا نامل يًان
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أل تتد اةخاتتة امل ارلتتة للنشتترو  الحعتتاوي  املستتنال  املكحبتتة الرانعتتة ألاكاددنعتتة اليتتيًعة
 
 -

متتتتٍ ابتتتتد  لنتتتتان ومح ييتتتتات ثكًولوجعتتتتا املعلومتتتتات واةألااةتتتتو  متتتتٍ اليتتتتيو  2000ألامريكعتتتتة   تتتتات 

 National Science (  NSFدتتات املح تترل يتتر ه متتٍ املؤةستتة الوأًعتتة امريكعتتة للعلتتوت )والو  

Foundation   ووااال الاريعتتتتتتة اليتتتتتتيًعة وألاأتتتتتتراا الرا تتتتتترل م تتتتتتد جامعتتتتتتة كتتتتتتااى ي معلتتتتتتوو وجامعتتتتتتة

ةتتاِند . (43)ا الرا ترل فتتي يًتتان امليتادا الرانعتتة الرتخنة فتتي جنعتت   ى تان العتتاله Zhejiangشت عايغ

متت  الشتتركات ألامريكعتتة فتتي  ألاج تتأل وال تترامن ي عنتتة ت الوأًعتتة للعلتتو    ألامريىتت ا املؤةستتةمتتٍ اة اىتت

و تتتتااةد جامعتتتتة كتتتتااى ي معلتتتتوو وكلعتتتتة ةتتتتعنوىأ واث تتتتاد املكحبتتتتات الرانعتتتتة  .م دتتتتيو دو ا 10لتتتتوالي 

فتي  شتااةةامل املعاِتر ألاكاددنعتة اليتيًعة متٍ ىالعتة  رترطا جعتّيو  اتذ. يح رده الر ه الح  ت لدخاتة

دو ا( ثتتته ث يعيتتت ا  907,000من تتتا )( ملعتتتوو دو ا1.3 التتت   يلتتتغ )املشتتترو ا ثتتتو ير الحنويتتتد التتت اج  

ا  ات  .اةألاىومة الييًعة مٍ ابد واةحند في  2003كاو ال را الن اب  للنشرو ا ال   اىالض اةنع 

للةتتتتتتتتة ميتتتتتتتتادا املعلومتتتتتتتتات الرانعتتتتتتتتة مللعتتتتتتتتوو ةحتتتتتتتتا  )ىيتتتتتتتتمو ياىظتتتتتتتتات لشتتتتتتتتبكة  ا ،لتتتتتتتتذ  يًتتتتتتتتان2006 تتتتتتتات 
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لعتتتث م تتتتر ،ىجتتتاا املشتتتترو   .وىيتتتتمو ياللةتتتة اىجليزدتتتتة( ألمتتترا  الحعلتتتتعه والب تتتث العل تتتتت اليتتتيًعة

ثاتتتتتتوير ينوجبتتتتتتو الاريتتتتتتض للحجر تتتتتتة الحعاوىعتتتتتتة للنكحبتتتتتتات الرانعتتتتتتة  اتتتتتتذ املستتتتتتحوط التتتتتتروليا التتتتتت   ثتتتتتته 

،تتتت لحعأيتتتأ العنتتتد الب  األاتتتردلا  متتترا ألا  اا تتترل يعاىتتتات للنيتتتادا الرانعتتتة الكبيتتترل ذات 30لتتتوالي

 (44)ث تتتأيٍ البعاىتتتات العامتتتة وتتتتبا ا واةتتتارجا  ا ومعاة تتتة وةتتتا ا ا املحعتتتردل املحاتتتوا م تتتد
 
.  اتتت 

ي تتتتتوذ رتتتتترمات املعلومتتتتتات ويشتتتتتر  اىاتتتتتاق واةتتتتت  املكحبتتتتتات الرانعتتتتتة ا ألالعتتتتتة  اتتتتتذ  تتتتتٍ جستتتتت عد يًتتتتتان

فتتتتتتتي ث ستتتتتتتيو ييئتتتتتتتات ثتتتتتتتراع  املعلومتتتتتتتات  و الحتتتتتتتالي ثتتتتتتتًعك   ِنعحتتتتتتتو الكبيتتتتتتترل العاملعتتتتتتتة  اتتتتتتتذ اىارىتتتتتتتد.

 CADALاىتتتتتتترمجد لعتتتتتتتث  .و ًتتتتتتتان جامعتتتتتتتات  املعتتتتتتتة املستتتتتتتحوط  كاددنعتتتتتتتة و،ىحاجعتتتتتتتة الب تتتتتتتث العل تتتتتتتتألا

 ا ،ذ   رت كوالرل مٍ  ِه الب ا الح حعة للنعلومات في الييو. 2002 ات   CALISم 

 China Academic Digitalثند املوا  ة  اذ املكحبة الرانعة ألاكاددنعة الييًعة الحعاوىعة

Associative Library (CADAL  تتتتات  )متتتتتٍ ابتتتتد وااال الاريعتتتتتةا والبتتتترن فتتتتتي املرللتتتتتة 2009اة ردتتتتترل

يحعأيتتتتتتأ دوا املكحبتتتتتتات اة امععتتتتتتة اليتتتتتتيًعة متتتتتتٍ   CADAL. لعتتتتتتث اامتتتتتتدCADALال اىعتتتتتة ملشتتتتتترو  

مؤةستتات مشتتااةة للنعلومتتات ،لتتذ   تتركان فتتي يًتتان امليتتادا ومشتتااةت اا وث  عتتض  ة تتر مكحبتتة اانعتتة 

ملعتوو ةحتا  ،لكارويت  يتع ت و،ىجليتز ا وهتي امليترا الت   ثته  2,5متٍ مير ا  عة في العاله م   ةنر 

ا يج ود ييًعة  يً  في الييو   . (45)ليري 

دنكتتٍ ال تتومل او ِتت ا املشتترو  اتتر  تتحا ال تتاق لحوجتتو املكحبتتات الرانعتتة فتتي املرللتتة ال ادمتتة 

 مٍ املشااةة الواةعة المت ةٌح رذ  ن ا  عنا بعر.

 
73 
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الرانعتتتة  كحبتتتةاملCADLIS -املعرو تتتة يتتتتيتتتر ت  املكحبتتتة الرانعتتتة ألاكاددنعتتتة وىظتتتات املعلومتتتات 

ا ملشتترو  ألاكاددنعتتة اليتتيًعة  تتا  اتتذ مشتترو  -CALISالمتتت كاىتتد اةتتحنراا   CADALالتت   ا حنتتر  ةاة 

ا ،لرط املشتااع  الوأًعتة 2006ىت د في وا 2002في  ات  -2000الحعاوي   ات  رت مل راتة ا يا حباِا

الحًنعتتتتتتتتتتة الوأًعتتتتتتتتتتة اةخنستتتتتتتتتتعة العا تتتتتتتتتترلا ،ذ اةتتتتتتتتتتحنرت اةألاىومتتتتتتتتتتة اليتتتتتتتتتتيًعة يح تتتتتتتتتترده د تتتتتتتتتته  ِا تتتتتتتتتتد  

دحىتتوو اأتتاا اة ردتتر . ،أتتاا  نتتد اةخرمتتة الرانعتتة العامتتة ةجتتأن ِتتات متتٍا CADLISثاتتوير أل نتتامل  

ِر تو و  ىتا  CADAL. امتا مشترو (46)لر ي تات مًتواة تأن ا  CALIS ا   تر م لتدCADALوCALIS متٍ

ا  لًظتتتات الن تتتاب  ثتتتو ير م دتتتيو ا  لتتترات متتتٍ الكحتتت  ياللةتتتات اليتتتيًعة وألاجًيعتتتة املنستتتولة تتتتو ع 
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CADLIS  متتت  ،رتتتران امليتتتادا الرانعتتتة اةألاالعتتتة لشتتتبكةCALIS .ا  اتتترمد ميزاىعتتتة  19,5،جنالعتتتة اتتترِا

. ،ذ ثته CADALوالبتايي لتتCALIS عتوو دو ا  مريىت ( لتتمل 10,4ملعتوو دو ا م رمتة متٍ الحنويتد العتات )

تتتتا ملحالبتتتتات املشتتتترو ات المر عتتتتة  ثواعتتتت  الحنويتتتتد  اتتتتذ م حلتتتت  امل اأعتتتتات واملتتتترو واة امعتتتتات و   

ثاتتوير ىظتته املكحبتتتات الرانعتتة اليتتيًعة ال ا نتتة  اتتتذ   CADLISكتتاو ال تترا العتتتات متتٍ . (47)ا خحلمتتة

،لذ  ثاوير أري تة مًس عتة ة نت  امليتادا اكاددنعتةا وثاتوير  املعادير املمحولة املح رمة. يا تا ة

ىظتتتتات ةتتتت د اةتتتتح رات ةختتتترمات املكحبتتتتة الرانعتتتتة لتتتتر ه اةتتتتارجا  الورتتتتا ضا الب تتتتث الببلعتتتتومرافيا 

 .(48)املسا رل الحوج  عةا الب ث والحراي ا والواج ات ا خيية لدخرمات

تتتتتا مكحبتتتتتة اانعتتتتتة واةتتتتتعة  CADLISيًتتتتتان  املرللتتتتتة ال اىعتتتتتةاكتتتتاو الةتتتتتر  الر ي تتتتتات متتتتتٍ  يا حباِا

وموا تتتتتتة ومح تتتتتترل للحعلتتتتتتعه العتتتتتتالي واملكحبتتتتتتات اكاددنعتتتتتتةا ةتتتتتت لا لحوةتتتتتتع  وجعأيتتتتتتأ ثًظتتتتتتعه  تتتتتتبىات 

. ،ذ ايش  ينوج  ا املرةأ الوأ ت للحكًولوجعا واملرةتأ التوأ ت للم رةتة املولترل  تات CALISاةخرمة لت

. ةت لا   يشت ت  2004فتي امل اأعتات  تات مرةأا للنعلومات في اة امعات الوااعة  15. و،يشان 2002

متتٍ ا اتتان الر يستتيوا و،يتتراا املعتتادير  46 تتبكة ا تتاال يتتيو املكحبتتات وررمتتة جستتلعه الورتتا ض متت  

.   يشتتتتتتتتتتت ت   تتتتتتتتتتتبكة اةختتتتتتتتتتترمات للرةتتتتتتتتتتتا د 2004فتتتتتتتتتتتي  وارتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتات  CADLISواملوايتتتتتتتتتتتمات المًعتتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتتت

. اىاته 2005ج  ا اراتعة في  تات واأرولاتا ا  نو ات الرانعةا ا ألامو ات الرانعةا واملرا

فتي ن ادتتة  CALIS. ي عتث ويتد  ترد ألا اتان CALISاملأيتر متٍ املكحبتات   نو تة الم رةتة املولترل لتتت

البٌعتتتتتتتتتتتتتة الح عتتتتتتتتتتتتتة الوأًعتتتتتتتتتتتتتة للنكحبتتتتتتتتتتتتتات ألاكاددنعتتتتتتتتتتتتتة  CALIS.   تتتتتتتتتتتتتر   يتتتتتتتتتتتتتبا 809،لتتتتتتتتتتتتتذ   2006 تتتتتتتتتتتتتات 

 .(50()49)الييًعة

أتتتتتتتتوات ،ذ . CADLISو وثاتتتتتتتتويروثتتتتتتتته ث ستتتتتتتتي CALISثنتتتتتتتتد يتتتتتتتتعاىة  2008و 2007يتتتتتتتتيو  تتتتتتتتام  

. 2008( للنكحبتات الرانعتة ايحتران فتي SaaS)الٌجخة اة ردرل مٍ الحابعض لًنوذ  ال ترامن ة رمتة 

و تتتتتبكة ا تتتتتاال يتتتتتيو املكحبتتتتتات وجستتتتتلعه الورتتتتتا ض فتتتتتي  CALISاةتتتتتحنرت مجنو تتتتتة الم رةتتتتتة املولتتتتترل لتتتتتت

 .(51)2008في ن ادة  1005الحوة . ي عث ويد  رد ألا اان ،لذ  

يًتتان الويتتومل الىامتتد املمحتتوح للنكحبتتة الرانعتتة ألاكاددنعتتة  2005اليتتيو فتتي ن ادتتة  تتات  ن تتد 

 يتتتتتتتتتتتتتتتتتتب د   .اليتتتتتتتتتتتتتتتتتتيًعة و تتتتتتتتتتتتتتتتتتض املعتتتتتتتتتتتتتتتتتتادير الوأًعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتا رل املكحبتتتتتتتتتتتتتتتتتتات ألا اتتتتتتتتتتتتتتتتتتان املشتتتتتتتتتتتتتتتتتتارةة

،ىتتتو  .ثىامتتتد م حلتتت  اةختتترمات الرانعتتتةو  وةتتتعلة   م تتتا  ن تتتا ة نتتت  امليتتتادا العلنعتتتة CALIS  تتتبكة

لتر ه  CERNET العتالي ال ا نتة  اتذ البٌعتة الح حعتة اليتيًعة للحعلتعه ٍيالمعتد كتاو جتع  جردترا مت

تتتند اةألايتتومل  اتتذ امليتتادا واةختترمات املرجععتتة المتتت الرانعتتةا  ةختترمات املعلومتتات ييئتتة  تتاملة
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رااتتتتتتد اةألاىومتتتتتتة فتتتتتتي  .واملستتتتتتا رل الحوج  عتتتتتتة والب تتتتتتث العل تتتتتتت والحتتتتتتراي  واةختتتتتترمات ال خيتتتتتتعة

 .للنكحبتتتتتتات الرانعتتتتتتة مرةتتتتتتأ يعاىتتتتتتات ارتتتتتترط  22ييًتتتتتتان   CADLISا يتتتتتت و ث تتتتتتوت2010 - 2006الستتتتتتًوات 

و تتروا  مستتا د بعتتيو ا حبتتاا م تتد اتترال الحواعتت  ا ألااتتي وثمتتوق امليتتادا تترل ثلتتا اةخاتت    رتت ت

،ذ اتتتتات كتتتتد مرةتتتتأ يتتتتإجران ي تتتتث  ناتتتتي فتتتتي الح ًعتتتتات الر يستتتتعة  .املؤةستتتتات المتتتتت اامتتتتد يتتتت لا اة  تتتتر

وامليادا ألاكاددنعة  ات ا اةألارد ة ه را دمن املعر ةللنكحبات الرانعة وثابع ات ا وىناذ  مٍ ررم

 .(52)مسح ب  CADLISفي

 اتتتتتذ ةتتتتتتيعد امل تتتتتتاملا مشتتتتتترو  مع تتتتتتر اا تتتتتتر للنكحبتتتتتتة الرانعتتتتتتة للعلتتتتتتوت والحكًولوجعتتتتتتاا املحن تتتتتتد 

ياملكحبتتتتة الرانعتتتتة لل ًرةتتتتة املعناايتتتتةا الرياتتتتتعاتا ثتتتتاايك اللعتتتتاتا ال ًرةتتتتة ال عراولعكعتتتتةا ثتتتتاايك 

مبٌعتتتة  اتتتذ املكحبتتتة ال ًرةتتتعة اليتتتيًعة  2006رامعا فتتتي جامعتتتة جستتتيًة وا  تتتات اةألاتتترا وثتتتاايك الستتتي

  تر ثته  2007.  متا فتي  تات(53)شتااع  املكحبتات املح ييتةمل املرللتة ألاولتذ وال اىعتةCALIS  يتر ه متٍ

ا اانًتتتة الكحتتت  العلنعتتتةا  ةشتتتاا يشتتترالببلعومرا عتتتاتا وورتتتا ض ال ًرةتتتة الح ًعتتتة ال ردنتتتةا  مبتتتر ع 

واةتحنر  نتد الرانًتة لحتاايك اللعتاتا  اليتوا ال ًرةتعةا ارارا تات ال ًرةتعةا الب وذا ةشاا

و تتتتتتتترت اا تتتتتتتترل البعاىتتتتتتتتات الرتتتتتتتتخنة ِتتتتتتتت ُا ميتتتتتتتتادا املعلومتتتتتتتتات  .الرياتتتتتتتتتعاتا وال ًرةتتتتتتتتة املعناايتتتتتتتتة

 .(54)الويومل املمحوح لد ن وا  م 

ا المتتتتتتتتت Renminاىنتتتتتتتتيو  جامعتتتتتتتتة م تتتتتتتتامل  رتتتتتتتتر  اتتتتتتتتذ ذلتتتتتتتتاا املكحبتتتتتتتتة الرانعتتتتتتتتة ااحيتتتتتتتتاددة فتتتتتتتتي

البعاىتتتتتتاتا وأل  تتتتتتتاا  جنتتتتتتت  ىظتتتتتتتات معلومتتتتتتات ماتتتتتتتراي  لً تتتتتتد املعر تتتتتتتة ااحيتتتتتتاددة متتتتتتتٍ رتتتتتت مل ىلد تتتتتت

تتا ألىظنتتة املعر تتة  وث لعل تاا و، تتادل ثًظعن تتاا ومعاة ت تتا يالشتتىد التت   دًاةتت   ِنعت تتا وةتت مت ا و   

 .(55)املحالة

ى ان اليتيو امل امل ال الث ديوا مٍ اةألا ع ة المت ممادِا  و املكحبات ألاكاددنعة في جنع   

الرانعتتتة املحىاملتتتة.   ىظنتتتة امليتتادا  اتتتذ ثاتتوير -ن ادتتة املرللتتتة الرابعتتة– نلتتد فتتتي الستتًوات ألاريتتترل 

ا تارت بعاتتا من تتا بعتا ألاىظنتتة املحىاملتتةا وىظتات التتر   الويتتومل املمحتوح للنكحبتتةا وىظتتات ررمتتة 

املولتتتتتر   CALISىظتتتتات يكتتتتيو جامعتتتتة مكحبتتتتتة أب تتتتد. لعتتتتث الب ،تتتتت الب تتتتث املحىامتتتتد لحعأيتتتتأ الح تتتتترت

ىظات اةارجا  ألاد  ذو اةخاول  Nanjingجامعة ىاىجعًغ  أب د مكحبةييًنا  للب ث  ٍ امليادا

 .(56)ال رمجعة Jiangsuالوالرل ال   أواثو  رةة جعايةسو 

-  CADLIS
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CADLIS :ياري تتتتة ألاكاددنعتتتتة  واةختتتترمات  بتتتتاال  تتتتٍ يٌعتتتتة ث حعتتتتة موا تتتتة ملشتتتتااةة امليتتتتادا

 تتتتت ثحتتتت ل  متتتتٍ مجنو تتتتات املعلومتتتتات ألاكاددنعتتتتة املًظنتتتتة واملرانًتتتتةا   ا ،لتتتتذ  ميتتتتادااةتتتتخًاد   ة. مًتتتت

ةتتتتتتتت لا جعتتتتتتتتر مًيتتتتتتتتة الحاتتتتتتتتوير املكحبتتتتتتتتات الرانعتتتتتتتتة ال ايلتتتتتتتتة للحواعتتتتتتتت  والحوةتتتتتتتتع  والحوا تتتتتتتتض يالعنتتتتتتتتد. 

يًتان مًيتات الحابع تات للنكحبتات  متٍمكًتد وال رامنا ،لذ  جاىت   ألاج تأل ال ا نتة.  لرج أل ال اج 

جعاملتتتتد ِتتتت ُ املًيتتتتات بشتتتتىد  ةامتتتتات متتتت  يًتتتتان البوايتتتتاتا  .كاددنعتتتتة اليتتتتيًعة اة ردتتتترلالرانعتتتتة ألا

وجرولتتتة امليتتتتاداا والحجتتتتاال الكاروىعتتتةا وكل تتتتا ثتتتته  والحورعتتتض املولتتتترا واةتتتارجا  املولتتتتر للبعاىتتتتاتا

ا للنسحويات ا خحلمة لًظات ررمة الخشةعد م  م اديس ا املًاةبة تا جععتيو  . وثتهث ردرِا و     دا 

م تتتد: ىظتتتات اةخرمتتتة  ا-المر عتتتة CALISملشتتتااع  التتتر ه الح  تتتت -ة مكحبتتت 100ظنتتتة  رتتترط ألةنتتتر متتتٍ  ى

وىظتات اا ترل  الرةتا د العلنعتةا،داال  املرجععة ا اراتعةا وىظات ثراع  الكح  املرجععةا وىظتات

ألاج تتتتتتأل  ملًيتتتتتتة اا تتتتترل يعاىتتتتتتات امل لتتتتتتة. ومتتتتتٍ الستتتتتتنات املنيتتتتتزل  يعاىتتتتتات الحويتتتتتتع  اةختتتتتاص وىظتتتتتتات

البٌعتتة الح حعتتة ل ا تترل يعاىتتات  +وال رمجعتتاتا  ن تتا ثًمعتت  لعنتتاال املعلومتتاتي ىظتتات جشتتةعد لعتتًك 

ورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترمات  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ه رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترمات الورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ض الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاملةا الحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراع ا الب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتث العل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا د وااكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .(58()57)واملسا رل الر ه

 

74 CASHL 

China-America Social Sciences & Humanities Library 

ا يحنويتتد لىتتوم  2004ير ادتتة وااال الاريعتتة  تتات  CASHL ثتته ،أتت ق مشتترو  وكتتاو  .اةتتنع 

ال تتتتتترا مًتتتتتتو جستتتتتت عد ،يشتتتتتتان مرةتتتتتتأ ميتتتتتتادا املعلومتتتتتتات ألاكاددنعتتتتتتة للعلتتتتتتوت ايستتتتتتاىعة واجحنا عتتتتتتة 

ه العردتتر متتٍ املكحبتتات ألاكاددنعتتة اااتترح املشتترو  فتتي الواتتد ىمستتو ثًظتتعةنتتا  .والب تتوذ املحعل تتة ه تتا

املح رمتتتتة فتتتتي العلتتتتوت اجحنا عتتتتة والرااةتتتتات ايستتتتاىعةا وث تتتترده مجتتتت ت اىجليزدتتتتة اّعنتتتتة ياىحظتتتتات 

و أرولتتات  العتتة اة تتودل لخستت عد الحتتراع  والب تتث العل تتت لد امعتتات ا ألالعتتة  تتٍ أريتتض وةتتا د 

نابو ات ياللةة اىجليزدة في العلوت ة ادت  مٍ وأ ت  رير لل CASHL يبا لت و .اةخرمة اةألارد ة

ا لدألايومل  اذ املعلومات ا ممعر   .املشااةة ييو املؤةسات ايساىعة واجحنا عةا مىاى 

ثن لد اةخاول ألاولذ فتي ،يشتان ىظتات  متٍ مليتادا . مٍ راوثيو CASHL ثىوىد ألا نامل يًان

مجلتتة  12000مجنو تتو  اتترمد متتا .ي عثثورعتتض ا  تت ت الةر عتتة فتتي العلتتوت ايستتاىعة واجحنا عتتة

مجلتتتتة ا يستتتتعة مراجتتتتة فتتتتي ةشتتتتاا ا تتتتااات للعلتتتتوت اجحنا عتتتتة والدا   2528م حلمتتتتةا متتتتٍ يعن تتتتا 
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مجلتتتتة  رتتتترط معظن تتتتا  بتتتتاال  تتتتٍ مابو تتتتات ،لكاروىعتتتتة  9000وةشتتتتاا العلتتتتوت ايستتتتاىعةا ولتتتتوالي 

 ألاحويتات CASHL  بكةمحعل ة ينوتو ات ا يسعة  ررط. ييًنا اةخاتول ال اىعتة ثن لتد فتي ،ىجتاا  ت

ا  تتتت ت الةر عتتتتة ومعلومتتتتات ذاةتتتترل الح تتتتأيٍ املؤاحتتتتة بشتتتتىد  تتتتامد وذلتتتتا لحًمعتتتت  رتتتترمات جستتتتلعه 

معاة تتتتة  اتمستتتتؤولعة ، تتتتراد موايتتتتمات البعاىتتتتاتا و،جتتتتران CALIS ثولتتتتد  تتتتبكة . واتتتترالورتتتتا ض

ات   تتتر البعاىتتتاتا ويتتتعاىة اا تتترل البعاىتتتات واةختتتادتا والح ةتتتر متتتٍ  و املستتتحمعر دب تتتث  تتتٍ املعلومتتت

يخستتتلعه التتتًك الىامتتتد متتتٍ دتتتوت ،لتتتذ  ر رتتتة  2006فتتتي  وارتتتر  تتتات  CASHLواامتتتد  .اىارىتتتد ياةتتتحنراا

ا للعنتد ينم توت رترمات املعلومتات الكاروىعتة م تد (59) دات بعر اةتح ت ألبتات املستحمعردٍ . جعأيتأ 

 اةخرمة املرجععة الرانعة والبث اىح اب  للنعلومات.

 

8 NSTL National 

Science and Technology Library

ىخعجة للحاوا املستحنر  2008 ات  ث ةسد املكحبة الرانعة الوأًعة للعلوت والحكًولوجعا

الت     يشت ت  -ثه ذةُر ةتاي ا–ملرةأ املعلومات واملكحبات الح ًعة الوأًعة واةاراثعجعة اةخرمات 

لدألايتتتتتومل  اتتتتذ ورتتتتتا ض العلتتتتوت والحكًولوجعتتتتتا ألاجًيعتتتتتة  2000ل العلتتتتوت والحكًولوجعتتتتتا فتتتتي  تتتتتات  َ وااا 

 NSTL العتتتة اة تتتودل ومشتتتااةت ا يتتتيو البتتتال يو فتتتي املؤةستتتات العلنعتتتة والاريويتتتة اليتتتيًعةا ،ذ اةتتتأت 

 اتتتتتتذ ثوةتتتتتتع   ىنتتتتتتاط اةختتتتتترمات ا خحلمتتتتتتة للنكحبتتتتتتات فتتتتتتي  تتتتتتبكة رتتتتتترمات ا املبا تتتتتترل اة ردتتتتتترل لتتتتتتر ه 

 اتتتذ املتتترط الاويتتتتدا  املعلومتتتات العلنعتتتة والحكًولوجعتتتتة  منتتتا دختتتعا ل تتتا ث ستتتتيو رتتترمات امؤةستتتات 

 . (60)ولما في ااحياد السوق ياةح رات ىظات  ران محىامد دانٍ معاة ة الورا ض و ض  اللوا ا

للبتال يو والعلنتان متا داتي: اةتارجا   NSTLالمتت اترمت ا  Online نلد اةخرمات املبا ترل 

لتتتتتوت والحكًولوجعتتتتتاا الب تتتتتث فتتتتتي اا تتتتترل البعاىتتتتتاتا جستتتتتلعه الورتتتتتا ضا اةتتتتتحعاال وا تتتتتاال املعحاداثتتتتتا للع

الحوجعتتو واةخشتتاال وررمتتة الالتتة املرجععتتةا ررمتتةالبعاىات الراجعتتةا ررمتتة اةتتح مل اليتتيًعة 

مٍ  الوت  اليسع ا املحن د فتي ثتو ير اةخترمات  NSTLوالبوايات العلنعة ا ألالعة. اىح لد ررمات 

رل ،لتتذ  املستتحمعردٍ ،لتتذ  وتتت  اةختترمات املحعتتردلا منتتا دتتر ه بشتتىد  عتتامل ألا نتتامل مؤةستتات مبا تت

رترمات املعلومتتات ا ألالعتتة ألارتترط. اترمد  ىتتوا   ة يتترل متتٍ واج تات رتترمات الويتت ا ةنتتا  و  ىظتتات 

املبا تتتتترل ممحتتتتتوح اللنستتتتتحمعردٍ وملؤةستتتتتات املعلومتتتتتات ا ألالعتتتتتة. وهتتتتتي يتتتتت لا ثتتتتتر ه  NSTLرتتتتترمات 

 تتتأ  رتتترمات املعلومتتتات ة  تتة رااجعتتتة. ةنتتتا مً تتتد  ولئتتا التتت دٍ لتتتي  لتتتر  ه  متتتوامل اةتتح رات مج
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ا و الحتتتتالي التتتتر ه المعتتتتامل للحكًولوجعتتتتا واةتتتتح رات NSTLكا عتتتتة متتتتٍ الويتتتتومل بستتتت ولة ،لتتتتذ  ميتتتتادا 

 .(61)امليادا ملؤةسات ررمات العلوت والحكًولوجعا في الييو

كاىتتد ًِتتتاك مشتتتااع  ارتتترط ميتتتالبة ومواةبتتة للنشتتتااع  الوأًعتتتة  اتتتذ مستتتحوط امل اأعتتتات. 

 (62)وةنا داي:

 

1 Liaoning 

جعر املكحبة الرانعة مل اأعة لعاوىيًغ والرل مٍ  وا تد مشتااع  املكحبتات الرانعتة فتي اليتيو. 

التت   600. ،ذ اانًتد  ةنتر متٍ IBMن   اتذ ىظتات املكحبتة الرانعتة الت   أواثتو ا يًتا1997يتر ت  تات 

مجلتتتر متتتٍ املابو تتتات الحااي عتتتة وجعل تتتا محالتتتة للويتتتومل ال  تتتا   تتتر اىارىتتتد.  اتتت   تتتٍ ذلتتتا   تتتر  

 18 يش ت   ردا مٍ املكحبات الرانعة املح يية ذات اةخيتا ك ا ألالعتةا من تا املكحبتة الرانعتة لتت

ةا واملكحبتة الرانعتة لد اترامل  تعو لعتايغ جشتايغا واملكحبتة الرانعتة للحاتوا اليتًاعي فتي  دلومل الح كاايت

ا.  الو دات الشنالعة الشراعة وميِر

 

2 Guangdong  

تتا  عتتر املكحبتتة الرانعتتة مل اأعتتة موايةتترويغ والتترل متتٍ اة تتر اىظنتتة املكحبتتات الرانعتتة واةنِر
 
ج

ا ول  تتد ،ةتتت امات ةبيتترل فتتي ،داال ميتتتادا 2000وات تتتا م اأعتتات الرولتتة. يتتتر ت  تتات ث تترما المتتت أ

ةبيرل اةح ه وثىامل اا ااحًان امليادا ملسا ات أويلةا لنادة ل وق الٌشرا والب ث الببلعومرافي 

املولتتتر.  نتتتد  ىظتتتات املكحبتتتتة يىتتتد و ا متتتو بعتتتتر  اعتتت  ةتتتًوات متتتٍ الحاتتتتوير وارحبتتتاا. تتتتند املكحبتتتتة 

ملعتتوو  30ا  ةنتتر متتٍ ملعتوو ومئمتتت التت  مجلتتر متتٍ الكحت  الكاروىعتتةا واةنتتر متتٍ 2010ت ي لتومل  تتا

الت  وااتة ي  عتة وواتاب   300ال  مجلر مٍ الرةتا د العلنعتةا واةنتر متٍ  800مجلر مٍ ا   تا 

متتتٍ  30املتتؤثنرات. لعتتث اتتترمد رتترمات املكحبتتة الرانعتتتة املحىاملتتة يًتتتان  اتتذ ا  نو تتات ألةنتتتر متتٍ 

 ا ر البعاىات ا خحلمةا وجعلد اة امات ةبيرل  في اةخرمة العامة. ىظنة او 

و  يش ت  املكحبة اداتا مرةتأ اةخترمات املستحمعردٍ املبا ترلا وررمتة ا تاال الرارلعتة يتيو 

مكحبتتتتة م لعتتتتة و جًيعتتتتة. لتتتته دحجتتتتاوا امتتتتٍ اةتتتتحجاية املرةتتتتأ  ةحمستتتتااات  20املكحبتتتتات متتتت   ةنتتتتر متتتتٍ 

لعتتتتاو  تتتترل داتتتتا ضا واديتتتتالو مئتتتتات   ا متتتتٍ ا نتتتتامل املٌشتتتتوال   تتتتر املستتتتحمعردٍ فتتتتي الك يتتتتر متتتتٍ ا 
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ىظام تتتتتا ملشتتتتتااةة امليتتتتتادا يتتتتتيو املكحبتتتتتات. ةتتتتتر او متتتتتا   يتتتتتب د املكحبتتتتتة والتتتتترل متتتتتٍ  ةنتتتتتر املكحبتتتتتات 

 الرانعة  عبعة م لعا ودولعا.

 

3 Wangfang 

للنجتتتتت ت وا ألاحويتتتتتات ارتتتتترط. لعتتتتتث  تتتتتىلد متتتتت  املع تتتتتر  يعاىتتتتتات واىمتتتتتايغ هتتتتتي ا   تتتتتأ الرا تتتتتر

 DOI ومل   وكالتتة ججتت عد للنعتترا اا تتت للكعاىتتات  2007اليتتع ت لب تتوذ العلتتوت والحكًولوجعتتا  تتات 

(Digital Object identifier في الييو. ارت الًظات ،أااا لدخرمة ال ايد للعند م  الًا ريٍ لومل )

ألاحتتتتتوط المكتتتتتتر ا ،داال املعحاداثتتتتتاا وا تتتتتت  املستتتتتحمعردٍ ينج تتتتتتأ  العتتتتتاله للحعريتتتتت  املستتتتتتحنرا ،داال ا 

فتتي العتتاله. و  DOIا ألاحتتوط فتتي اليتتيو. ىنتتد ررمتتة الخجتت عد بستتر ة و  يتتب د رتتاي  اة تتر ججتت عد 

 ةنتتر متتٍ ملعتتوو مجلتتر متتٍ املابو تتات اليتتيًعة املجتت لة فتتي مكحتت   2010 يتتبا ًِتتاك ي لتتومل  تتات 

 اليع ت. DOIجج عد 

تتتتتا عتتتتاتا  و مكحبتتتتتات امل اأعتتتتات  ثرتتتت" متتتتٍ اةتتتتتح ران ألادي فتتتتتي املرللتتتتة الرابعتتتتتة   تتتترت ثبا  

 OPAC ىظنتتتتة  اةختتتترمات ال اثمعتتتتة الح لعردتتتتة ،لتتتتذ  رتتتترمات املكحبتتتتات الرانعتتتتة. لعتتتتث أب تتتتد بعتتتتا

المتتتتتت اثالتتتتتد اثيتتتتتا ت يتتتتتيو املكحبتتتتتات ومشتتتتتااةة امليتتتتتادا. ةنتتتتتا ةتتتتتاِند الحجتتتتتاا   ةاملبحكتتتتترل اللعتتتتت

و . ز فتتتتتي مًس عتتتتتة الب تتتتتث والحاتتتتتوير  اتتتتتذ العنلعتتتتتة واة تتتتتودلالًاجألاتتتتتة للنكحبتتتتتات الرانعتتتتتة  اتتتتتذ الارةيتتتتت

 يب د  نلعة  ران معرات املكحبات الرانعة مولرل   ر جعاوو  كادد ت لد  ات املعًعتة. واةتأت 

ثًظتتتعه مًس  تتتا اةختتتاص واثجاِ تتتا الب ،تتتت ومجنو ات تتتا  كتتتد مكحبتتتة  ًتتتر ،يشتتتان اا تتترل البعاىتتتات  اتتتذ

ًتتتتتت  ثكتتتتتتراا اة  تتتتتتود. املععًتتتتتتة متتتتتتٍ الكحتتتتتت  كتتتتتتد  اةتتتتتتأت  تتتتتتر   متتتتتتا متتتتتتا دحعلتتتتتتض ينجنو تتتتتتة امليتتتتتتاداا لحج

ا وا حنتتتتتتتاد ا و  اتتتتتتذ رتتتتتترمات الوةتتتتتتتا   املحعتتتتتتردل مكحبتتتتتتة
 
اةخرمتتتتتتة املرجععتتتتتتة الرانعتتتتتتتة امل رمتتتتتتة ذاثعتتتتتتا

 .اةحمسااات لنجاية املبا رل لح  عض ييئة ررمات موج ة ،لذ  الًام ىظات

2010–

واات الحكًولوجعة اةألارد ة املسحنرل  ل د يا ل ا  اذ الحاوير والحةعيتر   ا او الحا

 لعاىتتا ملمتتاِعه املكحبتتات الرانعتتة وأبععت تتا ورتترمات ا و ةتتالع  ا وماتتامعن ا  كون تتا املًيتتة الر يستتعة 

تتتتتتتا متتتتتتتٍ ثتتتتتتت رير الوةتتتتتتتا د اةألارد تتتتتتتةا منتتتتتتتا جعتتتتتتتد اة  تتتتتتتات املعًعتتتتتتتة فتتتتتتتي اليتتتتتتتيو ثل تتتتتتت   للوةتتتتتتتا د يا حباِا

ل ألةتتتالع  و  تتتىامل اانعتتتة لرد تتتة ةختتترمات املكحبتتتات الرانعتتتةا ثن تتتد ىحتتتا  ذلتتتا ل ةحكشتتتاا و  تتتو 

 عنا ة ت ياملرللة اةخامسة المت   رت و ثأامل اةحنراا للنشااع  الساي ة ه عئة ث ًعة محىاملتة 
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ومحاوالا  و ال عات ينشااع  ومباداات جردترل لحعأيتأ الح ترت فتي مجتامل املكحبتات الرانعتة اليتيًعة 

 .  عنا د ج  اةحعرا  لحلا املشااع  واملباداات.بشىد  ات

 
1 

CADLIS 

اتترح  تتات 
 
تتو املشتترو  التتوأ ت لدخاتتة اليتتيًعة اةخنستتعة اةألاتتاد   شتترا التت    ا ا 2009ِو

ا و تتر  فتتي  تتات  ا (63)2012 تتا فتتي  تتات ا واىح2010،ذ ثنتتد املوا  تتة  لعتتو اةتتنع  ا يحىلمتتة ،جنالعتتة اتترِا

تتتتا متتتتٍ اةألاىومتتتتة اليتتتتيًعة. ول تتتتر كاىتتتتد الستتتتنة املنيتتتتزل للنشتتتترو  هتتتتي ثابعتتتتض  30,5 ملعتتتتوو دو ا ث ريب 

ا لح تتتترده اةختتتترمات لىتتتتد اة امعتتتتات CADLISث ًعتتتتة اةألاوةتتتتبة الجتتتتألاايعة لبًتتتتان اة عتتتتد ال تتتتادت متتتتٍ 

 . (64)واملكحبات ألاكاددنعة الييًعة

 CADLIS

مٍ ر مل ث رده  CADLIS،و ال را الر ي ات مٍ املرللة ال ال ة كاو لبًان جعد جردر مٍ 

 لستتمة اةختترمات اةألارد تتة والحكًولوجعتتا املح رمتتة ) ث ًعتتة اةألاوةتتبة الجتتألاايعة (. لح تترده مًيتتات 

اا و لعتة الب تث املكحبات الرانعة واةألالتومل امليتننة للنستا رل فتي يًتان املكحبتات اكاددنعتةا و،داات ت

ومشتتااةة امليتتاداا وجنتتت  ودمتتن كتتتد  ىتتوا   امليتتادا واةختتترمات متتٍ املكحبتتتات ألاكاددنعتتة والوكتتتا ت 

الحجاايتتتتةا و ًتتتتان ييئتتتتة رتتتترمات املعر تتتتة اجحنا عتتتتة والحعاوىعتتتتة للنعلومتتتتات العلنعتتتتة  العتتتتة اة تتتتتودل 

ًعة والازوير واةارجا  للحعلعه العالي واملؤةسات الب  عة.   ر  نلد ثلا اةخرمات اة واى  الم

املعلومتتتتتتتات والحوجعتتتتتتتو و لعتتتتتتتة الخجتتتتتتت عد والتتتتتتتررومل لمئحتتتتتتتيو ِنتتتتتتتا: رتتتتتتترمات للنستتتتتتتحمعردٍ الن تتتتتتتا عيوا 

 .(65) وررمات لر اان

CADLIS

ال تتا ه  اتتتذ اةألاوةتتتبة CALIS لتتتت easy Cloudمتتا د تتتك البٌعتتةا ثب تتتا املشتتترو  ،أتتاا العنتتتد 

ا 2009ي لتتتتومل  تتتتات  CALISة املوج تتتتة لدخرمتتتتة (ا التتتت   ايتتتترُا مرةتتتتأ ثكًولوجعتتتتا الجتتتتألاايعة ) البٌعتتتت

. ثىتتتتّوو اة عتتتتد اة ردتتتتر متتتتٍ ر رتتتتة CADLISلتتتتتوا حنتتتتر فتتتتي ثيتتتتنعه وثاتتتتوير ثابع تتتتات اة عتتتتد اة ردتتتتر 

ا مًيتتتة SaaSلل رمجعتتتات ة رمتتتة  CALISاملرةأيتتتةا مًيتتتة  CALISمستتتحويات متتتٍ املًيتتتات: مًيتتتة 

CALIS لح تترده  املستتؤولة  ن تتا املرةأيتتة وامل اأعتتاتمتتٍ اة  تتات  اةحاتتا ةد ا ألالعتتةا وكتتد من تتا كاىتت
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ييتتد املًيتتة ا ألالعتتة لبًتتان و،دامتتة املكحبتتات الرانعتتتة 
 
اةختترمات للنستتحمعردٍ وا اتتان. لعتتث ر

ا ألالعتتة.  متتا متتا د تتك الحوا  عتتة فتتي العنتتدا  تتإو املًيتتات ال  رتتة  ثالتتد مجنو تتة متتٍ الحابع تتات 

حابع تتتتتتتات ) رتتتتتتترمات الويتتتتتتت  املري تتتتتتتة (. ًِتتتتتتتاك  ألااععتتتتتتتة   ىتتتتتتتوا   متتتتتتتٍ املمحولتتتتتتتة لواج تتتتتتتات يرمجتتتتتتتة ال

ا ألالعتتتتة  CALIS: الحوا  عتتتتة يتتتتيو الحابع تتتتات فتتتتي املًيتتتتة ىمستتتت اا و تتتتيو مًيتتتتة CADLISالحوا  عتتتتة فتتتتي 

 و يواملرةأيةا  CALISا ألالعة ومًية  CALISا و يو مًية SaaSلل رمجعات ة رمة  CALISومًية 

الةتتتتتر  متتتتٍ الحوا  عتتتتتة لحىامتتتتتد املرةأيتتتتتة.  CALISومًيتتتتة  SaaSلل رمجعتتتتتات ة رمتتتتتة  CALISمًيتتتتة 

الحابع تتتتتات متتتتت  بعاتتتتت اا والويتتتتتومل ،لتتتتتذ  الحابع تتتتتات ألارتتتتترطا وامىاىعتتتتتة الويتتتتتومل املبا تتتتتر للنًيتتتتتة 

املرةأيتتتتة و تتتتض  لعتتتتات الخجتتتت عد والتتتتررومل ا ألاتتتتردلا وثتتتتو ير البعاىتتتتات والتتتتر   الستتتت د يامليتتتتادا متتتتٍ 

 .(66)الحابع ات ألاررط 

CADLIS

CADLIS  ليستتتد مكحبتتتة اانعتتتة والتتترلا يتتتد  تتتبكة ممحولتتتة واث تتتاد للنكحبتتتات الرانعتتتة  اتتتذ

ىااق واة . ث حا  العردر مٍ الحابع ات في ثلا املكحبات ،لذ   و ثىوو محىاملتة  عنتا يعن تا  ىخعجتة 

تتا للنحالبتتات لتت لا  جتتر  الحً تتعا التت ات للكحتتا  العتترو  اةختتاص ياملعتتادير واملوايتتمات ال ح ًعتتة و   

 املرللة ال ال ة.في  CADLISاةألارد ة لت 

 ئتتتة متتتٍ املعتتتادير واملوايتتتمات الح ًعتتتةا  16 ثاتتتنًدالٌجتتتخة اة ردتتترل متتتٍ الكحتتتا  العتتترو  

متٍ  جتد  ثاتوير اوا تر يعاىتات ا  نو تات اةخايتةا  CALISالمت ا حنرت مٍ املكحبات ا اتان فتي

ىامتتتد ألاىتتتوا  واملستتتحويات ا خحلمتتتة متتتٍ الحابع تتتات فتتتي املكحبتتتات و ًتتتان املكحبتتتات الرانعتتتة ا ألالعتتتةا وث

 .CALISا ألالعة ومراةأ 

متتٍ املعتتادير واملوايتتمات الح ًعتتة   تتر  تتنلد متتا داتتي: اة واىتت  ألاةاةتتعةا  16امتتا المئتتات التتت

املعحاداثتتاا الم رةتتة املولتترلا الكعاىتتات الرانعتتةا ثًظتتعه امليتتاداا ث تتأيٍ امليتتاداا يشتتر امليتتاداا 

يتتد البعاىتتاتا الب تتث  تتٍ امليتتاداا الويتتومل للنيتتادا و رتتت اا الواج تتاتا ثىامتتد اةختترماتا ث و 

 .(67)ثاوير املًياتا اداال والعنلعاتا  مٍ البعاىات والًظها ث ويه امليادا واةخرمات

CADLIS 

 CADLISلرانعتتتتة فتتتتي ه تتتترا ثلبعتتتتة الحعاجتتتتات معظتتتته املكحبتتتتات اكاددنعتتتتةا ماتتتتد امليتتتتادا ا

. لعتث   يشت ت  العردتر CALISالبعاىات الببلعومرا عتة واملعحاداثتا وم حٌعتات ألا اتان  املرللة ال ال ة
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ت تا CALISا متٍ مٍ امليادا ا ألالعة في املكحبات واة امعات المت د ند مالع  ثواعت   ا لح ستيوومراةِأ

التتتتتتة امليتتتتتتادا امل نتتتتتتة للح ييتتتتتتات الر يستتتتتتعة فتتتتتتي جنعتتتتتت  املكحبتتتتتتات اكاددنعتتتتتتةا وايتتتتتتادل ،ثامليتتتتتتادا 

 واملكحبات ا اان للشران الحعاوي  ل وا ر البعاىات اجًيعة. CALISالر يسعةا واةحنراا د ه 

تتتند متتا داتتي: اوا تتر يعاىتتات الم تترم املولتترا اوا تتر   CADLISلبٌعتتة ىتتوا   امليتتادا   متتا

لنيتتتادا ا ألالعتتتة املاتتتا ة متتتٍ البعاىتتتات املولتتترل للرةتتتا د العلنعتتتة اليتتتيًعةا ا  نو تتتات الرانعتتتة ل

تتاا  اوا تتراملكحبتتات ا اتتانا  البعاىتتات املولتترل للنيتتادا ال ردنتتة كالكحتت  الًتتادال واأتتال  وميِر

مجنو تتات الويتت ا اوا تتتر يعاىتتات املسح ليتتات مل تتتا ت ا  تت ت الةر عتتةا اوا تتتر يعاىتتات املعلنتتتيو 

تتتتتاا اوا تتتتتر يعاىتتتتتات املعر تتتتتة اةخشتتتتتاايةا او  ا تتتتتر يعاىتتتتتات ا ألامو تتتتتات الكاروىعتتتتتةا املنيتتتتتزدٍ  كاددنع 

اوا ر ييًات الًيوص الىاملة ألاجًيعة املسحوادلا ادوات املرجععة واوا ر البعاىات.  ات   تٍ 

ارتك مععًتة لر اتان ا   تر مً تد CADLISذلا ومٍ  جد  ج ت ع  ا تادل املحكترال متٍ رترمات 

 .(68)وجسلعه الورا ضلل عات ي رمات اةخشاال 

مليادا الًادال مٍ املؤةسات ألاكاددنعة  لر العًاير امل نة في يًتان املكحبتات دن د  را ا

الرانعتة ألاكاددنعتة متتٍ رت مل اانحن تتا وثًظعن تا موتتو عاا و ًتتان اوا تر البعاىتتات املوتتو عة التت   

ا متتتتتٍ رتتتتت مل  نلعتتتتة ايشتتتتتان والحاتتتتتوير املستتتتتحنر CALISكتتتتاو تتتتتتنٍ املشتتتتتااع  المر عتتتتتة امل نتتتتة تتتتتتنٍ

تتت ُ لتتته ثكتتتٍ   تتت  اوا تتتر للنرالتتتد ال   رتتتةا ثتتته يًتتتان  تتترد ةبيتتتر متتتٍ اوا تتتر البعاىتتتات املوتتتتو عة. ِو

البعاىتتتتتات للنيتتتتتادا الرانعتتتتتة امل نتتتتتة لح ويتتتتتة ثاتتتتتوير الح يتتتتتكا يتتتتتد كاىتتتتتد اداتتتتتا ميتتتتتادا البعاىتتتتتات 

. لعتتث  نلتد  اتتذ ج ت ع  املكحبتتات (69)اةخايتة للنكحبتات الرانعتتة الةًعتة للحعلتتعه العتالي فتتي اليتيو

ًعة يجنعتت   ىوا  تتا و اتتذ جنعتت  املستتحوياتا واةتتخععا  املأيتتر متتٍ امليتتادا الرانعتتة ألاكاددنعتة اليتتي

اةخايتتتتتة فتتتتتتي ىظتتتتتات مولتتتتتتر ةخرمتتتتتة امليتتتتتتادا الوأًعتتتتتة. فتتتتتتي املرللتتتتتة ألاولتتتتتتذا اتتتتتتال  بعتتتتتتا املكحبتتتتتتات 

تولي امتات املبتادال فتي 
 
ا ين تات البًتانا  اتذ  متد ث ألاكاددنعة الكبيرل ذات امىاىات الح ًعتة ال ويتة يستيع 

ةحكشتتاا يًتتان املكحبتتات الرانعتتة.  متتا فتتي املرللتتة ال اىعتتةا ثوةتتعد املكحبتتات ألا اتتان بشتتىد  ة تترا ا

ِتتا بشتتىد  ةامتتات فتتي الىلعتتات واة امعتتات. كاىتتد ًِتتاك  مكحبتتة  58مكحبتتة متتٍ  يتتد  36 ىيتت  ثرةيز

مكحبة جامععة مير ثابعة للنشترو ا وكتاو ًِتاك مكحبتة  21جامعةا كاىد ًِاك  211ثابعة ملشرو  

متٍ مكحبتات  189لرل     لىلعة ث ًعة. في املرللة ال ال ةا ث سٍ الوت  بشىد ةبير. ثه ثواعت  وا

الىلعات املعحنرل في جنع  امل اأعاتا والمت جةا  جنع  مستحويات ىظتات الحعلتعه العتالي فتي اليتيو. 

اا ًِتتتاك  235ا متتتٍ يتتتيو 2002كلعتتتة جردتتترل بعتتتر  تتتات  15يا تتتتا ة ،لتتتذ  ،يشتتتان  ا مشتتترو  28مشتتترو     



 امساعيل يونس اســـــأي                                                                

 0202ـ  يوليو      52ـ العدد  سابعاجمللد ال   560

ا  اتتتذ  ا. ثومتتت" ِتتت ُ  191اةتتتحنر يًاا تتتا يتتتيو املتتترللحيو ألاولتتتذ وال اىعتتتةا ثنتتتد املوا  تتتة متتتؤرر  مشتتترو  

البعاىتتات  و معظتته املكحبتتات ألا اتتان لتتي  ل تتا  ةتتام لبًتتان اا تترل يعاىتتاتا و ن تتا ي اجتتة ماةتتة ،لتتذ  

  ت للعامليو.  عنااملوتو عة لحعأيأ الح ِعد والحاوير الرا CALIS ايشان الشامد ل وا ر يعاىات

  اتذ اةتحمادل متٍ وا ألالعتة االعنعتة املكحبتات املشترو  شت   الرانعتةا امليتادا يحىامتد دحعلتض

 .(70)االعنعة ذات لدخيا ك البعاىات اوا ر لبًان والحىامد الحٌسعض

 

DLPP Digital Library Promotion Project

المجتتول املعلوماثعتتة يتتيو املكحبتتات العامتتةا و ًتتان ىظتتات ي تتث واةخشتتاا  تتامدا  ةتتر جتتد متتٍ 

وجعأيأ يًان ىظات مولر ةخرمة املكحبات يةا  الييو يالىامدا  أل د وااال ال  ا ة ووااال املالعة 

. ثن لد م نتة املشترو  فتي يًتان ىظتات مكحاتت  اتذ مستحوط 2011مشرو  ثراعة املكحبات الرانعة  ات 

ة دنكًو د ه وتناو ثاتوير امليتادا ومشتااةت ا يتيو املكحبتات العامتة فتي جنعت   ى تان اليتيوا الرول

ة لا ثلبعة ا اد ل لحعاجات ال  ا عتة للشتع  اليتع تا وث  عتض املستاوال فتي اةخترمات ال  ا عتة 

 . (71)في جنع   ى ان الييو

رمحتتتتو ،لتتتتذ  ر رتتتتة كتتتاو متتتتٍ امل تتتترا اىت تتتتان متتتتٍ املشتتتترو  رتتتت مل رنتتتت  ةتتتتًواتا التتتت   اى ستتتته ي

مرالتتد. املرللتتة ألاولتتذ كاىتتد مرللتتة البًتتان ألاةامتتاتا المتتت ثتته    تتا يًتتان البٌعتتة الح حعتتة م تتد  ألاج تتأل 

وال تتتتترامنا الشتتتتتبىات ا اراتتتتتتعة واةخايتتتتتة. املرللتتتتتة ال اىعتتتتتة هتتتتتي مرللتتتتتة ثًنعتتتتتة ا  نو تتتتتاتا لعتتتتتث 

ملشتتارك واملشتتااةة. املرللتتتة أتتوات    تتا ةلستتلة متتٍ ا  نو تتات الرانعتتة املوا تتتة متتٍ رتت مل البًتتان ا

ال ال ة هي مرللة الاراعةا لعتث ثته    تا ،يشتان مًيتة ةخترمات املكحبتة الرانعتة محعتردل املستحويات 

 .(72)ومحًو ة وشخيعة لحلبعة الحعاجات الشع  املحةيرل ياةحنراا

. اثرتتت" فتتتي  نلعتتتة DLPPثن لتتد ثًنعتتتة ا  نو تتتات الرانعتتة ومشتتتااةت ا اة أنألاةامتتتات متتٍ

عتة ا  نو تات الح عتر الحتات ينبتر   اةخشتاا العتال ت والبًتان املشتارك واملشتااةة . دنكتتٍ راتة ثًن

ًتتتتتان املشتتتتتارك ومشتتتتتتااةة امليتتتتتادا متتتتتتٍ ،رتتتتتران ،ثالتتتتتة امليتتتتتتادا للنكحبتتتتتات المرددتتتتتتة وث ستتتتتيو ىاتتتتتتاق  للب

رتتترمات ا بشتتتىد ةبيتتترا وجعأيتتتأ الحاتتتوا الشتتتامد  داال املكحبتتتات وجستتترع   نلعتتتة الح تتتردث فتتتي مجتتتامل 

بتتتتات. ِتتتترا املشتتتترو  فتتتتي ،أتتتتاا اة  تتتتود املشتتتتارةة للنكحبتتتتات ألا اتتتتان ،لتتتتذ  ث  عتتتتض ثىامتتتتد  عتتتتامل املكح

للنجنو تتتتتات املًعألتتتتتة وا خحلمتتتتتة الحًظتتتتتعها وثاتتتتتوير  تتتتترد متتتتتٍ ا  نو تتتتتات الرانعتتتتتة ذات الستتتتتنات 
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ا. لعث  ثاح يًان مًية مشااةة امليادا يواةاة  املنيزلا وألاىوا  ا خحلمةا وال عاكد املًظنة جعر 

DLPP(73)ا ا  نو ات للنسحمعردٍ في جنع   ى ان الييو. 

تتت ُ ال تتتترامن ثنتتتد يتتتت  ذ أتتتترق 2013 تتتتات  DLPPاىال تتتد يتتتترامن ثًنعتتتة ا  نو تتتتات فتتتي ا ِو

ا يسعة: ألاولذ أري ة الم رم املولر لر ه ثبادمل وثىامد امليادا الرانعة يواةاة يرىامجيو ِنا: 

ًتتتان املشتتتارك للنيتتتادا لتتتبعا يرىتتتامن مستتتحود  املعحاداثتتتا و رىتتتامن املعتتترا املو  لتتترا ال اىعتتتة أري تتتة ي

ملوتتتتتو ات امل ارلتتتتة  تتتتٍ أريتتتتض ال تتتترامن: يرىتتتتامن اانًتتتتة الورتتتتا ضا يرىتتتتامن  ا تتتتمة معلومتتتتات الويتتتت ا 

يرىتتتتتامن ا ألااتتتتتترات املكحيعتتتتتة املمحولتتتتتةا ،يشتتتتتان اوا تتتتتر البعاىتتتتتاتا ال ال تتتتتة أري تتتتتة الشتتتتتران املشتتتتتارك 

مؤةستتتات املعلومتتتات. ثتتته ث  عتتتض ىحتتتا ن م نتتتة ياتتتنٍ املحن تتتد بشتتتران اوا تتتر البعاىتتتات امل رمتتتة متتتٍ 

اة  تتود املشتتارةة للنكحبتتات ألا اتتانا لعتتث لستتٌد ةنعتتة امليتتادا للنكحبتتات المرددتتة بشتتىد ةبيتتر. 

 متتتتتا  اتتتتتذ املستتتتتحوط التتتتتوأ تا   تتتتتر ثتتتتته يًتتتتتان ةلستتتتتلة متتتتتٍ اوا تتتتتر البعاىتتتتتات ألىتتتتتوا  امليتتتتتادا املحًو تتتتتة 

ًتتتتتا اث تتتتت  الًظتتتتتات التتتتتوأ ت ةألامتتتتتظ امليتتتتتادا وم حويتتتتتات متتتتتٍ ال خيتتتتتعات االعنعتتتتتة البتتتتتااالا ومتتتتتٍ ِ

واملكحبتتتتتتتات المرددتتتتتتتة رتتتتتتترمات مح ييتتتتتتتة ومحعتتتتتتتردل الاب تتتتتتتات  للبتتتتتتتال يو  DLPP تتتتتتتىل األولي. ىمتتتتتتت  

تتتا متتتٍ ا  نو تتتات  والشتتتركات واملؤةستتتات واة تتتيا وا  نو تتتات اةخايتتتة وألاالعتتتات العراعتتتة وميِر

ت ثحرتت" يااددتتادا لعتتث ثتته  اتتذ  ةتتام البًتتان املشتتارك واملشتتااةة للنيتتادا.   يتتب د  رتتاا اةختترما

ملعوو مرل. ًِاك بعا الراا المت دنكٍ اةح  ي ا مٍ  7.9 ةنر مٍ  2015 ات  DLPPاياال موا  

 (74)وةنا داي: DLPPىجاح

التتتر ه املتتتتالي املستتتتحرات التتتت    تتتتند الحنويتتتتد املرةتتتتأ  وا ألااتتتتي يٌستتتت  مععًتتتتة لستتتت  الظتتتتروا  -1

 ااحياددة ا ألالعة.

 -امل اأعتة - رات ىظات جعاوو ِرم  مٍ ر رة مستحويات ) التوأ تاللعة العلنعة للحعاوو ياةح -2

 املردًة (.

املعتتتتتتتادير املولتتتتتتترل هتتتتتتتي ألاةتتتتتتتام واملحالبتتتتتتتات املستتتتتتتب ة الاتتتتتتترواية لح  عتتتتتتتض الحًنعتتتتتتتة الحعاوىعتتتتتتتة  -3

 للنيادا.

 الحراي  ال ادا لعاماي املكحبات ا اان لحل   الحعلعنات والحوايد مع ه ملنااةة العند. -4

 اي لحن عر الاريض لبًان البٌعة الح عة ال  ا عة للبلر.الحاوا املسح ب -5
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املكحبتتتتة الرانعتتتتة اليتتتتيًعة هتتتتتي  لتتتترذ يجتتتتخة متتتتٍ مًيتتتتتة رتتتترمات املعر تتتتة الشتتتتاملة المتتتتتت 

.  اتتتت   تتتتٍ د تتتته و تتتتا   املكحبتتتتة الرانعتتتتة ألايتتتتلعة. دحاتتتتنٍ ايتتتتراا Apabiث تتتترم ا  تتتترةة  يتتتتاع  

ا اا رل يعاىات مؤة  املعر ة  .* Founder Knowledgeألارير  دا 

ا معظتته ميتتادا الكحتت ا جنعتت  اةألاتتالي فتتي العيتتر الرا تتت ث ح تتت املكحبتتة الرانعتتة اليتتيًعة

 ىوا   الصألا  ومسحويات ا واةألاولعات والكح  واليوا وامليادا اةخاية بعر ث ةتي  اة ن وايتة 

  .اليتتتتتيًعة
 
ىتتتتتوا   املؤةستتتتتات والعنتتتتت ن اةألاىتتتتتومعيو واملستتتتتحمعردٍا   تتتتتض معظتتتتته املكحبتتتتتات وجنعتتتتت   ث

  راىارىتتتتتتتتد واةتتتتتتتارجا  الًيتتتتتتتوص واةتتتتتتتتحعاال دوو اثيتتتتتتتامل ياألىارىيتتتتتتتتد  Onlineال تتتتتتترانل املبا تتتتتتترل 

Offline وال تتتتترانل املحً لتتتتتة ة نعتتتتت   ىتتتتتوا   ا ألاحتتتتتوط الرا تتتتتت متتتتتٍ رتتتتت مل اا تتتتترل يعاىتتتتتاتاFounder  

Knowledge  اةعةلحلبعة الحعاجات ه الرانعة ألاة. 

ةتتتحجر املكحبتتتة الرانعتتتة اليتتتيًعة فتتتي  يتتتر ررمتتتة املعر تتتة اةألاتتتالي اِحنامتتتات املستتتحمعردٍ 

تتتتتتا  ِحنامتتتتتتات ه ال خيتتتتتتعةا م تتتتتتد   تتتتتترت معلومتتتتتتات مو تتتتتتاا ه تتتتتتا و   
 
يًتتتتتتان   اتتتتتتذ يتتتتتتوا املستتتتتتحمعردٍا وث

ث ترت املكحبتة الرانعتة فتي . ةت لا معلومات الكحت  واملعلومتات ارباايتةا و،رترانِه ي  اتد الحجتاا 

تتتتتتا للنعر تتتتتتة الواتتتتتت د ىمستتتتتتو ينستتتتتتا رل الب تتتتتتث الًيتتتتتتات وثكًولوجعتتتتتتا ااثبتتتتتتاط التتتتتتر ليا ثأويتتتتتترا داع  

 .للنسحمعردٍ في ىظات معر ة مجا ت ه   ر م رك ي ث اةخشاا املعر ة

ة لا ةحيبا اا رل يعاىات املعر ة امل ًعة وجعله اا رل البعاىات ودواات المعردو   تر  

ةتتتتعىوو لتتتتو ياةتتتتحنراا اثجتتتتاُ  Apabi مؤةتتتت  املعر تتتتة لتتتتت .ملعر تتتتةاىارىتتتتد اثجتتتتاُ الر ي تتتتات ملعاة تتتتة ا

 .ياات ووااليا لحو ير مجنو ة كاملة مٍ ثجاا  ررمات املعر ة للنسحمعردٍ الن ا عيو

 

ااعتتتد مشتتتااع  املكحبتتتات الرانعتتتة اليتتتيًعة  اتتتذ متتتراا الستتتًوات املاتتتتعة راتتتوات ةبيتتترل 

ًحجتتتتات  نلعتتتتتة محنيتتتتتزل ةختتتتترمات املعلومتتتتات واملعلومتتتتتات ياةتتتتتح رات ث ًعتتتتتات وةتتتتاِند فتتتتتي ث تتتتترده م
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المًعتتةا جاىتت  كتتد ِتت ُ اىجتتاااتا  ثتتأامل ًِتتاك العردتتر متتٍ املشتتك ت واليتتعو ات الخشتتيعا. ،لتتذ  

 (81()80()79()78()77()76)والمت دنكٍ ثوتع  ا ياآلج :

عتتتتتتة و  ةتتتتتتعنا جععتتتتتتض ل تتتتتتوق الٌشتتتتتتر الحاتتتتتتوا الستتتتتترع  للنكحبتتتتتتة الرانمشااااااوقف  نااااااو  ال شاااااار   -1

ا  نو تتتتات الرانعتتتتة    ح تتتتاا معظتتتته املكحبتتتتات ،لتتتتذ  التتتتوعي واةخ تتتترل فتتتتي الحعامتتتتد متتتت  ااتتتتادا ل تتتتتوق 

الٌشتترا واةألااجتتة املاةتتة ،لتتذ  بعتتا الحوج  تتات فتتي ألا ىتتاا واملنااةتتات  لتت ا وجتت  وتتت  متتًسح  عتتامل 

ملستتتتتتحمعردٍ لح  عتتتتتض الحتتتتتتوااو يتتتتتيو اةألانادتتتتتتة الىا عتتتتتة للنلكعتتتتتتة المكريتتتتتة والويتتتتتتومل الستتتتت د   حنتتتتتت  ا

للنيتتتادا الرانعتتتة. يتتتالرمه متتتٍ  و معظتتته ثابع تتتات املكحبتتتات الرانعتتتة  رتتت ت فتتتي ا حبتتتاا املًاةتتت  

ةألانادة امللكعةا ،  ،و معا  اللوا ا الوامتألاة لتر متٍ اةتح رات المعتامل ل تا. ةتي   ثجاِتد بعتا 

 تتتتا  وارتتتتُر  اتتتتذ املؤةستتتات املٌشتتتتئة للنكحبتتتتات الرانعتتتتة العردتتتتر متتتتٍ املحا تتتت   اتتتتذ  من تتتتا وثاتتتتوا   نال

ث تتتترت ألا نتتتتامل يًاا تتتتا ا ألالعتتتتة واةتتتتح رات ميتتتتادا املعلومتتتتات بشتتتتىد كامتتتتد. يتتتتالرمه متتتتٍ وجتتتتود دلعتتتتد 

ل تتاىوو لنادتتة امللكعتتة المكريتتةا التت    ثتتاح للنكحبتتات ريتتا ك م تترودل ملشتتااةة امليتتاداا ،   ىتتو 

 دج  ي مل املأير مٍ اة  ر لحوةع  ىااق ثلا املشااةة.

له دكٍ ًِاك مععاا مولر في ثاوير ا  نو ات الرانعة و دة واحيةو    الافةنملر للمعمليير اح -2

تتتا اةختتتاصا لتتت لا كتتتاو  يتتتيو املكحبتتتات العامتتتة ريويتتتا  متتتا  دط ،لتتتذ  اعتتتات العردتتتر من تتتا يإيشتتتان مععاِا

العردتتر متتٍ امليتتادا ميتتر محوا  تتة لتتي    تت  فتتي ِعاكتتد البعاىتتات يتتد فتتي لةتتات اةتتارجا  وواج اثتتو 

تتتتا. دكنتتتتٍ ثًمعتتتت  املنااةتتتتات املععاايتتتتة متتتتٍ رتتتت مل املكحبتتتتات الرانعتتتتة فتتتتي ،ىحتتتتا  امليتتتتادا والويتتتت    دا 

والحًظعه واةخرمة والحوا ض لاناو اةحنراا ررمات املكحبات الرانعتة. كاىتد ج تود وتت  املعتادير 

ا فتي ثبتادمل  ا ةبيتر  ا وار ثؤرر ةلبا  اذ ثاوير املسحنر للنكحبات الرانعة ما يشىد ث رد 
 
مح ررل الع 

 ادا وثوا   ا.املي

يتتتالرمه متتتٍ وجتتتتود العردتتتر متتتٍ مشتتتااع  املكحبتتتتات  الافةناااملر  لاااى  الةالااا ن والةعااااملو   الشاااملم   -3

الرانعتة اةألاالعتتة  و متٍ امل تترا البترن ه تتاا ،   و ًِتتاك ى تك  تتات فتي ثبتتادمل املعلومتات والحعتتاوو    تتا. 

ستتتتحنر لحًمعتتتت  يتتتت لد ج تتتتود ماتتتتا مة بشتتتت و املعتتتتادير فتتتتي معظن تتتتاا ألو التتتتً ك ةعاتتتتر يتتتتالحاوا امل

تتتا متتتٍ  املكحبتتتات الرانعتتتة متتتٍ ىالعتتتةا وةتتت لا التتتً ك فتتتي الحوجعتتتو العتتتات للح اتتتع  الشتتتامد لحاويِر

 اةألاىومة املرةأية.

 متتتتتتتٍ مجتتتتتتترد اثبتتتتتتتا  الحجتتتتتتتاا  والًنتتتتتتتاذ  ألامريكعتتتتتتتة  الافةناااااااملر  لاااااااى  ال:صو ااااااا   الو ن ااااااا   -4
 
يتتتتتتتر 

الاتروا  ،يشتان متًسح رتاص  وألاواو عة السا عة اة اِأل املسحوادل المت دنكٍ الرجو  ،ل  تاا متٍ
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ياليتيو وريويتعت ا ي عتث يعكت  ثااي  تا املنيتز و،ىجااات تا الحكًولوجعتة وال  ا عتةا ةت لا ادجتتاد 

اةألالتتتومل الًاجعتتتة للنشتتتك ت ا خحلمتتتةا واةتتتحمادل الىاملتتتة متتتٍ املتتتوااد اليشتتتريةا وث  عتتتض مشتتتااةة 

 وث سيو جودل اةخرمات. امليادا

عتتتتتر مشتتتتترو  املكحبتتتتتات الرانعتتتتتة أو احنتر اااااملف الةو:   ااااا   غ اااااملب ال اااااراما الو ن ااااا  احو ااااادة  -5 ي 

ا. يتتتتالرمه متتتتٍ بعتتتتا ا ألاتتتتاو ت ليتتتتعامة السعاةتتتتات ألاولعتتتتةا المتتتتت ثحالتتتت   تتتتا متتتتخن  مشتتتترو ا مًس ع 

جعتتتتتاوو اةألاىومتتتتتات ا ألالعتتتتتة واملؤةستتتتتات ألاكاددنعتتتتتة لحًمعتتتتت ِا بشتتتتتىد محجتتتتتاي   اتتتتتذ مرالتتتتتدا لكتتتتتٍ 

 ر  و اااراح ثوجع ت في ِ ا ا  امل.اةألاىومة الييًعة له ثيرا    يرىامن وأ ت مول

يعتتتتتتود الحلىتتتتتتؤ فتتتتتتي ألا نتتتتتتامل يًتتتتتتان املكحبتتتتتتات الرانعتتتتتتة فتتتتتتي املتتتتتترو الافةنااااااملر  لااااااى  الةمو اااااا  احللااااااوب   -6

وامل اأعات ،لذ  الح رير املبا ر لبعا املياة" واليترا ات السعاةتعة  اتذ ثواعت  الحنويتدا و الحتالي 

يتتادل ثىتتالع  يًتتان املكحبتتات الرانعتتة لعتترت وجتتود ًِتتاك لاجتتة ،لتتذ   لعتتة يًتتان ممحولتتة  عالتتة. ةتت لا ا 

 معادير مولرل ال   يشىد   بات  مات مشااةة امليادا والحعاوو وث لعد ةمانل اةخرمات. 

ا يتتتتتيو املكحبتتتتتات العامتتتتتة بستتتتتي  ى تتتتتك الحٌستتتتتعض فتتتتتي توااااارار احصااااامل ر   -7 عتتتتتر ثكتتتتتراا امليتتتتتادا  تتتتتابع  ي 

لبعاىتتتتات لًمستتتت ا متتتت  ل تتتتوق اةتتتتح رات ث اتتتتع  امليتتتتادا. ،ذ ا تتتتارت العردتتتتر متتتتٍ املكحبتتتتات اا تتتترل ا

م تتتتتترودلا وععتتتتتتا املكحبتتتتتتات   يشتتتتتت ت  اوا تتتتتتر يعاىتتتتتتات منارلتتتتتتة يًتتتتتتان   اتتتتتتذ ىمتتتتتت  الشتتتتتتىد  و ألالتتتتتتراذ 

 الحااي عةا م د اةألار  تر العاياو.   را ثكراا امليادا املامل واة  ود املب ولة للحاوير في الن ادة.  

ستتح رت  ا ت ذات اعنتتة ثااي عتتةمعظتته ا  نو تتات المتتت أوات تتا املكحبتتاعاا ا احصاامل ر   -8
 
لكتتٍ لتته ج

بشتتتىد جعتتتر بستتتي  ى تتتك الر ادتتتة ووةتتتا د اةخشتتتاا. ،ذا كتتتاو ًِتتتاك ىظتتتات اةخشتتتاا  تتتال ت دختتتعا 

الويتتومل ،لتتذ  م حلتت   ىتتوا   امليتتادا الرانعتتة ا خأىتتة بشتتىد مًميتتد فتتي املكحبتتات ا خحلمتتةا لىتتاو 

 يا مىاو ث سيو اةح رات امليادا بشىد ةبير.

 

 يًان  اذ اةح ران املوتو اتا يسحٌحن البالث ما د ج :

ًِتتتتاك اادواجعتتتتتة ورلتتتتت  وثتتتتترادا فتتتتتي املمتتتتتاِعه للحعبيتتتتر  تتتتتٍ مم تتتتتوت املكحبتتتتتة الرانعتتتتتة مًتتتتت  البتتتتترن  .1

ةتتح رت فتتتي 
 
ياملشتترو ات الرانعتتة متتا يتتيو ميتتالوي املكحبتتتة الرانعتتة و تتبىات اةألااةتتو  التت   ا

 الًحا  المكر  في الك ير مٍ ألالعاو.
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رادتتة اةألا ع عتتة لبلتتوال املكحبتتة الرانعتتة واِحنتتات ه تتا متتٍ الًتتوايي املماِعنعتتة والحابع عتتة ،و الب .2

. ،ذ لتتتته جشتتتت ر مشتتتتتااع  ارتتتترط منارلتتتتةا يتتتتتد   تتتت  كاىتتتتد جعأيتتتتتأ 2002 – 1994اى يتتتترت متتتتا يتتتتتيو 

والح تترت  2010واةتحنرت ،لتتذ   2006وثاتوير ملتتا ثته ال عتتات يتتو فتي الماتترل املتت كوال لمتا مالتت   تتات 

 ر ،لذ  الو.   ا مسحن

ا يتتتتتتد كاىتتتتتتد مجتتتتتترد مًااشتتتتتتتات 2000لتتتتتته ثكتتتتتتٍ ًِتتتتتتاك مكحبتتتتتتة اانعتتتتتتة ينع تتتتتتا الرانعتتتتتتة لمتتتتتتا  تتتتتتات  .3

وثويتتتتتعات وم تتتتتاو ت ومشتتتتتااع  وراتتتتت  ي  عتتتتتة ىخعجتتتتتة للةنتتتتتو  واادواجعتتتتتة المتتتتتت ذِتتتتت  ال  تتتتتا 

 البالث في اةح رات امليادألاات.

الت   ثجستر فتي ث ويتد  2002ير  ال تزو  المعاتي ملشترو  املكحبتة الرانعتة اليتيًعة ث ردترا  تات  .4

  ىد املكحبة مٍ الح لعر  ،لذ  الرا ت ث ةعرا ملا يسنعو ياملكحبات املس ًة.

واملحن لتة  2006ير ت اةخاتول المعلعتة للنكحبتة الرانعتة ينعًاِتا الويتم  والح  تت ث ردترا  تات  .5

 واةحنرت يو مٍ املواةبة والحاوير والح سيو ،لذ  الرااةة اةألاالعة. CADLISينشرو  

 و  2010،لتتتذ   2004ه امليتتتادا املرانًتتتة  ألاحويتتتات مشتتتااع  املكحبتتات الرانعتتتة الوأًعتتتة متتتٍ معظتت .6

ًتتة ثيتتد ،لتتذ   يتتتم ة  24املحالتتة  اتتذ اىارىتتد كاىتتد متتٍ الرةتتا د العلنعتتتةا لكتتٍ ليتتم ات معع

     لىد اةالة.

تتتا  .7 لمتتتا  تتتات كاىتتتد ا ألاتتتاو ت  و الًنتتتاذ  اليتتتيًعة ملشتتتااع  املكحبتتتات الرانعتتتة يامحعتتتاا ما بتتتة ثنام 

 ا يد كاىد ىناذ  مسحٌجخة ومسحوادل مٍ اةخاا  ومٍ الو دات املح رل ث ردرا.2007

واملحن لتتة  2011كاىتتد الماتترل اةألا ع عتتة لاراعتتة املكحبتتات الرانعتتة اليتتيًة ياابع تتا ا ألااتتي فتتي  تتات  .8

 .DLPPينشرو  

مشتتتترو   يفتتتىظتتتات لمتتتظ امليتتتادا  تتتىلو التتتوأ ت ىخعجتتتة  أتتت ق يتتترامن ثًنعتتتة ا  نو تتتات  اث تتت  .9

 .2013الاراعة  ات 

ا متتتتتتتٍ ا  نو تتتتتتتات الرانعتتتتتتتة الةًعتتتتتتتة  .10 ا ةبيتتتتتتتر  أتتتتتتتوات العردتتتتتتتر متتتتتتتٍ املكحبتتتتتتتات العامتتتتتتتة بستتتتتتتر ة  تتتتتتترد 

 يا ألاحويات وألاىوا ا واودت املسح رت ي  ا ة ييًعة وثجر ة ارانل اانعة منحاال.  

  ل وا تر أوات معظه مكحبات امل اأعات واملرو مجنو ات ا الرانعة ياري متت الشتران الحعتاوي .11

البعاىات  اذ املسحوييو ا ألااي والروليا وثًظعن تا  تٍ أريتض الرانًتة  و اةتارجا  متٍ اىارىتد 

 ا ةخيا ي ا ال  ا عة. و    
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 بعر اةحعرا  املشااع  والحجاا  الرانعةا ثويلد الرااةة ،لذ   رد مٍ الًحا ن وهي كا ج :

ت .1 ا يتتيو املكحبتات مشتتىلة متٍ لعتتث ةعاةتة املعلومتتات  تىلد مشتتااةة ميتادا املعلومتتات ،لكاروىع 

املحعل تتتتة يالحعتتتتاووا ثاتتتتوير ا  نو تتتتاتا ل تتتتوق الٌشتتتترا وثكًولوجعتتتتا املعلومتتتتات املحعل تتتتة يآلعتتتتة 

العنتتتتتتتد  ةتتتتتتتح رات  دوات الرانًتتتتتتتة والحعتتتتتتترا الاتتتتتتتتوب  ومعتتتتتتتادير ث ويتتتتتتتد املعلومتتتتتتتات وواج تتتتتتتتات 

ا.  الحابع ات وميِر

ملن  تتي بشتت و ث ًعتتات اةتتارجا  املكحبتتات الرانعتتةا يتتالرمه ا ح تتاا اليتتيو ،لتتذ  الب تتث والحاتتوير ا .2

متتتتتٍ ث  عتتتتتتض الك يتتتتتتر متتتتتتٍ اىجتتتتتتااات الح ًعتتتتتتة ملعاة تتتتتتة الوةتتتتتتا   املحعتتتتتتردلا واةألاوةتتتتتتبة املوا تتتتتتة 

ا.  وميِر

  دجتتتتتتتاد ىظتتتتتتتات املوايتتتتتتتمات واملعتتتتتتتتادير  .3
 
تتتتتتتا أتتتتتتتوي  ثواجتتتتتتتو املكحبتتتتتتتات واملؤةستتتتتتتات املعلوماثعتتتتتتتة أري  

 ملكحبات الرانعة م  وجود بعا املباداات ل لا.الحكًولوجعة ال امة لس ةة يًان ا

يتتتر ت  كتتترل العردتتتر متتتٍ املشتتتااع  الب  عتتتة للنكحبتتتات الرانعتتتة فتتتي املكحبتتتات العامتتتة  اتتتذ مستتتحوط  .4

 امل اأعات واملرو وويول ا املسحوط الح  ت املح رت املعروا ينسحوط ،ىارىد اة عد ال ادت.

ة الورتتتا ض املوا تتتة فتتتي جنعتتت   ى تتتان اليتتتيو واج تتتد مشتتتااع  املكحبتتتات الرانعتتتة فتتتي البرادتتتة مشتتتىل .5

تتتا واةتتتح رام ا متتتٍ رتتت مل الشتتتبىات لح  عتتتض  يكنعتتتات ةبيتتترل  اتتتذ ىاتتتاق واةتتت  فتتتي ةعمعتتتة ثاويِر

 اةخرمات املكحيعة املبا رل.

كاىد  نلعتات اانًتة امليتادا ياعئتة لعترت اةتح رات ث ًعتات الخشتمير واملجت"  اتذ ىاتاق واةت   .6

 بات الرانعة.في البرادات ألاولذ ملشااع  املكح

بتتتتومل التتتتتوأ ت  CADALىجتتتت" مشتتتترو  املكحبتتتتتة الرانعتتتتة امريكعتتتتتة اليتتتتيًعة  .7
 
فتتتتتي اةألايتتتتومل  اتتتتتذ ال 

و  تتتتواُ ألومل متتتترل يحةاعتتتتة وأًعتتتتة  دااك الًتتتتام ألاِنعتتتتة املكحبتتتتات الرانعتتتتة بةتتتتا الًظتتتتر  تتتتٍ 

  عواِه ثجاِو مٍ ابد. 

تتا لحنعتتا ل .8  ِ ا ثن تتد املكحبتتات الرانعتتة الًا تتئة فتتي  يتتر املعلومتتات اثجا حاتتوير املكحبتتات مليتتادِا

 وال رامن. وععا ألاج ألال ا لة وث ردن ا ةخرمات املعلومات املحًو ة 

التتتتة اِحنتتتتات وداادتتتتة ال تتتتران ي يشتتتتاة املكحبتتتتات الرانعتتتتة يتتتتالرمه متتتتٍ  ن تتتتا واةتتتتعة ومحًامعتتتتة و ةنتتتتر  .9

 ألاِنعة  اذ السالة العاملعة.
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ر مٍ الحراي   و الح ِعد  و الح ردتر له جش ر املشرو ات املكحبات الرانعة وجو  اةألااجة للك ي .10

 للنحالبات اليشرية كإلرط املشك ت والًوااك لحلا املشرو ات.

 ن تتتتتد ال ةتتتتترات الكبيتتتتترل فتتتتتي اللةتتتتتة وال  ا تتتتتة واةختتتتت ا السعامتتتتتات يتتتتتيو اليتتتتتيو والتتتتترومل الةر عتتتتتة  .11

للةة المجول اللةوية الوامألاة في العرد اةألاالي للنكحبات الرانعةا لعث ير ت ةحاية امل ا ت يا

 اىجليزدة لبال يو مؤلميو ييًيو.

تتتو  .12 يلتتغ ،جنتتتالي امليتتتادا الرانعتتتة  ةنتتر متتتٍ ةتتتحة ألاا ثيرايادتتتد يتتيو مكحبتتتات امل اأعتتتات واملتتترو ِو

  اتتتتتتتتد ثجستتتتتتتتعر لنىجتتتتتتتتااات المتتتتتتتتت ل  ت تتتتتتتتا املكحبتتتتتتتتات العامتتتتتتتتة فتتتتتتتتي ج ودِتتتتتتتتا لحلبعتتتتتتتتة الحعاجتتتتتتتتات 

 املعلوماثعة املحةيرل.

 

ا مٍ امل ارلات وكاآلج : يًان   اذ الًحا ن المت  ثويلد ال  ا الرااةةا ث ارح الرااةة  رد 

الستتتتتتتلي اةألا يتتتتتتتتث والتتتتتتتردو  للعنتتتتتتتتد متتتتتتتٍ  جتتتتتتتتد ،دجتتتتتتتاد يتتتتتتتتعغ ومعتتتتتتتادير مولتتتتتتتترل يتتتتتتتيو املؤةستتتتتتتتات  .1

املعلوماثعتتة املعًعتتة ييًتتان املكحبتتات الرانعتتة وجستت عد ثبتتادمل املعلومتتات ةتتوان  كاىتتد  اتتذ املستتحوط 

 ا ألااي  و االع ت  و العال ت.

وتتتتتتعا وثولعتتتتتتر التتتتتردط والحوج تتتتتتات  دجتتتتتتاد  لعتتتتتة  نلعتتتتتتة  املعتتتتتتة ملعاة تتتتتة املشتتتتتتك ت ال اىوىعتتتتتتة ث .2

 والعلنعة املحعل ة ي  وق الاب  والٌشر. 

الخ  ع  املسحنر   راد الاااات ألاكاددنعة واملحالبات ا ألالعة   حناد ىناذ  ثراييعةا و ٌعة  .3

 رتتتتتتتران وا تتتتتتتر مجتتتتتتتامل املعلومتتتتتتتات  ث ًعتتتتتتتة وىظتتتتتتته املعلومتتتتتتتات ومشتتتتتتتااع  اانعتتتتتتتة ي يتتتتتتتا ك م لعتتتتتتتة

 واملكحبات يالحاواات اةألارد ة. 

العنتتد  اتتذ ،جتتران دااةتتات ثخًتتاومل جواىتت  ارتترط متتٍ موتتتو  املكحبتتات الرانعتتة وملرالتتد امًعتتة  .4

 اررط  ٍ الييو.

الارةيز  اذ لالة موتو عة مععًة بةعة اةتحمادل من تا وثابع  تا  لخ ت ع  البترن ينشتااع  يًتان  .5

 ة ا ألالعة  و العر عة  و لحعأيأ ا ألااو ت ال ا نة في ِ ا اليرد.املكحبات الرانع

العنتتتتد  اتتتتذ ،جتتتتران دااةتتتتات منارلتتتتة  تتتتٍ دومل ارتتتترط ملعر تتتتة وااتتتت  الح تتتترت الحكًولتتتتوجي فتتتتي مجتتتتامل  .6

املكحبتتتتات الرانعتتتتة    تتتتا ولتتتتر ه الحعاجتتتتات ا ألالعتتتتةا  اتتتتذ ةتتتتيعد امل تتتتامل فتتتتي يلتتتتراو م تتتتد: اوةتتتتعاا 

ا.املاىعاا السويرا ألااجًحيو و   ميِر



 امساعيل يونس اســـــأي                                                                

 0202ـ  يوليو      52ـ العدد  سابعاجمللد ال   572

                                                           
(
1
) Reitz,JoanM.Online Dictionary for Library and Information Science: 

ODLIS.available on: https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx. 

Accessed on: 23/3/2019. 

(
2
) Arms,William Y. Digital libraries..- Cambridge: the MIT press,2000.p:1-

3. 

(
3
)Whaleyat University. Definition of digital library.- available at: 

http://home.wlu.edu/~whaleyt/classes/DigiLib/Whaley/Definition.html. 

Accessed on: 23/3/2019 

(
4
) Berkeley university. Digital library elements. Available on: Berkeley 

Digital Library SunSITE. Accessed on: 23/3/2019. 

(
5
) Wei Liu. New development of digital libraries in china. International 

symposium on digital library and knowledge community on networked 

information society (DLKC04),2004.p1.-available on: 

http://kc.tuskuba.ac.jp/llkc/e-processdings/papers/dlkc04p.p120.pdf. 

(
6
)Qian Zhou. The development of digital libraries in china and the shaping 

of digital librarians. The Electronic Library. Vol. (23), No. (4), 2005. 

P:437-438. 

(
7
)Xia Cuijuan. Reviews of researches on digital library of china 2001-

2002.- available on: 

http://www.library.sh.cn/libnet/sztsg/fulltext/reports/2003/Dloveriew20

02.htm 

(
8
)Yang Guihua, Zhang Tong. The development of china digital library.- 

electronic journal of academic and special librarianship.- vol. (3), no. 

(3), 2002. Available on: 

http://southernlibrarianship.icaao.org/content/v03n03/yang_g01.htm 

accessed on: 11/3/2019. 

(
9
) Wei Liu. Op. cit. p:3. 

(
10

) Yang Guihua, Zhang Tong. Op. cit. 

(
11

) Wei Liu. Op. cit. p:2. 

 (
12

)Xihui Zhen. Overview of digital library development in china.-D-lib 

Magazine.-vol. (16), no. (5-6), 2010. Available on: 

http://www.dlib.org/dlib/may10/zhen/05zhen.html . Accessed 

on:11/3/2019. 
 

https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx
http://home.wlu.edu/~whaleyt/classes/DigiLib/Whaley/Definition.html
http://sunsite.berkeley.edu/ARL/definition.html
http://sunsite.berkeley.edu/ARL/definition.html
http://kc.tuskuba.ac.jp/llkc/e-processdings/papers/dlkc04p.p120.pdf
http://www.library.sh.cn/libnet/sztsg/fulltext/reports/2003/Dloveriew2002.htm
http://www.library.sh.cn/libnet/sztsg/fulltext/reports/2003/Dloveriew2002.htm
http://southernlibrarianship.icaao.org/content/v03n03/yang_g01.htm
http://www.dlib.org/dlib/may10/zhen/05zhen.html


 امساعيل يونس اســـــأي                                                                

 0202ـ  يوليو      52ـ العدد  سابعاجمللد ال   575

                                                                                                                                                    

(
13

)Xihui Zhen. Ibid. 

(
14

) Yan Quanliu, Jinzhang. Digital library infrastructure: a case study on 

sharing information resources in china.- the international information & 

library review.- Vol.(33), No.(2-3),2001. Available on: 

http://doi.org/101006/iilr.2001.0170. 

(
15

)Xihui Zhen. Op. cit 

(
16

)Xihui Zhen. Ibid.  

(
17

) Wei Liu. Op. cit. p:4. 

(
18

)Xihui Zhen. Op. cit. 

(
19

) Wei Liu. Op. cit. p:4. 

(
20

) Wei Liu. Ibid. p:4. 

(
21

) Xihui Zhen. Op. cit. 

(
22

)Xihui Zhen. Op. cit. 

(
23

) Wei Liu. Op. cit. p:4-5. 

(
24

) Wei Liu. Ibid. p:5-6. 

(
25

) Ibid. p: 6. 

(
26

)Xihui Zhen. Op. cit. 

(
27

) Wei Liu. Op. cit. p:6. 

(
28

)Xihui Zhen. Op. cit. 

(
29

) Wei Liu. Op. cit. p:6. 

(
30

)Xihui Zhen. Op. cit. 

(
31

)Wei Dawei, Sun Yigyang. The national digital library project. D-Lib 

Magazine.-vol. (16), no. (5-6), 2010.- available on: 

http://www.dlib.org/dlib/may10/dawei/05dawei.html . Accessed on: 

11/3/2019. 

(
32

)Xihui Zhen. Op. cit. 

(
33

) Wei Dawei, Sun Yigyang. Op. cit. 

(
34

)Xihui Zhen. Op. cit. 

(
35

) Wei Dawei, Sun Yigyang. Op. cit. 

(
36

) Wei Liu. Op. cit. p;5. 

(
37

)Xihui Zhen. Op. cit. 

(
38

) Jiang, A., et al. On prospect of development in china.- digital library 

forums.- Vol. (2), No. (1), 2006.p:33-36. 

(
39

)Longji Dai, et al. china academic digital library.- information technology 

and libraries.- Vol. (19), No. (2), 2000. P:68. 
 

http://doi.org/101006/iilr.2001.0170
http://www.dlib.org/dlib/may10/dawei/05dawei.html


 امساعيل يونس اســـــأي                                                                

 0202ـ  يوليو      52ـ العدد  سابعاجمللد ال   570

                                                                                                                                                    

(
40

) Wei Liu. Op. cit. p:6-7. 

(
41

)Jiang, A., et al. Op. cit..p:37-41. 

(
42

) XiangxingShen, et al. A review of the major projects constituting the 

china academic digital library.-The Electronic Library vol. (26), No. 

(1), 2008.p:42-43.  

(
43

)Chen Huang. Helen F. Xue. The china academic digital 

associativelibrary (CADAL). In: library and information science book 

series.- Hershey (USA): IGI Global, 2017. P:20-21. 

(
44

) Chen, H., Huang, C. Application of speech synthesis in china-American 

digital academic library.- journal of the china society for scientific and 

technical information.- Vol. (23), No. (5).,2004. P: 638. 

(
45

) Chen Huang. Helen F. Xue. Op. cit. p:20-21. 

(
46

) Xihui Zhen. Op. cit. 

(
47

)XiangxingShen, et al. Op. cit.p:43-44. 

(
48

) Sun, C., et al. an overview of Chinese main national digital library 

projects.- Digital Library Forums.- Vol. (2), No. (1), 2006.p:6-10. 

(
49

) Wang Wenqing, Chen Ling. The model of CALIS cloud services 

platforms for distributed digital libraries.- Journal of academic 

libraries.- Vol. (27), No. (4), 2009.- available on: 

http://en.cnki.com.cn/article_en/CJFDTotal-DXTS200904005.htm. 

(
50

) Yao Xiaoxia, et al. Current situation and future development of CALIS. 

Library management.- No. 6-7, 2004. P:278-280. 

(
51

) Wang Wenqing, Chen Ling. The model of CALIS cloud services 

platforms for distributed digital libraries .Op. cit. 

(
52

)XiangxingShen, et al. Op. cit.p:44 

(
53

) Tsinghua university. Tsinghua digital library,2006.- available on: 

www.lib.tsinghua.edu.cn/digitalib/digital.html. 

(
54

)XiangxingShen, et al. Op. cit.p:44. 

(
55

) CALIS Medium Center. CALIS Featured database, 2006.- available: 

http://202.114.65.58/portal/portal/media/media-

type/html/group/whuguest/page/area_spec_cyg.psml . 

(
56

)XiangxingShen, et al. Op. cit.p:44. 

(
57

) Chen, L., Wang, W. An overview of china academic digital library and 

information system.- academic digital library.- Vol. (1), No. (1), 

2004.p:19-20. 
 

http://en.cnki.com.cn/article_en/CJFDTotal-DXTS200904005.htm
http://www.lib.tsinghua.edu.cn/digitalib/digital.html
http://202.114.65.58/portal/portal/media/media-type/html/group/whuguest/page/area_spec_cyg.psml
http://202.114.65.58/portal/portal/media/media-type/html/group/whuguest/page/area_spec_cyg.psml


 امساعيل يونس اســـــأي                                                                

 0202ـ  يوليو      52ـ العدد  سابعاجمللد ال   571

                                                                                                                                                    

(
58

) XiangxingShen, et al. Op. cit.p:45. 

(
59

) Liu, Z. CASHEL is a successful mode of information sharing in china.- 

journal of academic library.- Vol. (28), No. (5), 2006. P:8-9. 

(
60

)zhangxiaolim. The effectiveness and its evaluation for NSTL. Library 

and information service. Vol. (52), No. (3), 2008. P:63-64. 

(
61

)QiaoXiaodong, et al. china national science and technology digital 

library (NSTL).-D-Lib Magazine.- Vol. (16), No. (5-6), 2010.- 

available on: 

http://www.dlib.org/dlib/may10/xiaodong/05xiaodong.html . Accessed 

on : 11/3/2019. 

(
62

)Xihui Zhen. Op. cit. 

(
63

)Yan Rao, Yaolei Zhang. The construction and development of academic 

library digital special subjects databases. In: Academic library 

development and administration in china.-Hershey: IGI Global, 2017. 

P:166. 

(
64

) Wang Wenqing, Chen Ling. Building the new-generation china digital 

academic library information system (CADLIS): a review and 

prospectus.D-Lib Magazine.- vol. (16), no. (5-6), 2010.- available on: 

http://www.dlib.org/dlib/may10/weqing/05weqing.html . Accessed on: 

11/3/2019.  

(
65

) Wang Wenqing, Chen Ling. The model of CALIS cloud services 

platforms for distributed digital libraries .Op. cit. 

(
66

) Ibid. 

(
67

) Wang Wenqing, Chen Ling. Building the new-generation china digital 

academic library information system (CADLIS). Op. cit.  

(
68

) Wang Wenqing, Chen Ling. Building the new-generation china digital 

academic library information system (CADLIS). Op. cit. 

(
69

)Xiao Long, BoyueYaor. The construction and development of academic 

library digital special subjects databases of academic digital library of 

Chinese ancient. In: Academic library development and administration 

in china.-Hershey: IGI Global, 2017. P: 163. 

(
70

) Yan Rao, Yaolei Zhang. Op.cit. P:166-167. 

(
71

) Li Xiaoming et al. analysis on patterns of resource co-construction and 

sharing of digital library promotion project.- Journal of digital library of 

china.- No. (5), 2012. P.:18-20. 
 

http://www.dlib.org/dlib/may10/xiaodong/05xiaodong.html
http://www.dlib.org/dlib/may10/weqing/05weqing.html


 امساعيل يونس اســـــأي                                                                

 0202ـ  يوليو      52ـ العدد  سابعاجمللد ال   572

                                                                                                                                                    

(
72

) Wei Dawei, et al. using the  digital library promotion project as a driver: 

construct a country-wide digital library service arechtecture.- Journal of 

digital library of china.- No. (5), 2012. P.:15-16. 

(
73

)Yao Xiaoxiao, Zhu Qiang. An overview of resource sharing in china.- 

IFLA world library and information congress (15-21 August, 2015: 

Cape town, South Africa).- available 

on:http://library.ifla.org/1171/1/39-yao-en.pdf
 

(
74

) Wang Jing. Digital collection development and sharing on a national 

scale: a case study of the digital library promotion project.- New library 

world.- Vol.(117) , No.(11-12), 2016. .p:680-686.
 

(
75

) Apabi. About China Digital Library. Available on: 

http://www.apabi.com/tiyan/?pid=about&cult=US#a . 11/7/2019 

accessed on: 
: هي المصطمح العام لجميع منتجات  Founder Knowledgeقاعدة بيانات مؤسس المعرفة *

هذه قواعد  بياناتالفي فترة المعرفة، وستغطي قاعدة  Apabi المحتوى الرقمي التي توفرها
 .في المستقبلأكثر  بيانات فرعية

(
76

)Yan Quanliu, Jinzhang. Digital library infrastructure. Op. cit.   

(
77

)Huang, Z. a new development phase of digital library: valuation and 

advice for Google and European digital library plan.- documents and 

information knowledge.- Vol.(26), No.(5), 2005.- p:14-15. 

(
78

) Li, Z.  the research about acceleration and intimidation of Google`s 

digital library program to the library construction.- library 

development.-Vol.(28), No.(1), 2006.p: 13-14. 

(
79

)XiangxingShen, et al.Op.cit. p:51-52. 

(
80

)Laurence Lannom. Special issue on digital libraries in china.- D-Lib 

Magazine.- Vol.(16), No.(5-6),2010. Available on: 

http://dlib.org/dlib/may10/05editorial.html . Accessed on: 11/3/2019. 

(
81

) Wang Jing. Digital collection development and sharing on a national 

scale. Op. Cit..p:679. 

http://library.ifla.org/1171/1/39-yao-en.pdf
http://www.apabi.com/tiyan/?pid=about&cult=US#a
http://dlib.org/dlib/may10/05editorial.html


 بالل أمحد هــــــــــــــبل.د                                                                          

 0202ـ  يوليو      91ـ العدد  سابعاجمللد ال   966

 

 أطحاذ مؼازك في مجاى اإلانحبات واإلاعلومات                                                                      

 نائب عميد اإلانحبات بجامعة الظودان اإلافحوحة                                                                

  لنتروندددد ترونيددددة فددددي دعدددد  الحعلددددي  دوز اإلانحبددددة  لنبدددد يدددد الحعس  إلدددد الدزاطددددة  د هددددر هددددد 

 لنترونيدددة نحبدددة ثناولدددد ثجسادددة اإلا التددد  وصدددفيةالدزاطدددة خددداى الجامعدددة الظدددودان اإلافحوحدددة مددد  ب

 التددددد لوقدددددو  عسددددد  اإلاظددددداهمات والخظددددد يات الحعدددددس  وا ومددددد  أهددددددا  ا اإلافحوحدددددة جامعدددددة الظدددددودانب

 الوصدددف  الححليسدددية عسددد  اإلادددن   الدزاطددد اعحمددددتبهدددد  جعصيصهدددا وث ويسهدددا ولقدددد الجامعدددة   ثقددددم ا

اإلابندددل عسددد  اطدددحقسام الواقددد  مددد  خددداى   طدددحطبا  اإلاائددد  ل دددر  الدزاطدددة واطدددحعان الباحددد  بددداإلان   

أن  إلددد اإلااحظدددة أرندددام عمدددو الباحددد  وخل دددد الدزاطدددة  إلددد  باإلضدددا ة الحقيقيدددة للحجسادددة  اإلاعايؼدددة

النسحدددر لحدددحمن  مددد  ثقدددد   اإلاظددداهمات  لددد إاإلانحبدددة  لنترونيدددة بجامعدددة الظدددودان اإلافحوحدددة ثححدددا  

 . لنترون والخظ يات في دع  الحعلي  

 حبات الجامعية.ناإلانحبة  لنترونية  الحعلي   لنترون   اإلا الكلمات املفتاحية:

Abstract 

This study aimed at introducing the role of the electronic library in supporting 

e-learning in Sudan Open University through the descriptive study which dealt with 

the experience of the electronic library in the open university of Sudan. The objectives 

of this study are to identify and identify the contributions and facilities they provide in 

order to enhance and develop them. The researcher in the deductive approach based 

on extrapolation of reality through the real experience of the experience, in addition 

to observation during the work of the researcher and the study concluded that the 

electronic library at Sudan Open University It needs a lot to be able to provide 

contributions and facilities in support of e-learning. 

key words: E-Library, E-Learning, University Education. 
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م ددادز اإلاعلومددات اإلاخظددازف فددي نؼددس  و البيئددة الحقنيددة اإلاح ددوزم والنمددوظ ددست اإلانحبددات فددي ظدد

 إلددددددد للوصدددددددوى  ألاػدددددددهاى مسدددددددو واص دددددددات اث ددددددداى وث ا دددددددب محعددددددددد لنترونيدددددددة باعحبازهدددددددا منحبدددددددات ث

 أصبحداإلاعلومات عبر الحواطيب والبرمجيات وقواعد البيانات وػبهات اإلاعلومات اإلاح وزم حتل 

 إلدددد  بحضددددوز العددددال  الواطدددد  إلا ددددادز اإلاعلومددددات طددددوام  إلدددد مؤطظددددات ثمندددد  ال الددددب مدددد  الدددددخوى 

اإلانحبددددة  أصددددبحد ؤلامهانيددددات. وبهددددر  لددددك ذلددددوالنقددددو  لنتروندددد  حيسمددددا ثددددو س مدددد  خدددداى  أواإلانحبددددة 

دزات البحسيدة ددددددددددددددددددددددددددددددددددد لنترونية ثو س خدمات الحعلي   لنترون  اإلابن  عس  البطيات   تراضدية والق

 (19  ص204 إبساهي ) 

 ش   إنممددا ش ػددو  يددك     
 
حجددصأ مدد  العمليددة الحعليميددة التربويددة   اإلانحبددة  لنترونيددة جعددد صددصما

ػدو ة في ع سنا الحالي . ول  يعد هنداك مظاهس الحقدم الت  ثحمحز بها الجامع أه جعحبر م   أنهالما 

 مد  ااحداوز  أصدبحد أنمد   قلدو مد  قيم هدا الحعليميدة  عدد  أواإلانحبدة  لنترونيدة  أهميةفي 
 
محدوزا

 أهد اإلانحبة  لنترونية في مونهدا وطديلة مد   أهميةا ثحمسو للمن   الدزاس   الجامعي   لم ألاطاطية

الوطائو الت  يظحعحن بها النظام  لنترون  في الحغلدب عسد  لسحدر مد  اإلاؼدنات الحعليميدة التد  ثطدح  

عس  ال عيد   الدولي وااحسي مالح ويس الحقن  و لخؼا ات  العلمية وث دوز وطدائو  ث داى التد  

 . ألام عس ة واإلاعلومات بحن يظست عملية نقو اإلا

 ألاماد ميددةالحعلددي   لنتروند  فددي الظدودان حدد   الجميدد  فدي معظدد  اإلاؤطظدات  أصدب لقدد 

اإلاسصددوم مدد  الددحعل  ووطدديلة لحجويددد م سصددات  ألاهدددا زقميددة لصح ددوى عسدد   أدامالحهوميددة .   ددو 

....الدددددن    طبىدددددي عسددددد   أدواتو    لنترونددددد  مددددد  م دددددازات وخبدددددرات الحعلدددددي  والدددددحعل  ححويدددددكحعلدددددي  إلادددددا ال

  حقنها لححقيق ال د  م  الحعلي   لنترون  وهو الحعل  . أنال الب 

ومد  هندا مدان هدد  الباحد  مد  هدر  الدزاطدة محاولدة الحعدس  عسد  دوز الوددمات  لنترونيدة التد  

 اإلافحوحة.بجامعة الظودان الحعلي   لنترون   اإلانحبة  لنترونية لدع ثقدم ا 

 

 
 
 ممددا ثقدددم مدد  أهميددة اإلانحبددة  لنترونيددة مدد  جؼددنيل ا م دددزا

 
للمعلومددات  أطاطددياان اقددا

 نددددسم البحدددد  لددددد  الباحدددد  مدددد   ي   لنتروندددد  ب ددددفة خاصددددة صددددامتللبدددداحسحن عامددددة ول لبددددة الحعلدددد

ثجساحددك  إلدد  باإلضددا ةخدداى مؼددازلحك فددي ثملطدديع اإلانحبددة  لنترونيددة فددي صامعددة الظددودان اإلافحوحددة 
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شدجعد اإلاع يدات  .لنتروند  بجامعدة الظدودان اإلافحوحدةوالحعليميدة فدي الحعلدي    وؤلادازيدةالعمليدة 

دعدددد  الحعلددددي  ترونيددددة بجامعدددة الظددددودان اإلافحوحددددة فدددي الظدددابقة الباحدددد  لحندددداوى ثجسادددة اإلانحبددددة  لن

الحعلدددي  ان اإلافحوحدددة بجامعدددة الظدددوداإلانحبددة  لنترونيدددة  ثددددع مددددي  أيعسدددي  والوقدددو   لنتروندد 

 الجامعددددة  ألنهددددامنحبددددة صامعددددة الظددددودان اإلافحوحددددة ثجساددددة الدزاطددددة عسددددي  اقح ددددست لنتروندددد  وقددددد 

 نظام الحعلي  اإلافحوح والحعلي   لنترون  . اعحمدت الت الوحيدم في الظودان 

 الظؤاى آلاج  : ويمن  صياغة مؼهلة البح  في    

  نترونددد  الحعلدددي   ل اإلانحبدددة  لنترونيدددة فدددي دعددد  فدددي دوز الوددددمات اإلاعلوماثيدددةهدددو مدددا

 ؟بجامعة الظودان اإلافحوحة 

 : آلاثيةالفسعية  لألطئلة إصاباتعس  هرا الظؤاى شبد م  البح  ع   ولإلصابة    

بجامعددددة الظدددودان اإلافحوحددددة مدددد  أصددددو مدددا الاددددي  ححياصددددات الدددداشم ثو سهدددا للمنحبددددة  لنترونيددددة  -1   

 ترون  ؟نجاح الحعلي   لن

فدددي دعددد  بدددسام  بجامعدددة الظدددودان اإلافحوحدددة  لنترونيدددة  بدددةمدددا الادددي الوددددمات التددد  ثقددددم ا اإلانح -2    

 الحعلي   لنترون  ؟

اإلاعلومات الت  ثمنندك فدي ثقدد   خددمات منحبدة ثددع   أخ ائ ما الاي اإلا ازات الاشم ثو سها في  -3    

 بسام  الحعلي   لنترون  ؟

ثقددم ا اإلانحبدة  التد   لنترونيدة اإلاعلوماثيدةظ   هر  الدزاطة في الحعدس  عسد  الوددمات ج -

 .بجامعة الظودان اإلافحوحة  لنترون  دع  الحعلي  لنترونية في 

لنترونيددددة فددددي الحعددددس  عسدددد  ليفيددددة اإلانحبدددة  ب ألاخ ددددائ  مجظددد   هددددر  الدزاطددددة فددددي مظدددداعد -

 .امعة الظودان اإلافحوحةبمنحبة ص ثفعيو الودمات  لنترونية

 مندد  أن  الددريالدددوز و  لنتروندد  لدزاطددة فددي ثوصيددك نظددس اإلاظددئولحن للحعلددي  جظدد   هددر  ا -

 التددددد يدددددة خددددداى الوددددددمات  لنترون ثلعبدددددك اإلانحبدددددة  لنترونيدددددة فدددددي نجددددداح هدددددرا النظدددددام مددددد 

 ثقدم ا.
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 ثو سهدددددا للمنحبدددددة  لنترونيدددددة مات الددددداشم اإلاح لبددددداثحد دددددد  -
 
 و ؼدددددسيا

 
فدددددي ضدددددوم نجددددداح الحعلدددددي   د دددددا

 . لنترون 

 حبدددددة  لنترونيدددددة فدددددي دعددددد ثقددددددم ا اإلان التددددد  لنترونيدددددة الحاليدددددة ثحد دددددد الوددددددمات اإلاعلوماثيدددددة  -

 .بجامعة الظودان اإلافحوحة  لنترون الحعلي  

بدات الحعامو م  مح لو  لحملهيول  ثو حر بسام  ثدزيبية جظ هد الت ثقد   اإلاقترحات والحوصيات  -

 .   لنترون الحعلي  

 ألاوليةلت  قام م  خال ا الباح  بجم  البيانات م والاي اإلادم ا2019 – 2018الحدود الصمانية  -1    

  طحبيانات وصمع ا وثحليل ا .وثوشي  

 . اإلانحبة  لنترونية بجامعة الظودان اإلافحوحةالحدود اإلاهانية والاي  -2    

 خددددددددمات اإلاعلومدددددددات  لنترونيدددددددة باإلانحبدددددددةدوز سددددددد  ع الدزاطدددددددة ود اإلاوضدددددددوعية وثقح دددددددسالحدددددددد -3    

 . لنترون الداعمة للحعلي  جامعة الظودان اإلافحوحة  لنترونية ب

اإلاائ  إلاسو هر  الدزاطات القائمة عسي  الوصف  الححليسي  في هر  الدزاطة اإلان   أثب  الباح   

 واطدددحعان  وز ددديا لدز اإلاعلومدددات  ؼدددقوها الدددوز ي وااإلاوضدددوف ذات العاقدددة مددد  م دددا تأدبيدددااطدددحقسام 

مددملدام لجميدد  الواقدد  مدد  خدداى اإلاعايؼددة الحقيقيددة  اطددحقساماإلابنددل عسدد    طددحطبا  الباحدد  بدداإلان   

أحدد مؤط د    ب دفحك ة يداإلااحظدة اإلاوضدوعية مد  خداى ثجسادة الباحد  اإلا ن إلد  باإلضدا ةالبيانات 

لنائددددب  ؤلادازي للمؼددددنات واإلاعوقددددات مدددد  خدددداى العمددددو  ومعايؼددددحكبددددة  لنترونيددددة بالجامعددددة اإلانح

 عد  جعاونددك مد   عددج اإلانحبدات الجامعيددة عميدد لعمدادم اإلانحبددات ب
 
جامعدة الظددودان اإلافحوحدة  ضددا

للمؼنات ومقترحات قد جظ    معلومات قد جظاه  في الحلوى و بيانات بوالوسو  وثحليل ا  ألاخس  

 لح ويس.في ا

شن الجامعة اإلافحوحدة  جامعة الظودان اإلافحوحةب نترونيةؤلال نحبةاإلاثقح س الدزاطة عس  

 عس  إنها في الظودان زائدم الحعلي  ع   عد وزائدم الحعلي  اإلافحوح الاي
 
انح جد  مؤطظة أوى    ضا
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أن  عددددج منهدددددا  قدددددم خددددددمات  غددددد ز خددددس  الباحددددد  اإلانحبددددات ألا  اطددددخبعد لنترونددددد  و نظددددام الحعلددددي  

  لنترون  .  نظام الحعليمثخب  ل ا ش ث بق ال الت لن  اإلاؤطظات إلنترونية و معلوماثية 

  :اإلانحبدددة  لنترونيدددة فدددي ثقددددم ا التددد هدددو اإلاظددداهمات والخظددد يات اإلاق دددود بهدددا فدددي الدزاطدددة دوز 

 فحوحة باعحبازها عن س م  عناصس .بجامعة الظودان اإلا  نترونلللحعلي     ادعم

 ثدو س ندا الوردائق واإلا دادز فدي  التد م( ثلدو اإلانحبدة 2002: يعس  دا ) عدا    اإلانحبة  لنترونيدة

طددددددوام مانددددددد م صنددددددة عسدددددد  ألاقددددددساص اإلاسنددددددة أو ال ددددددلبة وثمندددددد  الباحدددددد  مدددددد    لنتروندددددد ػددددددهل ا 

 م  خاى  إل الوصوى 
 
 ػبهات اإلاعلومات.البيانات واإلاعلومات ااوصنة إلنترونيا

 الريهو الحعلي   الحعلي  اإلافحوح  
 
 أو ش  هون مقيدا

 
 أو مؼسو ا

 
  قاصسا

 
عس   ئة معينة بو محاحا

وطددد ولة الح دددوى عسددد  الفدددسص  العددداليمؤطظدددات الحعلدددي   فددديلصجميددد  ويحضدددم  طددد ولة القبدددوى 

 .أمام  الحعليمية 

   وظدددددد   يددددددك  ليددددددات  ث دددددداى الحعلددددددي  ث أطدددددداليبحددددددد   مدددددد   أطددددددلو هددددددو  : لنتروندددددد الحعلددددددي

نترونيددة ولددرلو بوابددات  نترنددد اثك ووطددائ ك اإلاحعددددم ومنحبددات الالحد سددة مدد  حاطددب وػددبه

 م(2013  حجاشي ) .الدزاس  في الف و  أوطوام مان ع   عد 

 :ث دسح بدسام  الحعلدي  اإلافحدوح  التد الجامعة الوحيددم فدي الظدودان  الاي صامعة الظودان اإلافحوحة

 .رون  لنتوالحعلي  

  لنترونيةخدمات اإلاعلومات : 

فدي بمدا جظدح ي  ثقد مدك اإلانحبدة  لنترونيدة  خدمات اإلاعلومات  لنترونية في الدزاطة الحالية 

 بجامعة الظودان اإلافحوحة.  لنترون جعصيص وثجويد وث ويس الحعلي  

  ترونددد  لن: نظدددام إدازم مححدددو  الحعلدددي   لنترونددد مححدددو  الحعلدددي   إدازمأنظمدددة  
 
 دددسثبق ثقنيدددا

 إدازمنؼددددس ااححددددو  عبددددر نظددددام  وإدازم ددددويس حيدددد   سلددددص عسدددد  ث  لنتروندددد بنظددددام إدازم الحعلددددي  

مدددد  بيئددددة  حواصددددد بهددددا عدددددم مظددددح دمحن  قومددددون  LMSويحعامددددو نظددددام  LMS لنتروندددد الحعلددددي  

 2019  ثس بئنؼام وث ويس وث صي  ااححو  السقمل للمقسزات. ) ألا
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 ل لبدددة لوثقددددم خددددما ها  العددداليثمسدددو صدددصم مددد  إحدددد  مؤطظدددات الحعلدددي   الادددي يدددة:اإلانحبدددة الجامع

ى بم حلددد  مظدددحويا ه  وأعضدددام هيئدددة الحددددزيع والبددداحسحن  وثقدددوم بجمددد  وثنظدددي  وثيظدددحر ثدددداو 

 (.269م:2018ة والبحوذ ) حظ  مناه  الدزاطمجموعا ها لدع  

حدددددد    ح لدددددب ثقدددددد    جعليمددددد عددددد   عدددددد لنظدددددام  هحمدددددام بدددددالحعلي  م(2015ثندددداوى ) عمدددددس  

خدددددددمات جعليميددددددة ثقدددددددم فددددددي قالددددددب خدددددداص واإلاعلددددددوم ان للمنحبددددددات الجامعيددددددة دوز لبحددددددر فددددددي العمليددددددة 

نيددددة للمظددددحفيد   مدددد  بددددسام  الحعلددددي  عدددد   عددددد هددددد د ود   خدددددمات النترالحعليميددددة  حمسددددو فددددي ثقدددد

وثفعيددو  م بددسام  الحعلددي  عدد   عدددبنددام مسلددص معلومددات النتروندد  بجامعددة الجصيددسم   ددد إلدد الدزاطددة 

البدددد   خدددددمات الحعلددددي  عدددد   عددددد بجامعددددة الجصيددددسم  وثفعيددددواإلانحبدددات الجامعيددددة فددددي دعدددد  بددددسام   دوز 

عسددد  البدددرام  والحعدددس    عدددد الصاويدددة لبدددرام  الحعلدددي  عددد وؤلاحا دددة الجازيدددة باعحبازهدددا حجدددس   نحقدددائ 

دع  بسام  الحعلي  ع   عد م  خاى دزاطدة ثو سها اإلانحبات الجامعية في الظودان ل الت وآلاليات 

عدددددد مدددد  النحددددائ  أهم ددددا: عدددددم وصددددود مسلددددص  إلدددد منحبددددات صامعددددة الجصيددددسم  حيدددد  ثوصددددلد الدزاطددددة 

 ألاطاطديةبجامعدة الجصيدسم  ححدو  عسد  اإلا دادز الحعليميدة  ش ثن بدق اإلاقومدات  النتروند  معلومدات

صدد أ دس مؤهلددة باإلانحبدات ثححدا  لحددزيب فددي   ثو العلمد للحعلدي  عد   عدد بجامعدة الجصيددسم بمف وم دا 

مجاى الحعلي  ع   عد  ش ثوصد خدمات خاصة بمنحبات صامعة الجصيسم ل ا  الحعلي  ع   عدد  

اإلاسالية ل ا  الحعلي  ع   ألاوعيةاإلانحبات بالجامعة ش ثسلص عس  اقحنام ألاوعية السقمية باعحبازها 

لحعلي  ع   عد وعمادم اإلانحبات بالجامعة  جعحبر صامعة  عد  عدم وصود ثطظيق مظبق بحن إدازم ا

جعمددو بنظددام الحعلددي  عدد   عددد فددي الظددودان بدداإلاف وم  التدد الجامعددة الوحيدددم  الادديإلافحوحددة الظددودان ا

بجامعدة الجصيدسم جظد    يدك  النترون حد ما. ثوص ل الدزاطة ضسوزم بنام مسلص معلومات  إل  العلم 

ي  عددد   عدددد فدددي بندددام  وأدام م امدددك  ثددددزيب ألا دددس العاملدددة بمنحبدددات منحبدددات الجامعدددة مددد  إدازم الحعلددد

الجامعة إلاوالبة نظام الحعلي  ع   عد. ضسوزم وصود وحدم أو قظ   عمادم اإلانحبات لإلػسا  عس  

ثقددد   الوددددمات للمظدددحفيد   مددد  بددسام  الحعلدددي  عددد   عدددد  ضددسوزم الحطظددديق بدددحن عمدددادم اإلانحبدددات 

معدددة الجصيددسم للقيدددام بحقدددد   مدددا  لددصم للمظدددحفيد   مددد  النظدددام  الترلحدددز وإدازم الحعلددي  عددد   عدددد بجا

 لنترونيدة مد  قبدو عمدادم اإلانحبدات إلاواص دة مح لبدات اححياصدات اإلاظدحفيد    ألاوعيدة عس  اقحندام

 . لنترون مسلص اإلاعلومات  م  بسام  الحعلي  ع   عد بالجامعة والعمو عس  ثنفير مقترح
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  لنترون الحعلي   أطاليب   و وها ثناوى ثجساة اإلاملنة العساية الظعود ةم ( 2019   ثس ثناوى ) ألا

 16إلاملندة ثححدو  عسد  نترونيدة فدي ا ترم  ويلة ولديها البر منحبة الفي صامعة اإلالو عبد العصيص منر 

 م مد  ػددسلة اإلاالحز دة عقددد ثنفيددر2006 أواخددسفدي  العددالي  ووقعددد وشازم الحعلدي  النتروند لحددا   ألد 

 إلددد يهدددد   الدددريوالحعلدددي  عددد   عدددد    لنترونددد للحعلدددي   الدددو ن اإلاسحلدددة الحملطيظدددية ألاولددد  للمسلدددص 

وثد   ثنفيدر  الجدامعيوالحعلدي  عد   عدد إلاؤطظدات الحعلدي    لنتروند وصود حاضنة مسلصيدة للحعلدي  

  إدازم موظدد  عسدد 1500العقددد عسدد  رارددة مساحددو ألاولدد  مانددد ث ددمي  نظددام إدازم ااححددو  وثدددزيب 

 ااححدددددو  وقدددددد مدددددان  
 
مححدددددو   بملعددددددادالحددددددزيع  هيئدددددة ألعضدددددام دددددد السا الادددددياإلانحبدددددة  أصدددددبحد وأخحدددددرا

 محعددم  وأػهاى
 
ثس د اإلاظحفيد   بهو اححياصا ه  الدزاطية والسقا ية وبهرا الؼهو اإلانحبة  وأ ضا

  لنترونية ثمسو الجامعة  لنترونية.

 : ألامريكيةالواليات املتحدة  ثجربة

 م( 2019) حاث  وطفيان   اوى الباحسانثن

ث بيدق ثقنيدات الدحعل  وثننولوصيدا اإلاعلومدات و ث داى بددأت الوش ات اإلاححددم أػاز الباحسان بملن 

م ولحنفيددددر هددددر  الو ددددة  قددددد ثضددددا ست ص ددددود الق دددداف العددددام والودددداص وثدددد  1996فددددي مدازطدددد ا عددددام 

ويس ونؼددس ثقنيددات الحعلددي  بددالترلحز عسدد  ثوصيددك الج ددود و طددخسماز فددي مجدداى الحعلددي  وفددي مجدداى ث دد

باشنترندددد فدددي منح ددد  عدددام  أمسيهدددا% مددد  اإلاددددازض العامدددة فدددي 98 نترندددد. وأرمدددست الو دددة عددد  زادددق 

ومندددر  ألامسينيدددةفدددي اإلاددددازض   لنترونددد م لحنحمدددو خ دددوم م مدددة مددد  خ دددوات جعمدددي  الحعلدددي  2001

 م  اإلاوازد . وق لنترون انبسق الجيو السا   للحعلي  الححن ذلو 
 
د اطخسمست الوش ات اإلاححدم لسحرا

 للمصا دا  كثوطعمما طاعد في   لنترون لحعلي  اإلاالية والبؼسية في ا
 
وانخؼاز  عس  ن اق واط  ونظسا

 للحعلي  في ث وز مظحمس لي أصب  ملنك   لنترون الحعلي    حقق ا الت 
 
 . الحقليديهون بد ا

عدددددام  إلددددد  ألامسينيدددددةصددددددزان فدددددي الوش دددددات اإلاححددددددم  ون صامعدددددة بدددددديعدددددود ثدددددازيل ثملطددددديع أوى 

مليدددة وصامعدددة ثضددد  وحددددات صامعدددات  26و عددد  م مدددان هنددداك مدددا ش  قددد1986م. واحلدددوى عدددام 1970

 اإلاظحقو. القانون جعليمية مظحقلة ل ا ليانها  بدون صدزان مؤطظات

 :أهم ا أطبا لعد   ظ س ةمسينيالوش ات اإلاححدم ألا  هرا النوف م  الجامعات في أن الحاصة إل 

% مدد  57 ألامسينيددةطددحهون نظددبك مدد  هدد   ددوق السارددحن فددي الوش ددات اإلاححدددم  2000بحلددوى عددام  -1

 أيمليدون  30 إلد  17حج  الظهان .وان عددد النبداز اإلان دس حن فدي الحعلدي  الجدامعي طديهون مدا بدحن 
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فددي الوش ددات اإلاححدددم  %مدد  ال ددا 40ال ددا  النظدداميحن وان  أضددعا  رارددة أوضددعف   إلدد   ددو  مددا

 .% طنك25م   ألثر أعمازه  ألامسينية

غحددر محفددسغحن  ألامسينيددة( مدد  ال ددا  فددي الوش ددات اإلاححدددم 5.000.000حددوالي خمظددك ما ددحن ) إن -2

 ومعظم   م  النباز.

  شد اد النبحر في  ختراعات العلمية والحننولوصية وما صحبك مد  اشد داد  دي الوطدائو الحعليميدة -3

 ومقاز الظن . الدزاطةيظس عملية الحعلي  ع   عد في   وى 

 الفيدزاليددددةلل ددددا  غحددددر اإلاحفددددسغحن مدددد  الحهومددددة  الضددددسيبية وؤلاعفددددامات وؤلاعاندددداتثقددددد   اإلاددددن   -4

 وحهومات الوش ات لخشجي  الحعلي  ع   عد.

  ة.فصيون م   ا  الجامعات الحقليدا د عسي ما  دزض بواط ة الحلز اإلات ؤلاقباى -5

ومدد  أهدد  خ ددائا الجامعددة بدددون صدددزان أن اإلالححقددحن بهددا محبددا نون مدد  حيدد  ألاعمدداز  وألاعمدداى 

ومددنه  مدد  هددو فددي العقددد  السددان ولددرلو السغبددات. مددنه  الغنددل ومددنه  الفقحددر  ومددنه  مدد  هددو فددي العقددد 

 الظادض. و عض    دزض م  أصو دزصة علمية  والبعج آلاخس  دزض زغبة في شيادم معس حك.

والظدمة البدازشم للحعلدي  بالجامعدة بددون صددزان أنهدا جع دل ألاوليدة لدا عيدة ال الدب فدي الحعلدي    دو 

مددو مددا هددو محددو س   و طددحفادم مدد  الددراج مدد  خدداى الحعلددي   الدزاسدد  اإلاظددؤوى عدد  ث ددويس بسنامجددك 

ماعيدة الحلقدات الدزاطدية الج إلد  باإلضدا ةم  مساصد  علميدة وث بيقدات  وأػدس ة طدمعية ومسئيدة. 

زيع ثقددوي  اإلاظددحو  جعقددد فددي اإلاسالددص ؤلاقليميددة الحا عددة لصجامعددة. لمددا  حددول  أعضددام هيئددة الحددد التدد 

 إلدددد وه  . ويدددح  ثوصددديو اإلاعس دددة وثددددوص وإزػددداده لل دددا   وثحد دددد اإلاقددددسزات اإلاناطدددبة ل ددد    العلمددد 

ل ديفية. ويحدق ال ا  في أمال  ثجمع  . لما ثنظ  ل    عج البدرام  الدزاطدية خداى الع دات ا

 لصجامعة بدون صدزان من  الؼ ادات العلمية اإلاعتر  بها.

الهليات والجامعات  اثحادويؼس  عس  الجامعة بدون صدزان في الوش ات اإلاححدم ألامسينية 

( مؤطظدددة. وفدددي  عددج ألاحيدددان قددد ثهدددون الجامعدددة بدددون صددددزان مسثب دددة 25 ضدد  ) الدددريالحجسيبيددة 

 بئحددددددد  الجامعددددددات الحق
 
ليد ددددددة لححقددددددق الحهامددددددو مع ددددددا  و طددددددحفادم مدددددد  إمهانا هددددددا  وثوحيددددددد علميددددددا

 اإلاظحويات العلمية مع ا.

 

الجامعيددددة ومجموعا هددددا  أحدددددذ ث ددددوز ثننولوصيددددا اإلاعلومددددات و ث دددداشت أرددددس عسدددد  اإلانحبددددات

 تأردس  اإلانحبدات الجامعيدة  لنترونيدةو روند   لنتلنترونيدة والحعلدي    نحبدةاإلاأبدسش مما وخدما ها  
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عسد  طددلوك اإلاظددحفيد   بم حلدد  مظدحويا ه  ودزصددا ه  العلميددة فددي البحد  عدد  م ددادز اإلاعلومددات  

و م ددادز اإلاعلومددات اإلاحعددددم عدد   عددد  مطظددوايك  ح ددف   ملصددب   لنتروندد ومدد  هنددا ظ ددس الحعلددي  

أن ث و زوادها وإزضائه  ليع  قق ثقد   حسي ة عس    لنترونيةاإلانحبات الجامعية  وأصبحد

 إلددد مددد  م ام دددا وأهددددا  ا ثوصددديل    أصدددبحدخددددمات معلوماثيدددة محمحدددزم مددد  خددداى مححويا هدددا  بدددو 

 وهددددددرا ش  ححقددددددق للمنحبددددددة الجامعيددددددة إش مدددددد  خدددددداى نؼددددددس مقحطيا هددددددا 
 
  ددددددازض اإلانحبددددددات ألاخددددددس   ليددددددا

 وهدددو مدددا  ألاخدددس  لعد دددد مددد  اإلانحبدددات  لنترونيدددة عسددد  ػدددبنة  نترندددد وازثبا  دددا مددد  مقحطيدددات ا
 
 ليدددا

 م(2003النوز  ) يظمل باإلانحبة  لنترونية. آلان أصب 

الحعلدي  اإلافحدوح   م  حاصات مطظو ثؤ  العاليي  اإلانحبات في مؤطظات الحعل أصبحد وبهرا

 نتروند  لبالنقدو  أواإلانحبدة  إل طوام  بحضوزه   أو خازصك الجامعيفي الحسم   لنترون ي  لوالحع

و لفدي العددال  م ترقدة بددر ألامدال م دادز اإلاعلومددات مد  م حلدد   اطدح دام إلدد أدت  تيداوهدر  الحقن

صد ددددددم مددددد  الحعلدددددي  يظدددددحوعب ثننولوصيدددددا  أندددددوافبدددددو اطدددددححدرد  الحددددددود الجغسا يدددددة والظياطدددددية

حياصددددا ه  محجدددداوشم مددددو الحدددددود ومانددددد نخيجددددة جعليميددددة ا تراضددددية ثل ددددل اح بيئددددة ث دددداى لل لبددددة فددددي 

بما  أػهال اوهو  سيقة للحعل  باطح دام ثقنيات اإلاعلومات بم حل    لنترون الحغحرات الحعلي  

 وهدا اإلانحبدات  لنترونيددة وماندد لانترندد القدددح اإلاعسد  فدي اطددح دام ثقنيدات اإلاعلومدات و طددحفادم 

ثخيحدك اإلانحبددة  منهدا فدي ثوصدديو اإلاعلومدات للمظددحفيد   بملق دس شمد  واقددو ص دد والبددر  ائددم وهدرا مددا

مسالدددص  إحدددد جعدددد  أصددبحدبدددو   لنترونددد ل ددا دوز وا دددد فدددي دعددد  الحعلددي   أصدددب  التددد  لنترونيددة 

 والبحد  اإلاباػدس   تراضد  عد ددم منهدا الف دو  بملػدهاى  وثقددم ثلدو الوددمات  لنتروند الحعلي  

 .   لنترون الحعلي   أطاطياتوالا  بمسابة  الظم  ب سيةواإلاواد   لنترون عس   نترند والطؼس 

 :  لنترونيةاإلاح لبات ألاطاطية للمنحبة 

ثمحلددو  التدد ذات النفددامم والادد  القددو  البؼددسية الها يددة واإلادزاددة  :MANPOWERالقددو  البؼددسية  (1

النفدددامم الاشمدددة إلدازم نظدددد  اإلاعلومدددات اإلاعحمدددددم عسددد  الحاطددددبات آلاليدددة وجؼددددغيل ا بمدددا  حضددددم  

 واطدترصاع ا واختزانهداياصدات مد  اإلاعلومدات   وثجميع دا وثنظيم دا عمليات دزاطدة وثحليدو  حح

 وثد ق ا وإدازم العمليات والعمو عس  ث ويسها.

 حهددون منهددا الحاطددو  مسددو وحدددم اإلاعالجددة  التدد والادد  اإلاهونددات اإلااد ددة  :(HARD WAREألاص ددصم ) (2

إلاعلومدددددات والبدددددرام  البيانددددات وا شختدددددزانيظدددددح دم ا الحاطددددو   التددددد اإلاسلصيددددة والدددددرالسم السانويددددة 
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 ؤلادخدددداىدعدددد  نظددددام الحاطددددو    وأص ددددصم  فددددي واطددددح دام اب ددددوزم دائمددددة ليددددح   طددددترصاف منهددددا 

 لؼاػة الحاطبة وال ا عة. ؤلاخسا ملوحة اإلافاثي  والقازم   وأص صم 

والاددددد  مجموعدددددة محا عدددددة مسثبدددددة مددددد  الحعليمدددددات اإلاوص دددددة لحنفيدددددر م دددددام :SOFTWAREالبرمجيدددددات  (3

  حدداز منهددا مؼدغو الحاطددب مدا  ناطددبك   وينفددرها الج داش  غددس  ثحقيددق  وغا دات معينددة   حيد 

 يظع  إلوها اإلاظحفيد. الت  وألاغسا الغا ات 

ومعالج هددددددا  اختزانهددددددا ددددددح   التدددددد والادددددد  اإلادددددددخات  :INFORMATIONواإلاعلومددددددات  DATAالبيانددددددات  (4

والحددددسو   مماألزقدددداالحقددددائق ألاوليدددة  الادددديبواطدددد ة نظدددام اإلاعلومددددات حيدددد  البياندددات  واطدددترصاع ا

وثسثيبا هددددا وثحويل ددددا إلدددد  معلومددددات أو إصابددددات ألثددددر  اطددددحنمال ا مندددد  مدددد  خدددداى  التدددد وألاػددددهاى 

 حتدددل  منددد  
 
 ووضدددوحا

 
  ي) مدددابس لحقدددد م ا للمظدددحفيد   لم سصدددات. واطدددترصاع ا اختزانهددداثهددداما

 م(2012

 م  البيانات و  .1
 
 لبحرا

 
اإلاعلومات طوام م  خاى م ادزها الراثية أو أنها ثو س للباحسحن لما

واإلاواق  ألاخس  م  خاى نظ  وػبهات اإلاعلومات  اإلانحبة  لنترونيةم  خاى اث ال ا ب

 ااوحلفة.

دقدددة و اعليدددة مددد  حيددد   وألثدددرثهدددون الظدددي سم عسددد  م دددادز اإلاعلومدددات ؤلالنترونيدددة طددد لة  .2

 هون البح  ع  اإلاعلومات  بالحالي البيانات واإلاعلومات وثنظي  وث صي  وحفظ وثحد   

الحعلدددددي   إلاطظدددددو  قدددددة وػدددددمولية وحداردددددة بالطظدددددبة مسوندددددة ود ألثدددددراإلانحبدددددة ؤلالنترونيدددددة  فدددددي

 . لنترون 

مددددد  إمهانيدددددات اإلانحبددددة ؤلالنترونيدددددة عندددددد اطدددددح دامك   لنتروندددد يظددددحفيد  الدددددب الحعلدددددي   .3

وغحرهدددا مددد   ح دددائيةؤلا لبرمجيدددات معالجدددة الن دددوص واسمجيدددات الترصمدددة آلاليدددة والبدددرام  

 .ؤلامهانيات

 حاصص اإلاهان  لنترون   الب الحعلي  عند اطح دام اإلانحبة  لنترونية يظا س  .4
 
مح  يا

 الحدددود بددحن الدددوى 
 
 النسحددر مدد  الوقددد والج ددد  مددا  ح ددو  فدديم ترقددا

 
لحظددات   وم ح ددسا

 فدددديسثدددداح عدددددم دقدددائق وهددددو م فددددي  ويح دددو عليددددك  العدددداديمددد  خدددداى البر ددددد  أطددددبوف فدددديعليدددك 

 منحبك أو مجزلك 
 
 .أحيانا
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مدددد  خدددداى ػددددبهات اإلاعلومددددات مدددد   ؤلالنتروندددد  الددددب الحعلددددي  ثمندددد  اإلانحبددددة ؤلالنترونيددددة  .5

أو الح  ددددددا ومدددددد  البدددددداحسحن  اإلا نددددددة فدددددديو ث دددددداى بصمائددددددك  ؤلالنتروندددددد اطددددددح دام البر ددددددد 

النددددوات  فددي  واإلاؼددازلة   مجموعددة الحددوازمدد وألا هددازااجدداى وثبددادى السطددائو  فدديآلاخددسي  

 واإلاؤثمسات اإلاسئية   وحتل عمو اإلاقابات وثوشي   طحبيانات.

 سصددة لبحددرم لطؼددس نحددائ  بحسددك  والبدداحسحن ب ددفة عامددة  لنتروندد الحعلددي   إلاطظددو  ثخددي   .6

) ؤلالنترونددددددددددددددد  ددددددددددددددوز  ن هدددددددددددددددام منهدددددددددددددددا وفدددددددددددددد  شمددددددددددددددد  قياسددددددددددددددد   مددددددددددددددد  خدددددددددددددداى عمليدددددددددددددددات الطؼدددددددددددددددس 

 (14-7 ص2000 وط  

 فديأن  بحد    لنتروند الحعلدي  والحعلدي   إلاطظو  ثخي   الت والا  الوظيفة  ثو حر اإلا ادز : .1

وثححدددددو  الف ددددددازض عسددددد  اإلاددددددداخو  إلنتروندددددد ػددددددهو غحدددددر  فددددديالف دددددسض عدددددد  اإلادددددواد اإلاطؼددددددوزم 

 STANDARDاإلانحبددة ويمندد  البحدد  عنهددا بمددداخو وصددوى معيازيددة )  فدديالواصددة بدداإلاواد 

ACCESSمددد   إلدد زقدد  ال لدددب  ويددح  نقددو هدددر  اإلاددواد و عندددوان   اإلاوضددوف  ال  ؤلدد ( مسددو اإلا

 ( 
 
(. أي  لبها  دويا

 
 ليع النترونيا

 مند   التد وجؼمو وظيفة اإلاعلومات مو البيانات واإلاعلومدات واإلاعداز   -ثو حر اإلاعلومات : .2

   وهدددر   النترونددد جظددح دم وثنقدددو  ؼدددهو  أن
 
معلومدددات ثددددخو ضدددم  حددددود اإلانحبدددة  أ ضددا

 نية ؤلالنترو

اإلانحبدددة  اطدددح داممددد    لنترونددد  الدددب الحعلدددي  ثمنددد    ث ددداىوظيفدددة ثدددو حر  ث ددداى:  .3

قواعد البيانات  نحبات إلنترونية أخس    أو بمج صي لنترونية لنق ة اث اى  ؼبنة مؤلا

(  linking  وثقددددددوم اإلانحبددددددة مدددددد  خدددددداى هددددددر  الوظيفددددددة بوظيفددددددة الدددددددليو ووظيفددددددة الددددددساق )

 .اإلانحبة  موظف ( م  قبو ادؤلازػووظيفة الحدخو ) 

 وؤلاصدددددساماتو ددددست النسحددددر مدددد  الوقددددد  والتدددد اإلانحبدددددات  فدددديػددددبنة  نترنددددد  اطددددح دام عددددد ث ددددوزات 

 ت جؼدعس بضددسوزم بددأت النسحدر مد  اإلانحبدا اإلا لواددةللمظدحفيد   مد  اصدو الح دوى عسد  اإلاعلومدات 

 ا  سي:ثهون قادزم عس  ثو حر م أن
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مد    لنتروند الحعلي  والحعلدي   مطظو   ححاص ا  الت إمهانيات ثو حر م ادز اإلاعلومات  .1

 ػبنة  نترند. موق  عبر أوم دز  أيوقد يؼام  وم   أي فيموق   أي

 إمهانيةمححويات منحبات عاإلاية وف  م حل  أنحام العال  م  خاى  إل إمهانية الوصوى  .2

 .اطح دام الف ازض ااحوطبة

 DIGITAL السقمد  أو( (Printed يعلميدة طدوام  ؼدهل ا الدوز ات الوصوى إل  مقداشت إمهاني .3

 عبر ػبنة  نترند.

ت ذات ألبدر قددز ممند  مد  قواعدد البياندا واطدح دامإمهانية البح  عبدر ػدبنة  نترندد  .4

 . لنترون العاقة باإلاقسزات الدزاطية ل لبة الحعلي  

اطدتراثيجيات البحدد  خاصددة مدا  حعلددق بحوطددي   أطدداليبما ددة إمهانيدة خددصن نحددائ  وث بيدق  .5

 إل  
 
 النحائ  البحسية ع  اإلا ادز ؤلالنترونية. أ ضوأو ثضييق البح  وصوش

ثمن  الباحسحن مد  الحواصدو  والت م  خاى إصسامات البح   linkإمهانية ثحقيق الساق  .6

واقددد  أخدددس  ذات عاقدددة والدددساق بدددحن م حلددد  ااححويدددات ؤلالنترونيدددة والسقميدددة وثحد دددد م

 و ائدم ب  وص موضوف البح  اإلا لو .

مددددد   أماد ميددددةمجحمدددد  اإلانحبددددات  لنترونيددددة   حلدددد  عدددد  مجحمدددد  اإلانحبدددددات ألاخددددس  مدددد  حيدددد  أنهددددا 

 حد ما ويحملل  هرا ااجحم  م : إل الدزصة ألاول  ومحجانظة 

 ألاماد ميدددةخاصدددة و لبدددة الجامعدددة بم حلددد  مظدددحويا ه  ب دددفة   لنترونددد  لبدددة الحعلدددي   -

 وث   ا ه .

 هيئة الحدزيع. أعضام -

 احسون في م حل   سوف اإلاعس ة.الب -

 أو الهلية. العاليبالجامعة أو اإلاع د  ؤلادازية ال يئة -

  عج أ ساد ااجحم  ااحس  وخاصة الباحسحن منه . -
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 العلمددددددد خددددددددمات معلومدددددددات مح دددددددوزم وموالبدددددددة للحقددددددددم  إلددددددد   لنترونددددددد  ححدددددددا  الحعلدددددددي  

ثقدددددد   خددددددما ها فدددددي دعددددد  الحاصددددو فدددددي صميددددد   دددددسوف اإلاعس دددددة لدددددرلو  جدددددب عسدددد  اإلانحبدددددة  لنترونيدددددة 

والح دددوى عسددد  أحددددذ اإلاعلومدددات  العدددالم  الفندددسي  لإلنحدددا مددد  خددداى محا ع هدددا   لنترونددد الحعلدددي  

مدددد  ػدددددبهات اإلاعلومددددات الو نيدددددة )  نترنددددد( والدوليدددددة )  نترندددددد( مدددد   طدددددحفادم  أوعي هدددددا  بم حلدددد

ونظم ددا اإلاح ددوزم لحددحمن  اإلانحبددة  لنترونيددة مدد  موالبددة العمددو والنهددو  و زثقددام بمظددحو   لبددة 

يدددة بمح لبدددا ه  الدزاطدددية وزا  دددا بم دددادز اإلاعلومدددات العاإلا ؤلاحا دددةمددد  خددداى   لنترونددد الحعلدددي  

 ع  ثنمية
 
 م(.2003حاص ه  م  اإلاعس ة ) نعمان   وإػباف ذات العاقة  ضا

وم  هرا اإلان لدق جعحبدر   لنترون ثقوم اإلانحبات  لنترونية بدوز هام في خدمة الحعلي  

ثقدددد   ااححدددو    دددح  مددد  خال دددا التددد   لنترونددد اإلانحبدددة  لنترونيدددة احدددد العناصدددس اإلا مدددة للحعلدددي  

وخددمات  زئديع للمعلومدات إمدداداإلانحبة  لنترونيدة  أهدا وث فحك عبر  نترند وم   الحعليم 

مددد  خددداى القيدددام بالوظدددائ   إش  لنترونددد نظدددام ودعم دددا لل أهددددا  اوش ثحقدددق   لنترونددد الحعلدددي  

 الحالية:  وألانؼ ة

بالحدالي  دئن الدحعل    مهدان أيمد   إلوهدا وم نترند ثمن  ال الب وغحدرم مد  الصجدخدمات  أصبحد    

مدد     دس ك أناإلاؤطظددة الحعليميدة اإلاددسثبق بهدا وثددو حر مدا  مندد   أمدال  إلدد  بقدل فددي حدو مدد  الترحداى 

نترندد زامدا    أنالتربيدة والحعلدي   أطداثرم. ويدس   عدج ألاوقداتقد ش ثحدو س لد دة فدي وقدد مد   أمواى

ااوحلفة  واسمجياثك  لنترون اإلاظح دمة في الحعلي   ألاخس  حو محو معظ  وطائق  ث اى يط

(. ومدددد  هنددددا  مندددد  ثصودددديا دعدددد   نترنددددد فددددي الحعلددددي  506  ص 2003عسدددد  اإلاظددددحو  العالم )د ددددا  

 في خدمات مباػسم وغحر مباػسم.  لنترون 

هدددددو فددددي ااجددددداشت  رم وفددددي مجددددداشت عد دددددم وم حلفددددة منهدددددا مدددداثقددددددم ا  نترنددددد لسحددددد التدددد إن الودددددمات 

هنالددو العد ددد مدد  خدددمات اإلانحبددة  لنترونيددة ولندد   التر وهيددة ومجدداى الحجددازمو  والسقا يددةالعلميددة 

 : سي يما  ؤلالنترون الحعلي    من  أن جظاه  في دع  الت 
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مد  خداى  زثبدا   رونيدةاإلانحبدة  لنتبندام وثنميدة ااجموعدات اإلانحبيدة إذ أصدب  بمقددوز  -1

صد دددددددم و لبهددددددا مدددددد  الناػددددددسي  حيدددددد   وصددددددد العد ددددددد مدددددد   عندددددداوي باشنترنددددددد مدددددد  اخحيدددددداز 

 أػددددد سهاالناػدددددسي  وثوصدددددد ػدددددسمات ثجازيدددددة ثقددددددم خددددددمات بيددددد  النحدددددب عسددددد   نترندددددد مددددد  

 م(.2008. ) صسصيع  Amazon.com أماشون

  ددددددازض  إلدددددد اى الوصددددددوى الحبادليددددددة مدددددد  خددددد ؤلاعددددددازمظددددداعد  نترنددددددد اإلانحبددددددات فددددددي خدمدددددة ي -2

 عسدد  الوددق  لمددا أن هددر  الف ددازض ثمندد  اإلانحبيددحن مدد  
 
اإلانحبددات العاإلايددة اإلاحاحددة مباػددسم

) ألاخددددس  القيددددام  عمليددددات الف سطددددة والح ددددطي  مدددد  خدددداى   دددداف عسدددد    ددددازض اإلانحبددددات 

 م(.2001  ال ادي

م ددددددادز حيدددددد  ثوصددددددد  ش  ااجددددددات والنحددددددب وال ددددددح  وغحرهددددددا مدددددد    لنتروندددددد الطؼددددددس  -3

  بئمهددددان اإلانحبددددات 
 
 مجانددددا

 
جعددددانل مدددد  قلددددة اإلاحزانيددددة  التدددد اإلاعلومددددات وثهددددون محاحددددة وأحيانددددا

   والظدامسائ يهدر  اإلا دادز و طدحفادم منهدا ) قنددل  إلد س حجد  اإلاهدان مد  الوصدوى وصغ

 م(.2011

ػددبهات اإلاعلومددات هنالددو النسحددر مدد  ػددبهات اإلاعلومددات البحسيددة ألاماد ميددة  إلدد الدددخوى  -4

يد   مد  ازثب د باشنترند م  أصدو صعدو اإلاعلومدات محاحدة للمظدحف الت حر ألاماد مية وغ

 م(.2011) اإلادادحة   ألامسينية( oclcأػ سها ػبنة ) م حل  منا ق العال  وم 

قواعد البيانات البحسية ثحو س في هدر  القواعدد النسحدر مد  م دادز اإلاعلومدات  إل الدخوى  -5

ومدد  بددحن هددر  القواعددد  مدداديبمقابددو  التدد انددات ااجانيددة أو طددوام مددان ذلددو فددي قواعددد البي

 .EBSCO ظهو إ( ومواق  قواعد DIALOKقواعد بيانات دا لوك )

مدددددد  أهدددددد  الودددددددمات وألثرهددددددا   لنتروندددددد ث بيقددددددات البر ددددددد  إن: E-mail  لنتروندددددد البر ددددددد  -6

 عبدددر  نترندددد حيددد  طددد و  ث ددداى بدددحن البددداحسحن  ؼدددهو صيدددد وطدددسي 
 
 اإلمهدددانوا  انخؼدددازا

فدي  عددج  طدخبانات عسد  البداحسحنظد و عمليدات ثوشيد    يملفدات م مدة و بثضدمحن السطدائو 

 الدزاطات.

 نحبددددات الحد سدددة مؤطظددددات الحعلددددي  ألن جظدددداند اإلا ((distance Ierningالحعلدددي  عدددد   عدددد -7

هدددرا النظدددام الجد دددد   الحعدددس  عسددد  نظدددام الجامعدددة اإلافحوحدددة إلددد زواد اإلانحبدددات  ححددداصون 

للحدزيظددديحن مددد  ال لبدددة ويدددح  الحعلدددي  عددد   عدددد  سيدددق  الفعسددديالحواصدددد  إلددد   ححدددا ش  الدددري

  نترند.
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 مندددد   طددددحفادم مدددد   نترنددددد فددددي ثقددددد   خدددددمات مح ددددوزم مسددددو خدمددددة ؤلاحا ددددة الجازيددددة  -8

 م(.2005للمعلومات ) عبابدم   نحقائ وخدمة الب  

زض عس   نترند وؤلاعان جظويق خدمات اإلاعلومات إذ ثقوم  عج اإلانحبات م  وض    ا -9

منحجا هددا إلدد  اإلانحبدددات  ثحدددو س لددديها مدد  أصددو جظدددويق خدددمات التدد عدد  م ددادز اإلاعلومددات 

 ألاخس  واإلاظحفيد  .

ثدددددزيب اإلاظددددحفيد   عسدددد  ليفيددددة اطددددح دام اإلانحبددددة وذلددددو مدددد  أصددددو ث ددددويس م دددداز ه  عسدددد   -10

 ث دم ثوص ا ه  البحسية. الت م ادز اإلاعلومات  إل الوصوى 

 أخ ددددائ ة عسدددد  ألاطددددئلة اإلاسصعيددددة مدددد  خدددداى عددددس  هددددر  ألاطددددئلة فددددي  نترنددددد عسدددد  ؤلاصابدددد -11

 اإلاعلومات ويمن  ؤلاصابة علوها باشطحعانة باألخ ائيحن م  م حل  بقاف العال .

 را
 
 : Online Searching Servicesخدمة البح  باشث اى اإلاباػس : نيا

: خدمة ؤلاحا ة الجازية:
 
 رالسا

: خدمة الب 
 
 : نحقائ  زا عا

 خدمة الحنؼي  و طح اص
 
 خامظا

 خدمة الترصمة
 
 طادطا

 خدمة اإلاسصعية
 
 طا عا

 الودمة الببلوصسا ية
 
 رامنا

: خدددددددمات اإلاعلومددددددات اإلا ددددددوزم والادددددد  التددددددل ثددددد   ث ويسهددددددا عدددددد  الودددددددمات الحقليد ددددددة وثحمسددددددو فددددددي 
 
ثاطدددددعا

ة  وؤلاعدددددددددددددازم   الف ددددددددددددسض اإلاحددددددددددددداح لصجم ددددددددددددوز  البحددددددددددددوذ الببلوصسا يدددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لنترون  ددددددددددددددددددددددددددددددددددألازػي

 م(.2000) عباض   لنترونية.

عسدي قددز لبحدر مد  ألاهميدة   لنتروند الحعلدي   إلاطظدو  اإلانحبة  لنترونية  بر خدماتجعح 

 واص  ددا  لبددة الحعلددي   حددر ألاماد ميددة التدد  قدددغثحددو العد ددد مدد  اإلاؼددنات ألاماد ميددة و  أنهددا  حيدد  

الوددددمات الداعمدددة ثضددد  عدددادم   tutorialsخددددمات منحبيدددة   خددددمات حاطدددو   وهدددر   لنترونددد 

 داعمة   خدمات إزػاد جعليمية وم نية أو ثجاز  عملية احترا ية . إزػاد ةدزوض 

يدددات أهددد  الوددددمات التددد  ثددددع  عملمددد  اإلاوص دددة للمظدددحفيد     لنترونيدددة ةوجعدددد خددددمات اإلانحبددد   

إلدددي ليفيدددة  طدددحفادم مددد  اإلادددواد  ؤلازػددداد ة ها حيددد  أندددك بددددون خددددما   لنترونددد وأنؼددد ة الحعلدددي  
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قيمددة الحعليميددة ذات الوبددرم القددد  فقدددون   لنتروندد الحعلددي   فددي نظددام اإلاطظددواحنالدزاطددية    ددان 

 أن اإلانحبدات فددي وقحندا الحاضدس أصدد والجددو  
 
يظدحفيد منهددا ل يدةالنترونبحد بالطظدبة ل دد    خ وصدا

ة الدري قددد  بعددد عندك مظددا ات  ويلددة   مبند  اإلانحبدد اإلادحعل  وهددو فدي مهددان  عيددد دون الصجدوم إلددي شيددازم

حيددد  أن معظددد  اإلانحبدددات الحد سدددة أخدددرت فدددي ث دددويس مدددواد منحبيدددة عسدددي الودددق اإلاباػدددس وثطظدددق مددد  

 ( .  نترندنة الدولية )بت  ثو س مواد دزاطية م  خاى الؼمليات الجامعة ال

ومددددد  خدددددداى اإلاعلومدددددات اإلاحددددددو سم للمنحبدددددة او مس ددددددق اإلاعلومدددددات حددددددوى اإلادددددواد الدزاطددددددية وخلفيددددددات     

ؤولحن عددد  الوددددمات ظددداإلاؼدددس حن عسدددي هدددر  اإلادددواد   واححياصدددات ال لبدددة    دددئن اإلانحبدددة واإلا ألاطددداثرم

 اإلانحبيددددة بالجامعددددة ل دددد  القدددددزم عسددددي ؤلا
 
  إلوهددددا يمددددة  ححدددداوق إلاددددام ومعس ددددة اي الودددددمات ألثددددر نجاحددددا

 .  لنترون الحعلي   مطظو  

 مدددان ل دددا خدددحا  أنواع دددا اعسدددي  اإلانحبدددة  لنترونيدددةالحغحدددرات الظدددسيعة واإلافاصئدددة التددد  أحا دددد ب

ثد  السدوزات و   وفدي ظدو هدر  الح دوزات  اإلانحبدة  لنترونيدةلبحر عسي العاملحن واإلاظحفيد   م  أرس 

  ناطددب 
 
 فددي ثحظددحن م ددازا ه  اإلا نيددة وثدددزيبه  ثدددزيبا

 
ألاخددر بيددد العدداملحن الحدداليحن ومظدداعد ه  صددد ا

ومددددد  الوظدددددائ  والخظدددددميات اإلا ددددداحبة إلا ندددددة أمدددددحن اإلانحبدددددة فدددددي تدددددرم الصمنيدددددة الحاليدددددة اإلاظدددددحقبلية الف

 .اإلانحبات ؤلالنترونية

م ددددام   لددددإنيددددة مدددد  أدام الوظددددائ  الحقليد ددددة وقددددد جغحددددرت م ددددام ووظددددائ  أمددددحن اإلانحبددددة ؤلالنترو

معلومددددددات   ومددددددد س معلومددددددات   وموصددددددك أبحدددددداذ   ووطدددددديق معلومددددددات للقيددددددام  عمليددددددات  اطخؼددددددازي 

عددددددد  أطدددددددئلة لإلصابدددددددة   ث ددددددداىمعالجدددددددة اإلاعلومدددددددات وثفظدددددددحرها وثسصم هدددددددا وثحليل دددددددا وإثقدددددددان م دددددددازات 

ة ثددددددددزيب اإلاظددددددحفيد   عسدددددددي هات اإلاعلومدددددددات وممازطددددددفيد     ولدددددددرلو  زثبددددددا  ببندددددددوك وػددددددباإلاظددددددح

 م(2002) ااححر ق   .الباحسحناإلاح وزم وجظ يو م مات النظ  والؼبهات  اطح دام

 ثدددددحصوا م دددددام     
 
همدددددا خدمدددددة اإلاظدددددحفيد    اثجددددداهحناإلاعلومدددددات واإلانحبدددددات فدددددي  اخح اصددددد  وعمومدددددا

 واإلاظاهمة في العملية الحعليمية. 

  ثقددد   اإلاظدداعدات الاشمددة للمظددحفيد   ات فددي اإلاعلومددات واإلانحبدد اخح اصدد  دوز  ألاوى   ثجددا

 ول ا  الحعلي  
 
 :ألاج عس  وصك الو وص  والري ثحضم  م امك   لنترون عموما
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ضم  طياطات اإلانحبة ل دمة  وإدزاص ا  لنترون إعداد ث وز وخ ق واسام  الحعلي   -1

 للمظحفيد  . ضسوزية

 ألاماد ميددددةثناطددددب مددددو اإلاظددددحويات ائ  ا بحيدددد  بنددددام ااجموعددددات اإلانحبيددددة عسدددد  ثنددددوف وطدددد -2

 . لنترون مظحفيدم م  خدمة الحعلي  

منهدددا فدددي  ؤلا ددادماإلاساصدد  واإلاعلومدددات عسدد  ثقنيدددات اإلاعلومدددات الحد سددة وليفيدددة  أمندددامثدددزيب  -3

  را النوف م  الحعلي .ل ال لبةلحفعيو دوزه  في مظاعدم   لنترون خدمة الحعلي  

سا يددددات صالبحدددد  عدددد  م ددددادز اإلاعلومددددات مدددد  ببليو  عسدددد  اطددددح دام أدوات ال لبددددةثدددددزيب  -4

 ودوائس معاز  وأدلة ولؼا ات وغحرها.

 بحيددد   منددد  لل دددا   لنترون التددد  ثقددددم بدددسام  للحعلدددي   ألاخدددس  عقدددد بسثومدددوشت مددد  اإلانحبدددات   

م مجانيددة. لددرلو قواعددد بيانا هددا والح ددوى عسدد  مددا  سيدددون مدد  معلومددات ل دمددة إعدداد إلدد الدددخوى 

 ال لبدددددددددددة   مدددددددددد  يد  هددددددددددر  اإلانحبدددددددددددات عسدددددددددد  الؼددددددددددبنة وثوشيع دددددددددددا عسدددددددددد  اإلاظدددددددددددحفسم إلاواقدددددددددددإعددددددددددداد نؼدددددددددد

 (. 540 ص2003 وز نلاوالباحسحن)

  علومدددددات فدددددي اإلانحبدددددات الجامعيدددددة التددددد  ثدددددو س بدددددسام  اإلا واخح اصددددد  أن اإلانحبيدددددحن  السدددددان   ثجددددا

 :آلاج ه  في ن يظاعدوا في هر  البرام  الحعليمية ع   سيق مؼازل  من  أ  لنترون للحعلي  

الفندسي اإلاناطددب ومدوازد الؼدبهات اإلانحبيددة  ؤلانحدا مظداعدم معددي البددرام  الدزاطدية فدي معس ددة  -1

 اإلاظاقات الدزاطية. أولدع  إعداد وثج حز اإلاواد 

ثقدددد   الن دددائ  وؤلازػددددادات حدددوى اإلاددددوازد اإلانحبيدددة واإلادددوازد اإلاحددددو سم عسددد  ػددددبنة ؤلانترندددد والتدددد   -2

 .اإلوه من  لل ا  الحوصو 

 مححويات جعلي  اطح دام م ازات اإلاعلومات م  خاى اإلاادم الدزاطية. أوثو حر مهونات  -3

اإلانحبددة عسدد  علدد  باإلانحجددات الحعليميددة الجد دددم و ددسق اثجاهددات النقددو  أعضددام أنعسدد   الحملليددد -4

delivery  ع   عد ومناقؼ ها. ال لبةثظ س قضا ا دع   أنقبو 

السخ دددددة  ال لبدددددةإلادددددن   Online اى بدددددالوق اإلاباػدددددسالحفددددداو  حدددددوى الحهلفدددددة الفعالدددددة لاث ددددد -5

سا يددة ولددرلو قواعددد بيانددات صشطددح دام اإلاددوازد ؤلالنترونيددة التدد  ثضدد  قواعددد البيانددات الببليو 

 النا الهاملة.

لدددع  الددحعل  عدد   عددد ثحددو س فددي الجامعددة أو فددي  أخددس  ثددو حر اإلاعلومددات حددوى الحوصددو لودددمات  -6

 (.510 ص2003) ذ ا   ال لبةااجحم  ااحسي القسيب م  
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للمنحبدات ؤلالنترونيدة عنددما ثهدون  اطدح دام  أما ال عواات واإلاؼنات الت  ثواصدك البداحسحن فدي 

 محوا سم ل    يصو  ا " عا    وط  " في النقا  الحالية :

ثننولوصيدا اإلاعلومدات  ظدبب جعدوده  عسدي ال دسق  اطدح دامعدم زغبة  عج الباحسحن في  -1

 و عدم وصود اإلاعس ة والوبرم في مجاى ثننولوصيا اإلاعلومات .الحقليد ة في البح  أ

الحاطو  وعدم معس حك باطتراثيجيات البح  اإلاباػس  اطح دامعدم قدزم الباح  عسي  -2

 وخاصة عندما ش ث  ا اإلانحبة ؤلالنترونية موظفحن لودمة الباحسحن ومظاعد ه  .

ش ثقددددددم الوددددددمات و را  ثجدددددا  فدددددي هدددددإنهدددددا إلنترونيدددددة أو جظدددددحر لسحدددددر مددددد  اإلانحبدددددات جعحقدددددد  -3

الظددددددددلي   ظددددددددبب غيددددددددا  ألاص ددددددددصم عدددددددد  اإلاعلومددددددددات بالؼددددددددهو اإلاناطددددددددبة والها يددددددددة للبدددددددداحسحن 

 .ومصحقا ها

باللغددات ألاصنبيددة وخاصدددة  ؤلالنترونيددة  سم فدددي اإلانحبددات لنسحددر مدد  الورددائق واإلا ددادز اإلاحددو ا -4

   جيددددون هدددر  اللغدددة   واالحدددالي  قح دددس اطدددح دام ا عسدددي البددداحسحن الدددر اللغدددة ؤلانجلحز دددة 

 إصادم ثامة .

لغددة الحوريددق مدد  خدداى  عسدد ش شالددد عمليددة الضددبق والحنظددي  إلا ددادز اإلاعلومددات معحمدددم  -5

و لسحدر مد  البداحسحن ش اص وغحرهدا و طح نظ  الف سطة والح طي  وأدوات الحنؼي  

نوعيددددددة والحقنيددددددات ممددددددا  ددددددؤرس عسدددددد  لميددددددة و  ألادوات بهددددددر ثحددددددو س لددددددديه  اإلاعس ددددددة الها يددددددة 

 اإلاعلومات اإلاظترصعة.

اإلا ادز ل  لبحر هائو ومحنوف م   أمام نفظكعند اطح دام الباح  لنظ  وػبهات  جد  -6

  ذات العاقة بالبح  الري  قوم بك 
 
  ويا

 
 في اخحياز اإلاناطب منها . يظحغسق وقحا

 عدم ثمن  الباح   -7
 
 ل  ن وص البحوذ الت   ح  اطترصاع ا  حيد  شإم  الوصوى  أحيانا

  وعنددددددما  ألاحيددددداناإلاظح ل دددددات فدددددي لسحدددددر مددددد   أوسا يدددددة صالببليو  ؤلاػدددددازات دددددح  اطدددددترصاف 

راك اػددت إلدد  ححددا   لبهددا  أو سم غحددر محددو  بملنهددايقددة ثهددون اإلافاصددملم   لددب الددنا الهامددو للور

 ثهالي  مالية عالية  أو
 
 . أحيانا

مدددد   ددددويس وان النسحددددر ث إلدددد اإلانحبددددات  لنترونيددددة بحاصددددة   اإلاؼددددنات الفسعيددددة والتدددد  منهددددا:  -8

  اإلا ادز الت   ححاص ا الباح  غحر
 
ترونيدة   وان اطدح دام اإلانحبدات  لنمحو سم النترونيدا

مؼددددددددددهلة أمدددددددددد  الورددددددددددائق والقسصددددددددددنة والح سيددددددددددب  إلدددددددددد  باإلضددددددددددا ة  ح لددددددددددب ثهددددددددددالي  ماد ددددددددددة 

 (. 14-7  ص2000والفحروطات وغحرها . ) وط   
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اإلانحبدددة  لنترونيدددة  يصو ددد ا  ثواصدددكواات التددد   قتراحدددات التددد  جظددداعد عسددد  حدددو ال دددع أهددد  أمدددا-

  -عا    وط  في النقا  الحالية :

 الحاطدددددو  وػددددددبهات اإلاعلومدددددات   ولددددددرلو  بحوعيدددددة البدددددداحسحن بملهميدددددة اطددددددح دامثقدددددوم  أن

 الحعامو م  النؼا ات واإلاظح ل ات واإلاواق  وغحرها .

  للبدددداحسحن الجددددا وإثاح هدددداوالبرمجيددددات واإلاعدددددات    ألاص ددددصمثددددو حر 
 
بملقددددو ثهلفددددة  أود   مجانددددا

 ممننة ما طيشج  الباحسحن عس   طحفادم م  ثقانة اإلاعلومات .

 جعمددو عسدد  ثملهيددو وثدددزيب العدداملحن  وهددا عسدد  اطددح دام ثقانددة اإلاعلومددات و عسدد  ليفيددة  أن

 .ثقد   الودمات اإلاحمحزم للباحسحن م  خال ا 

 عسددد  البددداحسحن مددد  خددداى خدمدددة  القدددوائ  هدددر ف جعدددد قدددوائ  بددداإلاواق  اإلاح   دددة  وثدددوش  أن

 الجازية . ؤلاحا ة

 باػسم باهحمامات الباح    وجعمو اإلاجعمو عس  ح س الورائق ؤلالنترونية ذات ال لة  أن

 عس  ا اعك علوها ب وزم  وزية.

 دد  ث  ددا مددا مدد  خدداى ثوشيدد  معجعمددو عسدد  ثوريددق الحعدداون بددحن البدداحسحن الددر    ج أن 

عسددد  شمائهددد  مددد  خددداى البر دددد  إنحددداص  هحمامدددا ه    وعدددس  وعنددداوينه  وا بملطدددمائه قدددوائ  

 ؤلالنترون  .

 عج اإلاظح ل ات ل ا باللغة العساية . إعداد أوجظاه  في ثسصمة  عج الورائق  أن  

 ذات ال دددلة بالبحددد  العلمددد  مددد   ثدددملمحن الددددع  ألنؼددد  ها إلددد جظدددع  وا دددوزم محواصدددلة  أن

دوزهددددا الفاعددددو وثقددددد    إربددددات عددددد  م ددددادز محنوعددددة ممددددا  مندددد  للمنحبددددة الح ددددوى عليددددة

 اإلابرزات اإلاناطبة لرلو.

 -: تروهيةكعوامل هجاح املكتبة إلالومن 

 و البح  الها ية اإلاناطبة .  طترصافثو حر م ادز النا الهامو و  ليات  .1

 )ومثدددو حر ن ددددوص إلنترونيدددة ولدددديع مجدددسد لحددددا  فدددي ػددددهو مقدددس  .2
 
 هدددون الددددنا  أن أيم  ليددددا

.)
 
 د نامينيا

 محفق علوها بالطظبة للحوريق والف سطة والحعامو م  ملفات الن وص. اليبأط إثباف .3

و ذلددددو حتددددل ثمندددد   الدددددوليثندددداوى قضددددا ا الحفددددظ و اإلاعددددا حر وحقددددوق ال بدددد  عسدددد  مظددددحو   .4

 ؤلالنترونية ضم  مجموعا ها وخدما ها. ألاوعيةثدخو  أناإلانحبات 
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 :ثجربة جامعة السودان املفتوحة

 لسوزم الحعلي  
 
سو  ظمححو  مواعينها بما  ناطب ال فيالظودان  وشيادم  في اليالعامحدادا

مدد  ما ددة  العدداليثحسيددس الحعلدي   فددي  وزغبدة العدداليالحعلددي    قح دداد ة والعلميددة ل دال  صحماعيدة و 

ش ثحدو س  التد القيود الصمانية واإلاهانية مان شبد م  ثو حر الحعلي  اإلافحدوح  ذلدو للممحدزات العد ددم 

 للدددددوز غحدددر  مدددد فدددي
 
 معددددك   قدددد اصدددددز  الدددري  نظددد  الحعلددددي   وإلمددداش

 
 قدمددددك الحعلدددي  القددددائ  وثهددداما

هدددد بئصددداشم مؼدددسوف 1423/صدددفس 2 دددق ام اإلاو 2002ابسيدددو  فدددي( 164مجلدددع الدددوشزام اإلادددوقس قدددساز  زقددد  )

صلظددحك  فددي الددو ن صامعددة الظددودان اإلافحوحددة  ردد  ثددا ذلددو إصدداشم قددانون الجامعددة مدد  قبددو ااجلددع 

ام م وفدد  العدد2004ابسيددو  28هددد اإلاوا ددق 1425زايدد  أوى  9( مدد  دوزم  نعقدداد الظددا   بحددازيل 11زقدد  )

 لنسحدر ممدا وزد  الدريلصجامعة  الحنموي م أصحز مؼسوف ال يهو 2004
 
قدانون الجامعدة  فديصدام م ابقدا

ل ا اطحنماى هيه في حهون م  جظ  إدازات وأمانات. ر  بدأت الجامعة  والريم  2004ااجاش لظنة 

   واوضدددد  الددددنظ  والظياطددددات واللددددوائ   باطددددخيعا 
 
 ونوعددددا

 
 التدددد مددددا ثححاصددددك مدددد  القددددو  العاملددددة لمددددا

 .الوظيف ثحقق  طحقساز 

 :بجامعة السودان املفتوحة الالكتروويالتعليم 

 لحقدددد   ماد هدددا العلميدددة وهدددرا مددداانح جدددد الجامعدددة نظدددام الحعلدددي  اإلادددسن اإلاحعددددد الوطدددائق 

 اإلاساطلة أو  نخظا . محزها ع  الحعلي  ب

هر  اإلاسحلة اإلاحقدمة م  الح وز بدأت بمسحلة مسالص الحعلي   أن وصو ل إ مساحوالحعلي   عدم مس 

ب ددددددسية  و عدددددددها صددددددامت مسحلددددددة ثجساددددددة ية مسحلددددددة الوطددددددائق الحعليميددددددة والظددددددمع....ر  ثل هددددددا اإلامحددددددزم

  موطائو مظاند   والحلفصيون  ؤلاذاعيالب   الحعلي  عبر
 
صامت مسحلة ثقنيدات اإلاعلومدات مد   وأخحرا

 خاى الحواطيب والؼبنة العلمية واإلانحبة  لنترونية.

 (  و د مساحو ث وز الحعلي  اإلافحوح بالجامعة1صدوى زق  )

 الوامظة السا عة السالسة السانية اإلاسحلة ألاول 

النحدددددددددددددددددددددددددا  اإلا بدددددددددددددددددددددددددوف 

 اإلا دددددددددددددددددددددم  
 
ث دددددددددددددددددددددميما

 للحعلدددددددددددددددددددي  خ ي ددددددددددددددددددد
 
ا

 اإلافحوح

الحعلدددددددددددددددددي  بالوطدددددددددددددددددائق 

لعلميددددددددددة واإلا بوعددددددددددات ا

الوطددددددددددددددائق الظددددددددددددددمعية 

الوطددددددددددددددددائق الب ددددددددددددددددسية 

 ألاقساص

 ؤلاذاعددددددددددددددددددددددددديالبددددددددددددددددددددددددد  

 والحلفصم

اإلانحبة  لنترونية  نعامونفس  الفيد و

و نترندددددددددد وادددددددددسام  

 الحاطو 
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 وبهددرا 
 
صامعددة الظددودان اإلافحوحددة جعحبددر زائدددم الحعلددي  اإلافحددوح والحعلددي  عدد   عددد فددي الظددودان نظددبة

الظددددودان وثباعددددد اإلانددددا ق مدددد   أنحددددام جحددددك وانخؼدددداز  ابهددددا فددددي ػددددتل انح الددددريلو وصددددية النظددددام 

لظددسو  مطظددواوها لددرلو  إلاائمحددك  لنتروندد  عضدد ا الددبعج مددان ل ددا شبددد مدد  اخحيدداز نظددام الحعلددي  

وشيددادم عدددد ال ددا   ألاطدداثرموندددزم  ألاماد ميددةلحددو نقددا النفدامات   لنتروندد الحعلددي   إلدد لجدملت 

 ع  أنك يظح دم 
 
في ثحظحن إدازم الحعلي  والبيئة الحعليمية وشيادم قدزم الجامعة عسد  ثجداوش  ضا

مان ل ا الظبق في ثملطديع اإلانحبدة لرلو   لبها في صمي  أنحام العال  إل للوصوى الحدود الجغسا ية 

داعمة للعملية  أصبحدلدع  بسام  الجامعة  بو  آلاخسون لنترونية حي  بدأت م  حي  انحهل 

 .العاليفي مو مؤطظات الحعلي   الحعليمية

رددد   ألاماد ميدددة بجامعدددة الظدددودان اإلافحوحدددة بوحددددم ثا عدددة للبدددرام   لنترونددد بددددأ الحعلدددي  

ثحقيددق أهدددا  الجامعددة  إلدد ادم وجظددع  هددر  العمدد الجامعددةبمددد س  إدازيدداسثبق عمددادم ثدد إلدد ث ددوزت 

 
 
 ونوعيا

 
 ذلو ع   سيق:و  الظودان ااجحم  في خدمة  لميا

 ثحظحن وث ويس العملية الحعليمية في الجامعة باطح دام ثقنيات اإلاعلومات و ث اشت. -

 الحدزيع في صمي  ااجاشت. هيئة ألعضام ثو حر الحدزيب -

 فددددي ث ددددمي  وثنفيددددر ااححددددو   الحدددددزيع هيئددددة أعضدددداممظدددداعدم  -
 
 وثقنيددددا

 
فددددي صميدددد    لنتروندددد عمليددددا

 الظودان. أنحامم حل  اإلانا ق الحعليمية في 

 ا فة خاصة عمادم اإلانحبات.و  وألاماناتم  العمادات الحطظيق  -

2

 :دآلاج ثحقيق  إل  هد  صامعة الظودان اإلافحوحة 

   اإلاتزا دددددد عليدددددك بخندددددوف   صحمددددداعي  و طدددددحجابة لل لدددددب  العددددداليثوطدددددي   دددددسص الحعلدددددي

 .إلوها حر إمهانية الوصوى   وثو  ألاماد ميةالبرام  

  سو  اصحماعيددددة  رقا يددددة  ظددددل العدددداليإلادددد   ددددا ه   لححدددداق بددددالحعلي   الفسصددددةجعددددويج

 صغسا ية. أواقح اد ة 
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  طدددوق العمدددو   فددديالودمدددة للمن دددس حن  أرندددامثدددو حر  دددسص الحددددزيب والحعلدددي  اإلاظدددحمس

 شححياصددددات الحنميددددة اإلا نيددددة  ولح ددددويس النفا ددددات وز دددد  مظددددحو  
 
 وؤلانحددددا  امألادو قددددا

 بينه .

 إقام ه . أمال  فيالحعلي  للدازطحن  ثو حر 

  الحنمية ااحلية. ألصوث ويس مؼازلة ااجحم  بفئاثك ااوحلفة 

   اإلاددسثبق بحاصددات  العلمدد  هيئددة البيئددة اإلاناطددبة للدزاطددات الجامعيددة العليددا  والبحدد

 ااجحم  ااوحلفة.

  لخظددددد يو حدددددساك واإلافحدددددوح حقليدددددديال الجدددددامعيالحعلدددددي   نظدددددام ثو يدددددد الحعددددداون بدددددحن  

 طظات الحعليمية ااوحلفة.الدازطحن بحن اإلاؤ 

   ثوريددددق ال ددددلة بددددحن اإلاؤطظددددات الحعليميددددة العامددددة والواصددددة   لحلبيددددة اححياصا هددددا مدددد

 الح  يق لبرامج ا ومناهج ا  وثقد    طخؼازات العلمية والفنية ل ا.

 غددددات لة وؤلانجلحز دددة و هحمدددام بالثملصددديو العلدددوم  والحمللدددد عسددد  مهاندددة اللغحدددحن العسايددد

 واالترصمة. ألاخس  

  والبيئ  والوصدان  التراز  هحمام بالحوريق. 

3

 حهون مجحم  اإلاظحفيد   م  اإلانحبة  لنترونية لجامعة الظودان اإلافحوحة م  الفئات  

 الحالية: 

 قدة جعليميدة   خبد  ل دا مائدة ن( رمانية عؼس م18دد )ع في  لبة صامعة الظودان اإلافحوحة -1

 
 
  وجظدد  وطددبعون مسلددصا

 
( رمانيددة عؼددس وش ددة مدد  وش ددات 18) يثنخؼددس فدد  ( جعليمدد179)جعليمددا

 (.24000عدد ) م2019العام  يالظودان اإلافحوحة ف الظودان. بلغ عدد الدازطحن بجامعة

 الحدزيع بالجامعة والجامعات ألاخس . هيئةأعضام  -2

 .والعلمية ؤلادازية بالجامعة بم حل  دزصا ه  الوظيفية يئةال  -3

 .في ػتل بقاف الظودان الباحسحن بم حل  مظحويا ه  وث   ا ه  -4
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ثحمحدز بهدا  التد  حجصأ مد  العمليدة الحعليميدة لمدا جعحبدر مد  أهد  مظداهس  جعد اإلانحبة صصم ش 

 ع  الجامعة في عاإلانا اإلاعاص
 
طعد لرلو  الجامعيللحعلي   ألاطاطيةمحوز م  ااحاوز  أنهاس  ضا

  حيدددد  بدددددأت الو ددددوات  ثددددامممنحبددددة  إنؼددددام إلدددد الجامعددددة منددددر إنؼددددائها 
 
 ومهانددددا

 
الدازطددددحن بهددددا شمانددددا

الصجندة  فديم . وداز نقداغ مظدحفيج 2003م ل  مازض م  العام  فيمنحبة الجامعة  إلنؼامالعملية 

ل بيعدددة الجامعدددات اإلافحوحدددة  مائمدددة ألالثدددرحدددوى ػدددهو م دددادز اإلاعلومدددات   ندددراك اإلاؤقحدددة ؤلادازيدددة

حيد  بددأت  وجظداندها. ألاماد ميدة  وثدع  بسامج دا ةالجامع أهدا طححقق  الت ونوعية اإلانحبات 

  عمادم الحعلي  ألثروماند  آلاخسونم  حي  انحهل 
 
 . لنترون  ازثبا ا

جامعدة ال أهددا مد   أهددا  ااإلافحوحدة ثدحصوا جامعدة الظدودان نترونيدة بجظحمد اإلانحبة  ل

  وألاماندداتنفظدد ا والادد  ألثددر العمددادات 
 
دعددد   فددي أهدددا  ا ويمندد  ثصودديا ألاماد ميددةبدددالبرام   ازثبا ددا

  لنترون  ولدع  الحعلي   الراج  الحعلي  وثنمية م ازات العلم العملية الحعليمية وجشجي  البح  

 : لنترون الحعلي   ومطظو  

 .و لنترون دعما للحعلي  اإلافحوح  الراج م ادز الحعلي   إثاحة -1

اإلاعلومددات داخددو  مدد  م ددادز لإل ددادموذلددو  ألاخددس  ث ددويس عاقددات الحعدداون مدد  اإلانحبددات  -2

 . لنترون دع  الحعلي   إ ازالو   وخازصك في 

وصوى إلا ادز اإلاعلومات  وأطسف أوط بححقيق  ن  لنتروثلبية اححياصات  لبة الحعلي   -3

 بالجامعة وجظاندها. الحعليمةثدع  العملية  الت العلمية الحد سة 

 فددددديثوصدددددد  التددددد ثدددددو حر الن دددددوص الهاملدددددة واإلاظح ل دددددات إلاا ددددد  اإلاقددددداشت واإلاظح ل دددددات  -4

 الدوزيات العلمية

 فيصد باإلانحبة  لنترونية ثو  الت ث ف  ما ة اإلا ادز واإلاساص   لنترونية  إمهانيةثو حر  -5

 الصمان واإلاهان اإلاناطبحن للمظحفيد  وثحمو اإلامن  منها و باعحك.

   غدددج النظدددس أػدددهال ابم حلدد   دازطدددحن بالجامعددة للمقدددسزات الدزاطددديةثيظددحر وصدددوى ال -6

 الدازطحن. أولئو إقامة أمال ع  

 

 



 بالل أمحد هــــــــــــــبل.د                                                                          

 0202ـ  يوليو      91ـ العدد  سابعاجمللد ال   000

 ر   عد  ححن  وأصب لن  لظسو  ما ثساص  العدد و  مح   حن بسارةبدأت عمادم اإلانحبات 
 
واحدا

مجداى اإلانحبدات واإلاعلومدات   همدا أمدحن اإلانحبدات  فدي  دحن مد  اإلاح ث   دع  عمادم اإلانحبات  عددد 

اإلاح   ددددحن بملمانددددة  أعدددددادقسأنددددا ثندددداقا  وإذامدددداشم اإلانحبددددة.  إلدددد  باإلضددددا ةوزئدددديع قظدددد  التزويددددد 

ثمددس بهددا  التدد  حن بالجامعددة  ح ددد بددملن هنالددو معانددامدازطددحن اإلالددجلال أعددداداإلانحبددات مقازنددة بتزا ددد 

ولن  ثححدا  إلاصيدد مد  الهدوادز البؼدسية اإلاؤهلدة. التد م  حي  ث بيدق الو دق والظياطدات  العمادم

 ة م  العاملحن في م حل  الح   اتث  ز د عمادم اإلانحبات بمجموع ألاخحرم آلاونةفي 

 القائمة عس  اإلانحبة البؼسية( نوعية القو  2صدوى زق  )

 مد  وصودها           

 نوعية القو  البؼسية

 ثوصد ش ثوصد

 5 اخح اصيو اإلانحبات

41 7% 

7 

58 3% 

 2 ثقنيو اإلاعلومات

16 7% 

10 

83 3% 

 3 أخس  ث   ات 

25% 

9 

75% 

 2 عماى  نيحن

16 7% 

10 

83 3% 

 - - م ندس   الخؼغيو وال يانة

م ندسددددد   ال ددددديانة والخؼدددددغيو والغدددددد نظدددددبة  بانعددددددام د مددددد  بياندددددات الجددددددوى أعدددددا  ح ددددد

بينمددددا بلغددددد نظددددبة الح   ددددات  7 16% أمددددا نظددددبة ثقنيددددو اإلاعلومددددات 7 41اخح اصدددديو اإلاعلومددددات 

 % 25 خس  
 
 %.16.7العماى الفنيحن مانوا  وأخحرا

 يدة غحدر ماوالاد  اإلانحبدة  أمدسخبدرات القدائمحن عسد  و  عدددقلة  إل ؼحر الطظب الظابقة ب فة عامة ج   

ضدع  القدو  البؼدسية  دس  الباحد  لحقد   خدمات اإلاعلومات بمنحبة صامعدة الظدودان اإلافحوحدة  
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جؼدمو   واإلاعلومات وضع  الوبرات البؼسية في ثقنية اإلاعلومات التاإلاح   ة في مجاى اإلانحبات 

 .طلبية عس  خدمات اإلاعلومات انعهاطاتلك  صيانة وجؼغيو الؼبهات وث مي  بسام 

 حبة وثج حزاثكمبنل اإلان

  اإلانحبة  لنترونية بجامعة الظودان اإلافحوحة غنية بمقحطيا هدا وجظدح ي  أن ثس دد مطظدو 

 الددري ق نددون  وهددا والصمددان  التدد فددي ألامننددة  أػددهال ابدداإلاقسزات الدزاطددية  ؼددتل   الحعلددي   لنتروندد

 قاعات الدزض. إل دون  لتزام بالحضوز ئم    ا 

  دو عسد  ػدازف عبيدد خدح   الدريزم صامعة الظودان اإلافحوحة الدسئيع بمبنل إدا ثق  اإلانحبة

 م  ال ابق وث
 
مهاثدب  أز عدةويححدو  اإلابندل عسد   الحاليإلابنل الجامعة  ألازض  ححو مبنل اإلانحبة صصما

رددددددد  بدددددددددأت  نددددددددسم اإلانحبددددددددة لعدددددددس  م ددددددددادز اإلانحبددددددددة الحقليد ددددددددة  ألاز دددددددد بمصحقا هدددددددا ومجموعددددددددة مدددددددد  

 أص دددددصمز عدددددة ( أ4)باإلانحبدددددة عبدددددازم عددددد   م وقدددددد مدددددان مدددددو العحددددداد اإلاوصدددددود2033نترونيدددددة فدددددي العدددددام  ل

وهددداث     وص ددداش  دددالع   عدددة واحددددمو ا  حاطددو  موصدددلة بالؼدددبنة الداخليدددة لصجامعدددة و نترندددد

اإلاحدددداح عليددددك مححويددددات اإلانحبددددة مدددد  قواعددددد بيانددددات ومقددددسزات وزوابددددق   وا ددددفة   لنتروندددد واإلاوقددد  

والبرمجيدددات ووطدددائو  ألاص دددصمحححيدددة  لنترونيدددة للمنحبدددة مددد  قلدددة ضدددع  فدددي البطيدددة ال عامدددك هنالدددو

 ثسا  ا. الت  ث اى 

ثحهددددددون منحبددددددة صامعددددددة الظددددددودان اإلافحوحددددددة مدددددد  منحبحددددددحن إحددددددداهما الحقليد ددددددة وأخددددددس  إلنترونيددددددة 

 طدترصاف هر  الدزاطدة مد  حيد   خحيداز   قحندام  الحنظدي   الححليدو  الودمدة و  فيوطملثناول ما 

 :د سيمو منهما لما  في

وعؼددددسون قاعدددددم اخححددددر منهددددا  إحددددد ( 21للحقددددوي  ) أخضددددعد التدددد بلددددغ عدددددد قواعددددد البيانددددات  -1

( طد عؼس قاعددم ػدملد ما دة الح   دات   وذلدو بندام  عسد  الحغر دة الساصعدة مد  16عدد)

 اإلاقومحن . 

وابددددة اطحنؼددددا ية بحيدددد   هددددون ب لهدددد لعمددددادم اإلانحبددددات   لنتروندددد ثدددد   ث ددددمي  موقدددد  اإلانحبددددة  -2

 عدد  أنددك  إلوهدداويمندد  الوصددوى   تددرص  مددو ااححويددات اإلاعلوماثيددة باإلانحبددة
 
عبددر الددسوابق   ضددا

 محاحة عس  اإلاوق . PDFية في ػهويؼحمو عس  اإلاقسزات الدزاط
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للمقدددسزات الدزاطدددية   لنترونددد اححو  العمليدددة الحعليميدددة بدددادع   قددددم  ددد السقمددد اإلاظدددحودف  -3

الددسوابق  لنترونيددة للم ددادز اإلاحعلقددة  إلدد  باإلضددا ةب ددسية والبوزاويطددد ية البدداإلاواد الظددمع

 د إلانحبة صامعة الظودان اإلافحوحةاإلاحاح عس   نترن السقم باإلاوضوف م  خاى اإلاظحودف 

معلوماثيدددددة وداعمدددددة للحعلدددددي  بجامعدددددة الظدددددودان اإلافحوحدددددة خددددددمات   لنترونيدددددة نحبدددددةثقددددددم اإلا

القانون   قح اد    ؤلاعاماللغات    ؤلادازيةفي رمانية بسام  جعليمية ) التربية  العلوم   لنترون 

علددددوم الحاطددددو   ثقنيددددة اإلاعلومددددات  واددددسام  الدزاطددددات العليددددا( منخؼددددسي  فددددي رمانيددددة عؼددددس من قددددة 

مددددان الويدددداز  إلوهدددداالوصددددوى ات وصددددعواة ولحباعددددد اإلاظددددا  جعليمدددد مسلددددص  172جعليميددددة مددددوشعحن عسدددد  

جظ يو م مة الوصدوى الوحيد للمنحبة  لنترونية  طحفادم م  ثقنيات اإلاعلومات و ث اشت في 

  لنتروندددددد دعددددد  اإلانحبدددددة  لنترونيدددددة للحعلدددددي   ثصوددددددياد   مددددد  مقحطيا هدددددا وحتدددددل  منددددد  للمظدددددحفي

 في الودمات الحالية:بجامعة الظودان اإلافحوحة 

ؤلادازات وألاماندات بالجامعدة  والاد  عبدازم  إلادد سي الجازية  ؤلاحا ةم اإلانحبة  لنترونية خدمة . ثقدأ

 فدددددددي دددددددم عدددددد  خدمددددددة ثقددددددددم ا اإلانحبددددددات ثحددددددديق مدددددد  خال ددددددا البددددددداحسحن والدازطددددددحن باإلاعلومدددددددات الجد

 إلد  ةباإلضدا م  خدمة السطائو الق دحرم   لنترون وموق  اإلانحبة   لنترون مجاش ه  عبر البر د 

  ألثرالواصة باإلانحبة والا   ؤلاعاناتلوحة 
 
 .إلاظاعد ه  في إعداد اإلاادم الحعليمية الودمات ثفعيا

. ثخدددي  اإلانحبدددة ؤلالنترونيدددة للبددداحسحن والدازطدددحن إمهانيدددة ث دددف  و باعدددة وثحميدددو ما دددة البياندددات ب

 .اطيةذات العاقة باإلاقسزات الدز   يةساصثوصد بها ن ية وابليو  الت ات واإلاعلوم

اإلانحبات م  ثو حر  عمادم  حي  ثمنند في اإلاسثبة السانية للمعلومات  نحقائ خدمة الب    ثملج. ت

 420مدد  ) ألثدر
 
 فددي  للبدداحسحن بالجامعدة. ثدد  ثجميد  ثلددو اإلاقداشت  لنتروند الحعلددي  مجداى  فددي( مقداش

 والسطائو الق حرم. ون  لنتروالا  ثقدم عبر البر د م.2009 نا س  إل م 2004الفترم م  ابسيو 

الددع  واإلاظداندم للبداحسحن والدازطدحن بالجامعدة عبدر اطدحقباى  . ثقدم اإلانحبدة  لنترونيدة خدمدةث

 . لنترون  د ر اطحفظازا ه  والسد علوها خاى الب

ثقدددم اإلانحبددة  لنترونيددة خدمددة اإلاظدداعدم اإلاسصعيددة اإلاباػددسم للدازطددحن عدد   عددد بالجامعددة عدد   ج.

 مدد   Skypeم   سيددق بسنددا
 
 وحتددل الظدداعة  9 الظدداعةلصحددواز اإلاباػددس  وميددا

 
 للددر    11صددباحا

 
صددباحا

 ومنه  ع   سيق ال اث   لنترون اإلانحبة والبعج ع   سيق البر د  إل  حضسون 
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ألادلدددددة  إصددددددازاإلانحبددددات خدمدددددة جعلددددي  اطدددددح دام اإلانحبدددددة  لنترونيددددة عددددد   سيددددق عمدددددادم . ثقدددددم ح

اإلانحبددات دليددو قواعددد  اإلانحبددة  لنترونيددة. أصدددزت عمددادمليفيددة اطددح دام ثبددحن  التدد  لنترونيددة 

 ا أصددددزت. لمدددا  م2006 ونيدددو  فددديبياندددات اإلانحبدددة  لنترونيدددة 
 
  بدددحن للدازطدددحنألاماندددة دلددديا

 
 لنترونيدددا

 موق  صامعة الظودان اإلافحوحة عس   نترند. فيليفية اطح دام اإلانحبة  لنترونية  ث  وضعك 

وزا  ددددددا  PDFإلانحبددددددة صامعددددددة الظددددددودان اإلافحوحددددددة اإلاقددددددسزات فددددددي ػددددددهو  السقمدددددد اإلاظددددددحودف   قدددددددم. خ

 والبوزاويطد. الظم  ب سيةوطائق اإلاظاندم ال إل  باإلضا ةباإلا ادز ذات العاقة 

 . لنترون محاحة عس  اإلاوق   PDFثو س عمادم اإلانحبات اإلاقسزات الدزاطية  ؼهو .س

القدوى أن اإلانحبدة  لنترونيدة بجامعدة الظدودان اإلافحوحدة ثلعدب  بهدرا  مند  ؤلامهانيداتزغد  ضدع  

 فددي دعدد  الحعلددي  
 
 هامددا

 
 ألاطاسدد  اإلا دددز  أصددبحدالددو   وخازصددك بددو  أنحددامفددي ما ددة   لنتروندد دوزا

بم حلد  مظدحويا ه  ودزصدا ه    لنتروند الحعلي   مطظو  يانات لحلبية اححياصات للمعلومات والب

مددددددد  خددددددداى ثدددددددو حر اإلاقدددددددسزات واإلاقدددددددسزات اإلاعددددددددم ب سيقدددددددة البوزاويطدددددددد ا يدددددددة السق ل  وميدددددددو  العلميدددددددة

الدددددسوابق  لنترونيدددددة للم دددددادز اإلاحعلقدددددة بدددددااححو   إلددددد  باإلضدددددا ةوااحاضدددددسات اإلاظدددددموعة واإلاسئيدددددة 

للمظددحفيد   عسد  موقد  اإلانحبددة  وإثاح هدا E-book ,E-journdللمدادم مد  قواعددد البياندات  اإلاوضدوعي

 .عس   نترند

بجامعددددددة   لنتروندددددد ثقدددددددم ا اإلانحبددددددة  لنترونيددددددة لدددددددع  الحعلددددددي   التدددددد   ثوضددددددي  الخظدددددد يات  مندددددد

 (.3 د في الجدوى زق  )الظودان اإلافحوحة ثح
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 بجامعة الظودان اإلافحوحة  لنترون في مف وم الحعلي   وألامانة(  و د م ام العمادات 3صدوى زق  )

 اإلا ام ؤلادازات العمادات و السق 

 القبوى والخلجيو   الؼؤون العلمية أمانة 1

  ثوصيو + اطترصاف +معالجة 

 إعداد اإلاادم الدزاطية  عمادات الهليات 2

  إعداد الواصبات 

 إعداد  مححانات 

 .السقم ثوصيو اإلاادم العلمية عبر اإلاوق  واإلاظحودف   عمادم اإلانحبات 3

  عبدددر عددددم وطددددائق ) عدددس  بوزاويطددددد(   مدددداد مألا ؤلاػدددسا ثوصددديو

  طم  ب سيةد موا

  في ػهو  الدزاس  ز د ال الب بهو باإلاقسزPDF 

عمددددددددددددددددددددددددددددددددددادم الحعلددددددددددددددددددددددددددددددددددي   4

  لنترون 

 العملية  لنترونية إدازم 

 

وعددددددددددس   الظددددددددددم  ب ددددددددددسيةمسددددددددددو ااحاضددددددددددسات   لنتروندددددددددد ااححددددددددددو   إلعدددددددددددادالحهددددددددددالي  اإلااليددددددددددة  -1

 اضسات.ااح

واإلاظدحفيد   لح دطي   لألطداثرمغيدا  الدا عيدة ثدو حر ثقنيدات اإلاعلومدات ب دوزم ما يدة و عدم  -2

 اإلاواق   لنترونية.

 اإلانحبات واإلاعلومات واإلاظحفيد  . شخح اص   الهافيالحدزيب  عدم ثو س -3

  إلدب سية ويسص  ذلدو  ااحاضسات ب سيقة البوزاويطد وااحاضسات الظم  إعدادعدم الحماى  -4

 .ألاعدادازثفاف ملفة 

 قلة عدد اخح اصيو اإلاعلومات ويسص  ذلو لعدم الحماى ال يهو ااجاش م  مجلع الجامعة. -5

ثح لددب أن  هددون صميدد  العدداملحن بهددا مدد   ألنهدداازثفدداف ثهددالي  الحدددزيب عسدد  اإلانحبددة  لنترونيددة  -6

ومح لباثدك وهدرا ألامدس ش   لنتروند عسد  دزا دة ثامدة بدالحعلي   ومدوظفحنإدازيحن وأطاثرم و نيدحن 

 لهو هر  الفئات. واإلاح   ة حملجل إش بالبرام  الحدزيبية اإلاحعددم 
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  دميم ح لدب ث softwar Educatonalالبرمجيدات الحعليميدة   وإنحدا الحهلفة العالية فدي ث دمي   -7
 
ا

 محاحدد
 
  ا

 
نع بواطدد ة  سيددق محجددا إش ددح   أنثهددالي  ماد ددة عاليددة   ددرا العمددو ش  مندد  و  بسامجيددا

 م  قبو اإلانحبيحن واإلابرمجحن وألاطاثرم.

إصبازية في  وادلمو نترند ومجاشت اطح دام ا ضسوزم إدخاى مادم )م ازات الحاطو  (  -1

له   حمن  ال لبة اإلالححقحن بهد  البرام  م  الحعامو م  ثننولوصيا   لنترون الحعلي  بسام  

  ؼهو خاص . و نترندنية اإلاعلومات  ؼهو عام واإلانحبات ؤلالنترو

طدددددوام فدددددي مجددددداى البحددددد  عددددد    نترنددددددمددددد  ؤلامهانيدددددات التددددد  ثو سهدددددا ػدددددبنة   طدددددحفادمضدددددسوزم  -2

 . لنترون الحعلي  اإلاعلومات أو اطترصاع ا واثها وثبادل ا ألغسا  

 أد الحدددددزيع  هيئددددة أعضدددداملددددد    لنتروندددد ثددددو س اإلاعس ددددة واإلا ددددازم اإلا لواددددة لح بيددددق الحعلددددي    -3

ائ  طدددددددلبية  عسددددددد  طدددددددبيو اإلاسددددددداى الحغر دددددددة الساصعدددددددة مددددددد  ال دددددددا   طحقددددددددون  سيقدددددددة العدددددددس  لنحددددددد

 عس  خدمات اإلانحبة.  لنترون 
 
 للمحاضسات مما  نعنع طلبا

والؼدددبهات وضدددع  ػدددبنة  نترندددد ش   لدددو مددد  ااودددا س  ألاص دددصملحعامدددو مددد  اإلاؼدددامو الحقنيدددة ل -4

 إلدد  باإلضددا ة( PDFيددو اإلاقددسزات الدزاطددية )الفؼددو  وعسدد  طددبيو اإلاسدداى  ثحم إلدد قددد ثددؤد   التدد 

 . الظم  ب سيةااحاضسات 

  ضسوزم ثقد   الدع  اإلاادي واإلاعنوي للمنحبة  لنترونية ااوحلفة له  ثحمن  م  القيام

 وال لبة اإلالححقحن بهرا البرام .  لنترون بدوز  اعو في خدمة بسام  الحعلي  

 سوزم جعيددددحن منحبيددددحن ضددددLibrarians  إضددددا يحن فددددي اإلانحبددددة  لنترونيددددة فددددي ثقددددد   خدددددمات

 . لنترون اإلانحبات واإلاعلومات لل لبة اإلالححقحن ببرام  الحعلي  

  عسددد  قددددز اإلاظدددؤولية اإلالقدددام عسددد  عددداثق   فدددي  ااخح اصددديو اإلاعلومدددات واإلانحبدددات أن  هوندددو

الحعلدددددي   مطظدددددو  جظددددداعد مدددددو  التددددد الوددددددمات دعددددد  العمليدددددة الحعليميدددددة بها دددددة اإلا دددددادز و 

  ائدم. وألثر سيقة  وأط وص د واقو شم   بملقوللوصوى للمعلومات اإلا لواة   لنترون 
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   ثقنيددددددددة اإلاعلومددددددددات  اطددددددددح داممدددددددد  حيدددددددد    لنتروندددددددد ثحفدددددددداوت خبددددددددرات منحبددددددددات الحعلددددددددي

حفددددق مدددد  ثوصددديو اإلا ددددادز اإلانحبيدددة للدازطددددحن عدددد   عدددد  ولننهددددا  جدددب أن ث فدددديو ث ددداشت 

 الدازطحن. ألولئو جب أن ثقدم  الت ادز اإلانحبية حي  ثيظحر الودمات واإلا 

في ث دويس   ألاطاس  والا  اإلاسلص   لنترون بوابة الحعلي   الايلقد ثمللد أن اإلانحبة  لنترونية 

الحعلدددي   ظدددبب ثدددو حر مح لبدددات   لنترونددد مسلدددص الحعلدددي  علوهدددا لدددرلو. حتدددل أصدددب    لدددق  واإلاعيندددة

وقدد وأقدو  أطدسففدي  إلوهداوثمندحن مطظدوايك مد  الوصدوى  ألاػدهاىعلوماثية بم حلد  و اإلا  لنترون 

 ص د وازخا ثهلفة.

أ للباحدد  أنددك ش بددد مدد  أن ثحظددل اإلانحبددة  لنترونيددة بدداإلاقسزات الدزاطددية واإلا ددادز وقددد بددد

  الدريسحلدة وخاصة فدي هدر  اإلا الدزاس  ل ا عاقة باإلان    الت اإلاعلوماثية 
 
يؼد د  وهدا الظدودان زمدودا

 فدددي م حلددد  ااجددداشت  ظدددبب مدددا جعانيدددك الدددباد مددد  عددددم اطدددحقساز 
 
ثربدددر  اإلاظدددحو   إلددد  أد مصحوظدددا

عسدددددددد  وصددددددددك   لنتروندددددددد العدددددددام فددددددددي مؤطظددددددددات الدولددددددددة ب ددددددددفة عامددددددددة والجامعددددددددات لمسالددددددددص للحعلددددددددي  

 الو وص.

. في إدازم اإلاعلومات في البيئة   لنترون في الحعلي   ؤلانترند  نجلك مامو. خدمات  إبساهي  -1

 .571-565 -.2003ثونع : ؤلاثحاد العس   للمنحبات واإلاعلومات    -السقمية .

عمددددددان: داز ال ددددددفام   -أحمدددددد نددددددا   اإلادازحددددددك. الحوطددددددبة فددددددي اإلانحبدددددات ومسالددددددص اإلاعلومددددددات. -2

 .243-232ص-م.2011

: ؤلاطدنندزية -عل  اإلانحبدات واإلاعلومدات. اتأطاطيصاط  دمحم صسصيع  زيا  ب  العام.  -3

 .197ص -م.2008  ؤلاطنندزيةمسلص 

عمدان: داز ال دفام   -حظان عبابدم. اطح دام الحاطدو  فدي اإلانحبدات ومسالدص اإلاعلومدات. -4

 .129ص -م.2005

و عدددج النمددداذ  والحجددداز  السائددددم.   لنترونددد دمحم طدددفيان. الحعلدددي   ي حيددددز حددداث  وادددداو  -5

 .36-35ص -م.2019   برا س 3  ف6مابوى: قليع  م  -والعلوم  صحماعية.مجلة الحعلي  
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 م.2012والحوشي   

عمان:  -.2  -( اإلانحبات.أثمحة. حوطبة )   اضو الظامسائ إ مان  يل عامس ابساهي  قند  -12

 .46ص-م.2010داز اإلاظحرم  
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 .2004اإلاظحرم 
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.www.aiyaseer.gov.sa . 
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MetaChecker

 

 

 

 

اصدددددد  عقيعددددددل عناصددددددا  البددددددم  ألابددددددمل  ألاتيصلهددددددل  لددددددة  لدددددد   ألا   دددددد  ألات دددددد    ددددددم   دددددد  ل ددددددل  

 فدد ا ألاتل ألاتدد    قددل فددل  لددل  بصددم   لبدد  ا  بصددم   للدد    دد   ا ألاتدد  ألا ملعيددل   ألا ع ألا عا لددل  

،  ألالجللعددددددل  ألاتةدددددد األاهص عناصددددددا  البددددددم  ألابددددددمل  ألاتيصلهددددددل  ةألا صعلاألاعددددددل   دددددد  ل ألاقدددددد   صادددددد  لددددددة  إلدددددد 

 ألاتل ألاتددد   اددد  ألا دددابي ألاتع مل ددد  لدددة  دددن  لتدددععله  ب ألاردددل لدددة ألات  ل صدددل  ألات ددد      اددد ألا ع دددل    

  جللعددد  ألالخمطددد   جللعددد  تل ألاتددد  ل ألاقددد    ذتددد    MetaChecker بمهدددلل    ، بلتدددعملألا  إلاهت هددد 

لئ   لدددة  دددلا لدددة ألاتاعددد  إلددد ألاتل ألاتددد    ع بدددا قدددل    رمدددلا   جللعددد  اددد   ألاتعقلهددد   جللعددد  ألاتاصاددد   

تد   دل  ألافع دل  ألا ملعيدل   صاد  ألاتل ألاتد  ب ةد ص  عص دل  ألات بدة  د   قدم  ألا صعلاألاعدل  لمجد  ذ أبمزفل

ق  هددد  بددددل  ألاق   لدددل إذألا لتصددد  ألالجدددد ا   ألاتعقصدددص بدددمألال   إ ك ددددل فددد ألا ألا  قددد    طيصعددد  ألاتقدددلئ     ادددد إلددد 

لفع ل  بل عصل ل   بضم    ألاتل ألات   أ ب  قل   ألاتة األاهص  ألات   عمعقل ألاتملث   لة  قمألا  ألا صعلاألاعل

  ألاتةددد األاهص   ددد  فددد ألا يزلدددل لدددة ألاتل ألاتدددلألا   إجدددمألات كددد ت    ادددل بادددلت  قدددمألا  ألا صعلاألاعدددل لثدددا ابادددة  ددد   

 ألالجلهب .

 الكلمات املفتاحية: 

 ألاتيصلهل  ألاملخمص  -بصلهل  ألات بة  -ألاتيصلهل  ألات بمص  
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Abstract: 

 An Applied Study aims to analyze the elements of data description (metadata) 

in the sample sites from Sudanese universities, the study begins with a Thorough 

introduction describes the important and the approach used in this study, and 

introducing the population of the study will depends on the experimental method 

through using one of the famous online software, which enables to analyzed the sites 

of data in reality, that is Meta Checker program, it is the most famous and the best. 

Although the study analyzed the sits data using Meta Checker program, for study of 

the following locations in the Universities (Khartoum - Neelain - Sciences and 

Technology - Ahfad). 

The study concluded that there is lack .of interest in libraries and called Meta 

Taga in paragraph metadata, and referred the nature of the existing on this site, where 

they mostly follow the Information Center and Decision Making. The evaluation 

program is always has high quality , if it compare with Sudanese sites that lacks many 

of the paragraphs of metadata, and these programs helps in the evaluation and 

knowledge of librarians who use these programs to identify how much the lakes and 

where you stand these sites, if compare other Arabs sites or foreign, and also should 

pay attention criteria when constructing paragraphs metadata such as Dublin Core 

and more Sudanese Studies in this aspect. 

 

Keywords:  Metadata - Description Data - Hidden data 
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 تاع ددد  ألا  ألاتعا صددد  ألا عنرقددد   أبدددي تقدددل 
ت
لهت هددد  ردددم    ل اددد   ددد  ألات تددد    دددلا ا  همدددمألا

تد ت   بييد  ألاتعمل دا لد  فد ا ألاتع د  ألا   ؛ ألات   ي  لفل عمصص ألا ملعيدل   ألا عا لدل   د  ألاتةد األا 

 عددددددمح ألاتيلرثدددددد  أ  ألاتع دددددد  ألا   اع ألابددددددا  قدددددد  ل ألاقدددددد  لهت هدددددد  ؛  قادددددد ألا  ت إرددددددلألا  ذتدددددد  لددددددة  ددددددن  

 إلا ددلا  لاهددل تض ددمألام ألاتعا صدد   ألاتععاص صدد   إتيهددلألالال ثدد   دد  طددمث ألاتينددل  ددة ألا عا لددل   ألات بدد   

ألا ملعيدل   ألا عا لدل  بل  دل ك   يهدل ، تد ت  ألافع د  ألاتل ألاتد   بدلتععم   أقةدل إل  رم    قصل   أا 

ألاتقدد   لدددة   ادد  ألالجللعددل   صادد  ألاتل ألاتدد  ألا علرددد   ادد  لهت هدد   عقصص  ددل تا قدد    اددد  أفدد  ج ألاهددب

هددع ملة لددة ألات قدد   ى أجددا ألاتع ددا  ادد  اعيزليزفددل ،  لدد ألاطة ألاتضددعة لددة أجددا ألاتع ددا  ادد   نج ددل ر دد

قددددد  ألالخدددددللل  ألات ددددد  عقدددددلل ل   اددددد  أفددددد  ألا  دددددل ا ألات ددددد  ع ألاجدددددر ل ألاقددددد  ألالجللعدددددل   صاددددد  ألاتل ألاتددددد   لدددددل

 . صا  ألاتل ألات   ا  بمن  لهت ه  ل ألاق  ألالجللعل  ألاتععمألام  

 

تا ملعيدددل   ألاتةددد األا  أ  ألات جددد ا  عقددد     ألاتيلرثددد  ردددع هل تل ألاتددد  لدددة  مردددص ل ددد ا  ألا عددد ا  

 اددددد  إلاهت هددددد   اددددد  ألاتدددددم   لدددددة زلدددددلا   دددددلاا إد أهدددددر تددددد   ذ  ه  صددددد  جصدددددل  ع ملدددددة ألا ةدددددعمصل ة لدددددة 

تدد   Metadata  إلدد  أ  طملقدد  باددلت  بددلئة ألاتيصلهددل   دد  ذتدد  يعدد ا  ألاتةدد ب ألات بدد   إتصددر لةدد  ت 

إرددددل   إلدددد   مرددددص  أ ددددم  أ   ؛فدددد ألا ألات دددد     دددد ألا عددددل    ألاتعل صدددد   يدددد ل  ا ددددل،  تدددد  ع   دددد عملددددة جصددددل  

عصددد ل تا  ألاقددد  ألاتعم صددد  لةددد ب عمل ددد   ألا  ألاقددد  ألاتيم صددد  د  ددد ألات  ل صددل  ألات ددد  أ دددل  تقصدددل  ألا صعلاألاعدددل 

  ؛ بمنل  ألاتاص ألاتمدلئ     ألاتعمب ألالام  
ت
 ألا  ألاقد  ألاتةد األاهص  اعدل   لدة  دل  ألاتعندل ل ه دل  أ ضدل

  . ألا ةع م
 

 قدد   ادد  باددلت  اعع ددل دتا ةددعمصل  طملقدد  ألات بدد   عمل ةددب فدد ا ألاتل ألاتدد  أف ص هددل لددة أ   

لدددددة هلرصددددد  عص دددددل   بالئدددددر   ددددد  اددددد  بادددددلت ل قددددد   ع  ددددد  بدددددللج ا  ألاتعلتصددددد   اعع دددددل إه دددددل  ت جللعددددد ل قددددد  

ة ألا عدل    ألا ععاقد  ب بدلئ  د  ألات د أ   Dublin core لعصدل  ابادة  د ألات بدلئة تد ألات ألا اصد ل  ايهدل 

  ألاتيصلهدددل  همةددد ل،
ت
ألاتيندددل  اددد  إلاهت هددد  أ  عقددد   بعمل دددصة  اةدددع ص  لنم دددل   اددد  ذتددد   دددن    ادددلتألا

 تددد ت     ادد  بصلهدددل   دداصن   ددة ألا  قددد  همةددر   ملدددة ر ددى تا م متدد   ألالاصددد    فدد ا ألا  ألاقدد ،  د

 ا ألاتل  ت األاهص     ف ألا ألالجلهب . دبل لة  ج ا
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يعل ألا ابي ألاتع مل   لة أف   أ ضا لالهي   ألاتع مل    ألاتل ألات  ألا ابيف ا  ألا ع ل   

لتع ا  ا  لنرم   ل   ألاتعي  ألا  ألاتع مل   ب ألاتينل ألاتعاا  بلتبةي  تإل ةل ،  لق   ألا ابي 

لة  ن  لتععله  ب ألارل لة ألات  ل صل  ألات       ا  إلاهت ه ،   1ة،ألاتالع    ة آثل  ف ا ألاتملفم 

 .  Checker  Meta   ألا  ألاق ،  ف  بمهلل    يصلهل  ألات   ع ملة لة عناصا  بلئة ألات

 -جللعل  ق  : أ بع لة ل ألاق    ع    ل ع   ألاتل ألات  

 الخرطوم   -جامعةالخرطوم موكع   .1

http://www.uofk.edu/ 

 امدرمان- ألاحفادجامعة موكع   .2

www.ahfad.net/ 

 الخرطوم -جامعة النيلين موكع  .3

http://www.neelain.edu.sd/ 

 امدرمان  –جامعة التلاهة موكع   .4

http://ustedu.net/ 

 ، ألاتاصا   ، ألاتعقله   رملا  ل ألاق  جللعل  ألالخمط   ، املكاهية : 

   2018الزماهية : 

  ألاتة األا  – د   ألالخمط    الجغرافية:

 

 . ألا صعلاألاعددددددل  دددددد  ألا  ألاقدددددد  لتملت  هصدددددد  2008ألدددددد   لم ن دددددد    تدددددد زألا  لصدددددد م   ا يددددددل  ة ا ألاتدددددد   .1

  ألاقددد  لتملت  هصددد  عناصدددا ألا صعلاألاعدددل  ددد  ألا إلددد ألاتل ألاتددد    فدددل     تا ملعيدددل  ألالجللعصددد  ألاتةدددع ا   

تا ملعيددل  ألالجللعصدد  ألاتةددع ا    عم دد  لددل  ألاتتدد ألا  عادد  ألا  ألاقدد  بعدد     ألا صعلاألاعددل ب  ألاقع ددل، بل ع ددلا 

                                                           
1
  .https://www.almrsal.com/post/543253  

http://www.uofk.edu/ar/
http://www.ahfad.net/
http://www.neelain.edu.sd/
http://ustedu.net/
https://www.almrsal.com/post/543253
https://www.almrsal.com/post/543253
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ألاعمقددد  لددد  ا ألاتددد ال  ، Metachecker.netألا دددابي ألات بدددم  ألاتعناصاددد ، بلتدددعملألا  أاألاتا ألاتعناصدددا بدددم

 . ألالالتص     ف ألا ألالجلهب

ألات لاح .   مت  ألا صلا   دمحم  عح   يل تعملألا  ألا صعلاألاعل ألاتيلرث  ب    ه لذج لة ألا أ   ك ل  . 2

ا ألات   م صد  عقد   بعقد ل  ل    د  لدة ل ألاقد       ألاتل   ألاتعم ص  ةلصم، ألاتةع ا   :لتملت  هص  / 

ألا ملعيل  ألاتعم ص  :  اعع ل ألاتل ألات     ف ألا ألاتمصدا  اد  ألا دابي ألاتع مل د  لدة  دن  لتدععله  ب ألاردل 

 ادددد  لهت هدددد  ،  ألات دددد  ع ملددددة لدددة عناصددددا ألا صعلاألاعددددل  دددد  ألا  ألاقدددد  ،  فدددد  بمهددددلل    لدددة ألات  ل صددددل  ألات دددد    

Meta Tag Analyzer   فد ا ألاتل ألاتد   قدل ألاعمقد  لد 
ت
عقد   بعناصدا ل ألاقد   اد  لهت هد   أنهدل د   أ ضدل

 .  Metacheckerألاتعملل  بمهلل  عناصا لمعاة  ف   ألا عام  لع ل    أنهل تملة 

 لعا ألا : ألا صعلاألاعدل  عامدص  لصدلا  ألا عا لدل  لتملت  هصد   د  ألا ملعيدل    2002 لعة ألا م ل ةا ألات  . 3

ألات ملقدد  ألا ثادد  تعامددص  ألا عا لددل  لتملت  هصدد  رصددل  إلدد ألاتععددم    صددل فددل   ألاتيلرثدد  لددة ا ألاتدد هل 

 لعدل    ألا صعلاألاعدل ألاملخعامد   ألاعيعدد  ألا دابي ألات ثدلئق  ألاتقدلئ   ادد   ألا عيعد   د  عامص  ددل  تدلتصبعال تد  

 ألا ع دددلا  رددد  ألا ألاعمقددد  لددد  ا ألاتددد ال ألالالتصددد   ددد  عادددل     ألاتمملدددمح رددد   ألا  رددد     هعدددلجإلا 
ت
لنم دددل   ألا

 . ألاتل ألاتع    د ألا عن ل  كي    ب  .   بة ألاتيصلهل   ا  بصلهل  ألا صعلاألاعل  ألاتينل 

 

 ددة ألاتيصلهددل  إذ  صلهددل ب ب نهددل يهددل بصلهددل لعله أ تدد  م دد  فدد ا ألات ا دد   دد   : metadataألا صعلاألاعددل ة/ 1

كعل  ؛  ة   بمن  ألات لب أ   information packageف ألا ألاتععملة أ  ريزل  لة ألا عا لل   مت م 

..... ألالدددددد    قدددددد  بصلهددددددل  ؛  لددددددة ثدددددد   ددددددت   بددددددة ألالخصددددددلئص أ  ألاتصددددددمل  ألا   دددددد    ألاملاع لددددددل  لايزلدددددد  

 ألا عا لل  ق  بصلهل   ة ألاتيصلهل  .

 ألالاللاددددددد هدددددددل  ل دددددددمم  ل ص اددددددد  عصدددددددة  صدددددددلئص ألاتملصلهدددددددل  قددددددد  بصلب نهدددددددل اعملدددددددة آ دددددددم تا صعلاألاعدددددددل  

  عق ل  إاألا   ألاتملصلهل  ألا  ب    . ألاك  ل تا عا لل  تا ةل ل     عنل ل 

 لامل  ألا يلائ ل      ألاتق ألا ل، ق  standardization   ألا عل   :/ 2
ت
،  ألا  ألابمل  ألات   اعل لمجعل

 دددل  لدددة  إعقددل  أ ل   لصدددل   بععدددل   لعلردد  تعللددد  ألاتادد أ دددم   ثصقددد   أح أ ل ألابدددم   اصدد  أ   لددل  .

جلهدددددب ج صددددد  ألا  ع ددددد   ألا عددددد ثملة تهدددددل ، لعع دددددل   اددددد  ألاتاعدددددلئ   ألاتع دددددل   ألاملج عددددد   ددددد  ل دددددل  ألاتعاددددد   
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لقي تددد  لدددة جلهدددب فص ددد      لعمددد   ايهدددل أ ع دددلادددل   تا   أقصددد ى اشدددجص  إلددد  ألاتعملا ت جصدددل  فهدددل  

 ألاتعل ي  .

ه    أ  معي  ب  ل  ل ر ع  لع    ا    ل  دف  عق Dublin core Metadataلعصل  اباة    :/ 3

 لمصص لة    ص   لع    لة   ة    م  اصم 
ت
ت ة صا  رتع بصة ألاتيصلهل   ع  عص ص  ألا

أكث  لة  إل  عمج عر قل ع    لهت ه تا ثلئ   ألات تلئ     ب     لتعمل ل    اصل  ألات بة  

 ألاتمم ةص ، ألاتصلبلهص ، ل  لتص ، له ل كص ،ألات ،  لهص ، ألاتص اص     ة     ملة تي  لاهل:ألاتعم ص ،

 ل صل، لب   اللل أبل   ل يز   را   إل  ا ف ألا اع     م  ألات   ل ،     فل لة ألاتايل    

 . ISO11179ألا عصل  ألا ع ألا   لعر  ألا عم   ب عصل 

ق ص  ت ل  الت تيبص  ألا ملعي  ألاتمق ص  ،  ف ا ألاتملصلهل  ألاتم   تلتص ق  ألات رل   ألاتملصلهل  ألاتمق ص  :/ 4

ألاتمململ  ؛ ذت  أنهل عع    لة قة    ف ل     ل  لل  بعض ألا عا لل  عم   تهل لثا رق ث 

 ألاملاع ح   صلهل  لم ق    ا   ايهل 
ت
 . ألابمل  ألاتيصلهل  أرصلهل

 ألاتالرص  ألاتيالئص   ف ل: ألاتعص ل  لة ه     لة إل عاقة  ألا صعلاألاعل : عص ل  ألا صعلاألاعل/ 5

  ألاتعدددلج ألاتددد Name Meta   : ك صدددل  ألاتيندددل لنم دددل  ب ألاتددد   اةدددعمل   ألاتددد ح ألاتعدددلج  قددد 

 بر ألالخلب  تا عا لل 

     عص ددددلHTTP–EQUTV    قدددد  ألاتعص ددددل  ألات دددد  عددددعنمل   دددد    ددددل  عصددددم  لهت هدددد  :Brewers  

تصددددمنر ألات لددددب  فدددد ا ألاتعص ددددل  عددددل   ل    ضددددا اةددددل ل ألا عصددددم   دددد  لعم دددد  كصمصدددد  ألاتعددددمم 

 Netscape    ة Microsoft – internet – Explorerت د     لثدا ةألا ادب لعصدمنل  لهت هد  ألا

Navigator.   

 ع ألا م  ا  شيمل  إلاهت ه  ل      لة ألات  ل صل  ألاملجلهص  ألات   بلتع ل  هل أ  عق   

ألاتعناصا  بعناصا ل       بلئة ألاتيصلهل ،  قل قلل  ألاتيلرث  بل عصل   ألارل لاهل تاقصل  لع اص 

 ألات ح  Checker  Metaل ألاق  ألا ملعيل   صا  ألاتل ألات  بلتعملألا  بمهلل  ؛  عقصص ل  ا آل  ع للل، ت

ج ص  عص ل  ألا صعلاألاعل  إ  ل   ألا صعلاألاعل ألات   عنمل  ا عقصص   بمألال  عناصا  أ ضايعل لة 
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ألا معلرص  ألا  ج ا  بل  ق  ل   مم عقصص  لمصا تعص ل  ألاتعا ألا   ألات بة  ألاتيزألارة  ألات ا ل  

بلتبةي   عم  لنم ل  ألاتينل ألات   عل   ألا صعلاألاعل ،  عمح  أف ص عص ل  ألا صعلاألاعل  أكث  ألات   اعل 

 ع ألاجر  تال إنهل ألاعضل    ألاتة األا  ألالجللعل ل ألاق   عقصص لة  ن   أ ألاتيلرث  
ت
لة ألا  ل ا   لاألا

  ت   هق   بلتععمألار ل لة  ن  ألاتل ألات  .

 METECHERشكل  يوضح مواكع 
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 (2)جدول يوضح وضع ثيجان امليتاداثا داخل مواكع مكتبات عينة الدراسة 

 

 

ببةددي     رددم   ألاتعادد ألا  ل عددلز36رم   ددل ة جللعدد  ألاتاصادد     جددل تهددل ألاتعادد ألا    ددلال قدد    -1

عددددددلج ألا لتددددددة  ألات بددددددة  ألاتيزألارددددددة  ألات ا ددددددل  ألا معلرصدددددد  ل جدددددد ا  تملددددددة تدددددد   ددددددع   ألددددددل%  100

 علج عناصا حج  ألاتصمن   زلة ألاتصمن  ت   ع  عال ت ل    ألات بة أللعناصا ل 

% تملاهددل اعددل   لددة ل ددل ا   ددلا رم   ددل 50ألالخمطدد   بددمن  ألاتعادد ألا  عيادد  جللعدد  ل قدد    -2

عص دددددل  ألا لتدددددة  ألات بددددددة  ألات ا دددددل  ألا معلرصددددد   ألاتيزألاردددددة ل جدددددد ا  تملدددددة تددددد   ددددددع   ألدددددل  13ة

 علج حج  ألاتصمن   زلة عن صا ألاتصمن  ل ج ا  ع  عال تر . أللعناصا ل 

%   دددلا 100عددلز  ببةدددي  بدددمن  ألاتعادد ألا   قددد  ل  بههه جللعددد  ألاتعادد    ألاتعقلهددد    جددل ل قدد    -3

عدددلج ألا لتدددة  ألات بدددة  ألات ا دددل  ألا معلرصددد   ألاتيزألاردددة قددد  ل جددد ا   ألدددل  ردددم  15رم   دددل ة

 علج حج  ألاتصمن   عن صا ألاتصمن   ه  ل ج ا   ع  عال ت ل . أللتملة ت   ع  عناصا ل 

علج ألا لتة  ف  ل ج ا  ألل% 100ألاتعا ألا  ل ج ا  ف  ل علز ببةي    رملاجللع  ل ق    -4

 ألدل%  33علج ألات بة ل ج ا  تملة بدر ل دل ا   ةدي  عقد ل  ألا  قد   أللت   ع  عناصار  تملة

                                                           
( الجدول اعاله من إعداد الباحثة .

2
  

 املكتبة                     

 

 ثحليل ثيجان الوصائف

لملعيدددددددددددددددددددددددددددددددد  جللعدددددددددددددددددددددددددددددددد  

 ألالخمط  

لملعيددددددددددددددددددددددد  جللعددددددددددددددددددددددد  

 ألاتاصا  

لملعيدددددددددددددددددد  جللعدددددددددددددددددد  

  ا   ألاتعقله 

  رملاجللع  لملعي  

 

 

   جل   جل   جل   جل علج ألاتعا ألا 

 د  جل د  جل د  جل د  جل علج ألات بة

   جل د  جل د  جل د  جل علج ألات ا ل  ألا معلرص 

   جل د  جل د  جل د  جل علج ألاتم      ة ألاتيزألارة  

   جل د  جل د  جل د  جل علج ألا لتة

   جل   جل د  جل   جل عناصا حج  ألاتصمن 

  جل    جل د  جل   جل زلة عن صا ألاتصمن 
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    ةددي  عق ل ددر 14عددلج ألات ا ددل  ألا معلرصدد  ل جدد ا  تملددة بددر لعددض ألا  ددل ا   ددلا رم  ددر ة

عددددددلج عن صددددددا  ألددددددل  رددددددم  13  ددددددلا رم  ددددددر ة أ  ددددددلت  عددددددلج ألاتيزألارددددددة  نعدددددد ح  ادددددد ألددددددل%   0ة

 ع  عال تر .ل ج ا        ألاتصمن   حج  ألاتصمن  

 ل  ألافع ل  ألا ملعيل   صا  ألاتل ألات  ب ة ص  عص ل  ألات بة     قدم  ألا صعلاألاعدل  ألاتيلرث  درم  -

لمكددديز لعا لدددل   إلددد    ادددبطيصعددد  ألاتقدددلئ     اددد  فددد ألا ألا  قددد  رصدددل   يعددد    ددد   إلددد  لمجددد  ذتددد  

  ا   ألاعملذ ألاتقمألا  .

لقل هددددد  ب  قددددد   أ ضدددددا ألاتاصاددددد     رمدددددلاللعددددد  بادددددلت  قدددددمألا  ألا صعلاألاعدددددل  ددددد  ل قددددد  جك دددددل درمددددد   -

 لملعيل  جللع  ألالخمط     ا   ألاتعقله   ألا  ل ق  جللع  ألالخمط   يعل    لة  ل  ألاتعنل ل .

ق  هد  بدل  ألاق  ألاتةد األاهص  ألات د  عمعقدل  لدل إذألا لتص  ألالج ا   ألاتعقصص بمألال   أ  درم  ألاتعقصص    -

 , ألاتملث   لة  قمألا  ألا صعلاألاعل

ألات  هدلل   فد ا   اد ألاتقدلئ    أ   ألا ملع صد   ف ا ألات  ألال  اةدل ل  د  عقد ل   لعم د إ  عمح ألاتيلرث   -

 . أجا ص  أ  ب  ألاق   م ص  أ مح ق  ه   لل إذألاعقة ف ا ألا  ألاق     أ ة عم   للح ألاتقص   

ألالخدددللل  ألدددل ل قددد  جللعددد  ألاتاصاددد    لهدددر ج صددد  ؛ج  رصدددل ضدددا     رمدددلايعع ددد  ل قددد  جللعددد   -

 ب   ل ألاق   صا  ألاتل ألات   . يعع    لا   عق ل  لة

  4-3-2-1ة أ قدددل  ألا نرددد  ددد   ل ألاقددد  ألا ملعيدددل   صاددد  ألاتل ألاتددد ألاهمدددم بدددمنل  لهت هددد  ألات ددد  عيددد    -

   ر  ألا صعلاألاعل األا ا بمنل  لهت ه .  عم  

 

 عمح ألاتيلرث  رم    لفع ل  بل عصل ل   ال بالت  قمألا  ألا صعلاألاعل لثا اباة      -

  ألاتيلرثدددد   ع صدددد   -
ت
 ألاتدددد ح ألاتددددل    عددددلاح ر ددددى ألالجللعددددل  ل ألاقدددد  بعنددددل ل لفع ددددل  بضددددم    أ ضددددل

 .  جر أك ا   ا جارأ لة أ  ئ 

 ألا ملعيدل  ب قةدل  ألاتعل ي  لقم ألا  ر ة ألا صعلاألاعل عل ي  عض     ا  لتع اب  ألاتيلرث ع ص    -

 .ألا صعلاألاعل  ع يص  بالت كصمص     عل ل ص  ا  ألا  ألا م مت   إلالث  ألا عا لل ،

   ع ص   ألاتيلرث  -
ت
 لة ألاتل ألاتل  ألاتة األاهص     ف ألا ألالجلهب .لفع ل  بل يزلل  أ ضل
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 ألا عا لددل  لصددلا    متدد  ل دد   بل صعلاألاعددل ألا ععاقدد  ألا سدداص  ألاتل ألاتددل  بددتجمألاتع صدد   ألاتيلرثدد   -

 .إلثمألات ألات ع  ته ا ألاتل ألاتل   لهت ه  شيمل   ا  ألا علر 

 

 ل ألاق  ألالجللعل  ألا ل  ت  ألات   عي   بمنل  لهت ه    

  ر  ألا صعلاألاعل  ا  بمنل  ألا  ألاق  ألا ل  ت 

 

 (1ملحم ركم )

 الجواهب التي ثتناولها الدراسة هي:

  طرق 

  الوصف باستخدام احدي مواكع التلويم وهوChecker Meta  

 

 

Current Server Status: 

 

Status: 200 OK 

Web Server: Apache/2.2.22 (Ubuntu) 

Content: text/html; charset=UTF-8; text/html; charset=utf-8 

Meta Tag Length Value 

Title 36    فل ألاتم م  -لملعي  جللع  ألاتاصا   

Generator 14  3.1607000  فل  

Viewport 35 width=device-width, initial-scale=1 

 مكتبة جامعة النيلينأنموذج 

All OpenAll Close  |   

 Current Server Status 

 

 Website meta tags 

 

 Meta tags analysis 

javascript:%20showAllTab('open');
javascript:%20showAllTab('open');
javascript:%20showAllTab('close');
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Meta Tag  Analysis 

Author  Found no Author meta tag. 

The Author meta tag is used by most of the search engines. 

Consider to add a Author meta tag. 

Description  Found no Description meta tag. 

The Description meta tag is used by most of the search 

engines. Consider to add a Description meta tag. 

Keywords  Found no Keywords meta tag. 

The Keywords meta tag is used by most of the search 

engines. Consider to add a Keywords meta tag. 

Robots  Found no Robots meta tag. 

The Robots meta tag is used by most of the search engines. 

Consider to add a Robots meta tag. 

Title  Title meta tag contains no errors. 

This tag contains 36 characters. 

 Title relevancy to page content is excellent. 

The Title relevancy to page content is 100%. 
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 املوكع :

 http://41.67.12.22/ 

 http://www.neelain.edu.sd/ 

 /أهموذج موكع مكتبة جامعة العلوم والتلاهة2

 

 Current Server Status 

 Website meta tags 

Meta Tag Length Value 

Title 15  ألا ملعي  ألاتمق ص 

 

Meta tags analysis 

Meta Tag  Analysis 

Author  Found no Author meta tag. 

The Author meta tag is used by most of the search engines. 

Status: 200 OK 

Web Server: Apache 

Content: text/html; text/html; charset=utf-8; text/html; charset=utf-8; 

text/html; charset=utf-8; text/html; charset=utf-8; text/html; 

charset=utf-8 

http://41.67.12.22/
http://www.neelain.edu.sd/
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Consider to add a Author meta tag. 

Description  Found no Description meta tag. 

The Description meta tag is used by most of the search 

engines. Consider to add a Description meta tag. 

Keywords  Found no Keywords meta tag. 

The Keywords meta tag is used by most of the search 

engines. Consider to add a Keywords meta tag. 

Robots  Found no Robots meta tag. 

The Robots meta tag is used by most of the search engines. 

Consider to add a Robots meta tag. 

Title  Title meta tag contains no errors. 

This tag contains 15 characters. 

 Title relevancy to page content is excellent. 

The Title relevancy to page content is 100%. 

 

Web page analysis 

Size: 17880 bytes 

Load Time: 0.6708172 seconds 
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 Here is how search engine displays your site 

 ألا ملعي  ألاتمق ص 

http://ustedu.net/pages/dig_library.php 

 

 /أهموذج موكع مكتبة جامعة الخرطوم3

 Current Server Status 

Status: 403 Forbidden 

Web Server: Apache 

Content: text/html; charset=iso-8859-1 

 

 Website meta tags 

Meta Tag Length Value 

Title 13 403 forbidden 

 Meta tags analysis 

Meta Tag  Analysis 

Author  Found no Author meta tag. 

http://ustedu.net/pages/dig_library.php
http://ustedu.net/pages/dig_library.php
http://ustedu.net/pages/dig_library.php
http://ustedu.net/pages/dig_library.php
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The Author meta tag is used by most of the search 

engines. Consider to add a Author meta tag. 

Description  Found no Description meta tag. 

The Description meta tag is used by most of the 

search engines. Consider to add a Description meta 

tag. 

Keywords  Found no Keywords meta tag. 

The Keywords meta tag is used by most of the search 

engines. Consider to add a Keywords meta tag. 

Robots  Found no Robots meta tag. 

The Robots meta tag is used by most of the search 

engines. Consider to add a Robots meta tag. 

Title  Title meta tag contains no errors. 

This tag contains 13 characters. 

 Title relevancy to page content is terrible. 

The Title relevancy to page content is 50%. 
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 Web page analysis 

Size: 211 bytes 

Load Time: 1.092028 seconds 

 

 

Current Server Status 

Status: 200 OK 

Web Server: Apache 

Content: text/html; charset=utf-8; text/html; charset=utf-8 

 Website meta tags 

Meta Tag Length Value 

Title 8 Library 

Robots 13 index, follow 

Keywords 14 joomla, joomla 

Description 65 joomla! - the dynamic portal engine and content 

management system 

Generator 44 joomla! 1.5 - open source content management 

/4   األحفادجامعة  أنموذج موقع مكتبة  
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 Meta tags analysis 

Meta Tag  Analysis 

Author  Found no Author meta tag. 

The Author meta tag is used by most of the search engines. 

Consider to add a Author meta tag. 

Description  Description meta tag contains no errors. 

This tag contains 65 characters. 

 Description relevancy to page content is terrible. 

The Description relevancy to page content is 33%. 

Keywords  Keywords meta tag contains no errors. 

This tag contains 14 characters. 

 Keywords relevancy to page content is terrible. 

The Keywords relevancy to page content is 0%. 

Robots  Robots meta tag contains no errors. 

This tag contains 13 characters. 

Title  Title meta tag contains no errors. 

This tag contains 8 characters. 

 Title relevancy to page content is excellent. 

The Title relevancy to page content is 100%. 
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 Web page analysis 

Size: 45480 bytes 

Load Time: 0.3744072 seconds 

 

 Here is how search engine displays your site 

library  

joomla! - the dynamic portal engine and content management system 

http://ahfad.net/index.php/library.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ahfad.net/index.php/library.html
http://ahfad.net/index.php/library.html
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ألار ددددل  يددددلا  ألاتعمبدددد  . ألا صعلاعددددل  ا  فددددل  دددد  ا دددد  ألاملاعدددد ح ألاتمقادددد  . ل ادددد  لملعيدددد  ألا ادددد    ددددل  -1

   .2010،  1،    16ل   –ألات طاص  . 

ألا ملعيدددددل   ألا عا لدددددل   اددددد  لهت هددددد  . ل اددددد  ا ألاتدددددل   أقةدددددل بل لددددد  دمحم ألات ةدددددص    . ل ألاقددددد   -2

  .2007،  2،   3ل   – م ص     ألا ملعيل   ألا عا لل  . 

رةالت لن  ا لحج   . ل ق  األا  ألات م ث  ا  لهت ه  . ل ا   لت  ألا ملعيل   ألا عا لل   -3

  .2003، 2،   4ل   – ألاتب م .  

 تا ملعيددددل  لتملت  هصدددد  ألا  ألاقدددد   دددد  ألا صعلاألاعددددل.  ا يددددل  لصدددد م  تدددد زألا    لم ن دددد  ألدددد   دمحم -4

  . 2013    ألا م. 2   ألا عا لل ، ا ألاتل  -.عناصاص  ا ألات :  ألاتةع ا   ألالجللعص 

  م صد  ا ألاتدل  -.ألا ملعيدل   د  لتملت  هصد  ألا عا لل  لصلا   عامص  ألا صعلا عل. بللم ل  لعة  -5

 . 54 – 24 ل . 2002,  3  ،7ل  ألا عا لل ،   ا  ملعيل ألا    

 ،زلدددة  يدددلألات لاح  عحددد  دمحم/ لتملت  هصددد  ألا صدددلا     متددد: ألا صعلاألاعدددل.  يدددلألات لاح  عحددد  دمحم- -6

 . 2 ل. 2007 ، ألاتع زي    تاب م ألاب  :ألاتقلفم  –.   يلألاتيلق  دمحم ألاتل ة

  قد  قدلل   -ألالجللعص  ألاتعم صد  .ت  صالز ألار ل دمحم رل ظ .ألا ةع ا ل  ألاتمق ص  تامتلئا  -7

 ل2010ألالالاح  ألاتع م   . ب     : للع م ألا ا  ، ألا لع م أ  ل    

ع ثصا ل    بدمنل  ألات لدب: األا تد  ع يصقصد   اد   ىبل ل  دمحم ألات ةص    . عص ل  ألا صعلاألاعل  ل  -8

 حددد   يدددلل ألاقددد  ألاتع ص ددد  ألاتمقاددد  ألاتعم صددد   اددد  لهت هددد  ، بل لددد  دمحم ألات ةدددص    ، عنملدددم دمحم  ع

،  32،    16ل اد  لع لفدل  ألالال ثد   د  ألا ملعيدل  ، لد   –ألاتةدصل لن د ا .  أتدلل ألات لاح ،

   191. ل 2009

 

  http://ustedu.netل ق  جللع  ألاتعا     ألاتعقله   -9

 http://www.MetaChecker.comل ق  لناا ألاتيصلهل       -10

 /http://www.neelain.edu.sdل ق  جللع  ألاتاصا     -11

 /http://www.uofk.eduل ق  جللع  ألالخمط     -12

http://ustedu.net/
http://www.metachecker.com/
http://www.neelain.edu.sd/
http://www.uofk.edu/ar/
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 /www.ahfad.netتايال     رملال ق  جللع    -13

  https://www.almrsal.comل ق  لل ه  ألا متل     -14

 , لعصل  اباة      لتملت  هص ألاتعقاص  : ألا ل ه   تض يل ألاتي ألاب  ألاتعم ص     -15

https://aitnews.com  

 

 
 

http://www.ahfad.net/
https://www.almrsal.com/
https://aitnews.com/
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 دار الوثائق القومية، مؿز

تطتُزف هذه الورقة البحثية بنحو رئيس ي إلى مناقػة كيفية تهويِ التكنولوجيا الخديثة 

اا لخاجااع الُؿاز،   لياا  ما ن آليااع  تُشزاش مقوماااع ووضاائ  تتؿاا ع َ اى الناوع اقوضاايقية نبقج

تبتكار وإلابداٍ في تنمية تزاث الدولة الثقافي الفناي تنمياة اقتؿاادية واجتماَياة غاامتة مطات دما 

اقُاااايال الُتمياااة الدولياااة  اااةداد ابتكارزاااة قديثاااة تكااامن توثياااق اللااالاث وإتاقتااا  وتبادلااا   ػاااك  آماااان 

نبقااااا لتقااااواشاي والاػاااازيُاع ا ختيااااة وتقنااااي جيااااد، هااااذا بااقااااا ة إلااااى قمايااااة  لاااا  إلابااااداٍ اقؿااااز  

ا َ ااااااى ال وزااااااة اقوضاااااايقية  وتتفاقياااااااع الدوليااااااة الحاؾااااااة بحمايااااااة ققااااااوا اقتكيااااااة الفكززااااااة، تةكياااااادج

 َااان ريه اااا باااالتهور الخكاااار  الثقاااافي 
ج
وقمايتهاااا مااان القزؾااانة والتُاااد  َ اااى ققاااوا مهلف اااا،  كاااا

ُاااازي َتيااااا   اااااال وضااااايتة كنااااٍو مااااان تااااازوزة اقتؿاااااد اقُز اااااة بهززقاااااة مػاااازوَة،   تاقاااااة اللااااا لاث والت

للخفاااى َ ااى ال اشااي ال اال  ماان ثقا ااة الفاازد وا  تمااِ، وقااماشا  ضااتمزارزة ديمومااة اللاالاث كااذاكزد 

لتنميااة يجياااق القادمااة وتنميااة اق اااراع تبتكارزااة الوننيااة فااي ا  ااا ع اقتُااددد ويااا  ـ الفنيااة  

ي، ومانهج دراضاة الخالاة لفحاـ و  اس وتفطاال وقد اضت دم في هذه الورقة اقنهج الوؾفي التحتي 

الًاااااهزد  ػااااك  تفؿااااي ي ومُال تهااااا  ػااااك  عَمااااق، ماااان عجاااا  التُاااازي َ ااااى دور مُااااايال اقواؾاااافاع 

القياضية يرغيفية في قفٌ واضللجاٍ ا ختوى إلالكللوناي لتناوع اقوضايقية الللاثياة ودور قاواشاي 

 ققوا اقتكية الفكززة في قماية ققوا اقهلف  

 كلمات املفحاحية:  ال

 الللاث الثقافي،  النوع اقوضيقية،  التكنولوجيا الزقمية ، اقتكية الفكززة 
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Abstract: 

This research paper mainly reviews the discussion of how to adapt modern 

technology and means of communication on musical notes according to the needs of 

the times, as one of the mechanisms for enhancing the elements of innovation and 

creativity in developing the cultural artistic cultural heritage of the country with 

comprehensive economic and social development using international scientific 

standards as a modern innovative tool that guarantees documenting, making available 

and exchanging heritage In a safe and technical manner, this is in addition to 

protecting that Egyptian creativity in accordance with the local laws and legislations 

and international agreements for the protection of intellectual property rights, 

emphasizing the musical identity and protecting it from piracy and infringement of the 

rights of its author, as well as linking it to cultural and cultural development as a kind 

of promoting the knowledge economy in a legitimate way, Providing and identifying 

heritage is the best way to preserve the rich side of the culture of the individual and 

society, and to ensure the continuity of the heritage as a memory for the development 

of future generations and the development of national innovative skills in the various 

fields, especially art. In this paper, the descriptive analytical method and the case study 

approach were used to examine, understand and interpret the phenomenon in detail 

and address it in more depth, in order to identify the role of archival standards 

standards in preserving and retrieving electronic content of heritage musical notes and 

the role of intellectual property rights laws in protecting copyright  

Key words: 

 cultural heritage, musical notes, digital technology, intellectual property  
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 إلابداٍ هو قدرد الُق  َ ى تكوزن َاقاع جديدد من عج  تغيال الواقِ

الفنااوي بااالهبِ شااي يغاايام الوااي تمثاا  وؾااوق تنطاااي إلااى مف ااوم الخكااارد    اانطاااي َناادما يؿاا  

ت  الخياتياااة، يبااادع فاااي إشتاااا  إلاباااداٍ الاااذ  يتحاااوق بالتبُياااة إلاااى جمياااِ إلاااى إلاكتفاااام فاااي جمياااِ قااازورزا

الفناااوي الواااي شزاهاااا فاااي قاقااازشا  ولُااا  ا كااا  وعجمااا  تتااا  الفناااوي هاااو  ااان اقوضااايق ، وإشناااا  شقؿاااد 

باابداٍ اقوضيقي ماتحمتا  إليناا آلاة إلاشتاا  ال احمة بوضاائه ا اقتُاددد  قاو ولكنناا نُناي  ػاك  

قيها الغنااااوي و لااااي وماتحمتاااا  الناااوع اقوضاااايقية ماااان ثقا اااة ومُاااااني فااااي القاااايس عضاسااا ي اقوضاااايق   ػاااا

تياااااا  َااااااشسع  ال ماليااااااة اقزتبهااااااة  ُتااااااس اقوضاااااايق  ومايتكاااااامن  ماااااان إيقاَاااااااع ومقاماااااااع و ا اااااا ، َو

اقنًماااااااااة الُاقياااااااااة لتمتكياااااااااة الفكززاااااااااة ةالوزباااااااااو  تبتكاااااااااار وتباااااااااداٍ لتحقياااااااااق التنمياااااااااة تقتؿاااااااااادية 

اق  وتجتماَية والثقا ي ُّ  ة ل ميِ البتداي، من  اق شًام متكية  كززة دولي متواسي و 

 

للاي بةهمية الللاث اقوضيقي قاجة ماضة نطعى إليها، لاذل  شحتاا  إلاى عَمااق لز اِ  إي َت

لثقا اااة ال ميتاااة الاااواي اقوضااايقي لااادى اقت ؿاااـ وتاااال اقت ؿاااـ لتوثياااق وتااادوزن هاااذه اقُااااني وا

اع الواي  اقوجودد فاي الناوع اقوضايقية الللاثياة كنؿاوؽ وثائقياة، وإ  ضتكايِ الكثاال مان اقوقاَو

ل ااا رؾاايد عرغاايفي متمااام، وهااذا ماشتحاادث َناا  فااي هااذه الدراضااة ماان عجاا  رقمنااة اللاالاث اقوضاايقي 

قاوم القاواشاي ا ختيااة والخفااى َتيا  مان تشادثار، وإتاقتا  ونػازه فاي معتماِ اقُتومااع الزق اي فاي 

 وتتفاقياع الدولية الوي تكمن متكيت  الفكززة، لذل  تطعى هذه الدراضة إلى:

  التُزي َ ى عهمية اقيتاداتا في معاق اقوضيق  الللاثية 

  دور مُااااااايال اقواؾاااااافاع القياضااااااية يرغاااااايفية فااااااي قفااااااٌ واضااااااللجاٍ ا ختااااااوى إلالكللونااااااي

 لتنوع اقوضيقية الللاثية

 وثقا اااااة اقتكيااااااة الفكززاااااة وتزقياااااة آلياحهاااااا يهاااااادي تهاااااوزز قماياااااة ققاااااوا اقتكيااااااة  نػاااااز وااااااي

 الفكززة لتموضيق  والتؿد  لتقزؾنة والتُد  َ ى ققوا اقهلف 
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 حهدي هذه الدراضة إلى تحقيق يهداي التالية:

د م هاااا با شااا  1  اااد 
ُ
دثار وتوثيق اااا وعرغااافتها   ي الخفااااى َ اااى يؾاااوق الللاثّياااة اقوضااايقية، وإشقاااا  اق

ام  النعاح في الخفاى َ ى الللاث  التوثيق هو القاَدد يضاضية َو

ـ  النااوع   2 إنػااام قاَاادد بياشاااع رقميااة متكامتااة لتنااوع اقوضاايقية تكااس  ا ااة اقُتوماااع الوااي ت اا

 اقوضيقية الللاثية وعنػهتها مما يكف  ض ولة اضللجاَ ا وإتاقتها لتباقثاي 

يقاع تػزيُاع واتفاقياع قماية ققوا اقتكية الفكززة لتمؿنفاع يدبية والفنية دراضة تهب  3

 في مؿز وآثارها تقتؿادية َ ى التنمية 

ية اقُزي اقوضيقي لتنوع اقوضيقية اقطت دمة في الدراضة  4  الوقوي َ ى شَو

 ع اقوضيقية شما   الدراضة؟ماشي الحؿائـ اللخنية وإلايقاَية الػاوِ اضت دام ا في النو   1

 وماشي الخقوا اقكاطبة؟  ماشي يهداي اقتو اد من قماية اقتكية الفكززة؟  2

ماااااشي تجاااازاماع الواجااااي ات ا هااااا إ ا اشتفااااِ الغااااال بةغااااكاق اللاااالاث الثقااااافي ؟ وماااااشي ال ااااشاماع   3

 اقهبقة؟

 من  اقتؿاديا؟ وتضتفادد كيف يمكن توييف الللاث الثقافي  4

 

تمااااااد َ اااااى اقااااانهج الوؾااااافي اقبناااااي َ اااااى اضاااااتو  التحتيااااا  لوؾاااااف الناااااوع اقوضااااايقية  تاااااس َت

الللاثياااة وتحتيااا  مكاااامي ها و قاااا لبياشااااع اقيتاداتاااا ومُاااايال الوؾاااف يرغااايفية الدولياااة الواااي تكفااا  

  قمايتهاااااا، بااقاااااا ة إلاااااى اضااااات دام مااااانهج دراضاااااة الخالاااااة لكاااااماي  حاااااـ وتفطاااااال الًااااااهزد  ػاااااك

 تفؿي ي لتنطيق وتحتي  اقُتوماع والبياشاع الوي تس جمُ ا َن النوع اقوضيقية الللاثية  

 

ُتمااااادد فاااااي معااااااق اللااااالاث  هااااادي إلاااااى 
ُ
إي تهبياااااق اقُاااااايال الدولياااااة وتضاااااتُاشة باقواؾااااافاع اق

ب اؾااااة، ماااان عجاااا  تهااااوزز وتيطااااال إجاااازاماع الوؾااااوق إلااااى اقااااواد الللاثيااااة  ُامااااة والنااااوع اقوضاااايقية 
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واقواؾاافاع القياضااية الوااي تااس اضاات دام ا فااي هااذه  تااو ال الوقاال وال  ااد، وماان عمثتااة هااذه اقُااايال

 الدراضة:

 MEI   ، Music Encoding Initiativeمُيار مبادرد تكوزد اقوضيق  ة -

  International standard music number(ISMN)مُيار  -

اقتكاع إلابداَية والللاثية َ ى مطتوى ا  تمِ اقؿز ، شي ومن اقًاهز ي زى لتدَيس وقماية 

تماد َ ى : تي  تس َت  الاػزيُاع ا ختية وتتفاقياع الدولية، َو

 الحاؽ بحماية ققوا اقتكية الفكززة  2002لطنة  82قاشوي  -

 اتفاقية بزي الدولية لخماية اقؿنفاع يدبية والفنية -

 س ي  الؿوتي في البيئة الزقمية  مُاهدد الوزبو  ػةي يدام والا -

 

ية، تاناااوق الدراضااة دور اقُااايال يرغاايفية وقااواشاي اقتكيااة الفكززااة فااي قفااٌ   1 الخاادود اقوقااَو

وإتاقاااة النااااوع اقوضاااايقية كنااااٍو ماااان عشااااواٍ الوثااااائق الللاثيااااة الثقا يااااة الواجااااي قمايتهااااا فااااي إنااااار 

 غزاي 

  َ ى عهس ماؾدر في اقوقٍو بالتغاع الُزيية وإلاشعتاميةالخدود التغوزة، تُتمد الدراضة   2

 

 ماهو دور التقنية في نػز وإتاقة الللاث ؟

ُاااد َمتياااة الزقمناااة مااان عتاقااال تكنولوجياااا اقُتومااااع فاااي َؿااازشا الخاااالي قاااق تناااٍا لل مياااِ، لاااذا 
ُ
ت

لتقتيدية بكا ة عغكال ا إلى متفاع مقزومد الُمتياع الوي يتس بمقتكاها تحوز  مؿادر اقُتوماع ا

 ،ةَبااااااد ال ااااااوادآليااااااا، لتحطاااااااي جااااااودد اقُتوماااااااع الوااااااي تكاااااام ها تتاااااا  يغااااااكاق التقتيديااااااة ومُال تها 

  اقكتباع 

اااادد إقياااام ونػاااز اللااالاث  ػاااك  عضاااٍز وعدا   الزقمناااة إقااادى عغاااكاق التوثياااق إلالكللوناااي، وعداد َا

 ائها قدد عنوق وقماي َدم قياَ ا  ةقمشد  وآمن، مما يشزد من الخفاى َتيها ويق

 



 حممد عصام مروة. د                                                                          

 1212ـ  يوليو      23ـ العدد  سابعاجمللد ال   145

 لاتعاهاع والزؤى اقتد قة شحو التقنياع الزقمية وعهمية اضت دام الكمبيوتز في نػز 
ج
وشًزا

الثقا ة الزقمية، وجدشا من يهمية نزح هذه الزؤزة التقنية اقتمثتة في قاَدد البياشاع الزقمية، 

 في معاق 
ج
 ايعابيا

ج
ػك  اتعاها

ُ
ُد وضيتة واَدد لتوؾوق قيث ت

ُ
قفٌ الللاث،  ي قاَدد البياشاع ت

إلى البياشاع واقُتوماع وسزادد النػز الُت ي، وتُشزش التواؾ  باي اقطتفيدين واقهضطاع  اع 

الؿتة ة ز  

وتهااااوزز ناااازا  قااااا ا قواَااااد البياشاع؟هاااا  يمكننااااا اضااااتغاق وضااااائ  التكنولوجيااااا فااااي تحااااديث

 وإتاقة النوع اقوضيقية ؟ قفٌ

عقدى التغال إلادار  والتحوق الزق ي قزورد قتمية من قزورزاع الخياد الُؿززة، للمايد 

تتهتاااااااااااي ج اااااااااااد وتكتفاااااااااااة عَ اااااااااااى واضاااااااااااتغزاا وقااااااااااال مػاااااااااااا   الخفاااااااااااٌ والت اااااااااااشزن وتضاااااااااااللجاٍ مماااااااااااا 

ما  ق في هذا الُؿز،  عنوق ةَتيقة ، و ي الوقل هو الُام  يضاس ي والخاضس ل ميِ َي
ج
مطايزد

فاي قفاٌ الوثاائق منا لزكي هذا التقدم التكنولوجي والُت ي، شحاوق اضاثمار تكنولوجياا اقُتومااع 

نززقاة وعداه آلياة تاد ِ اقلالاح والنوع اقوضيقية في ضبي  تط ي  الوؾوق إلى اقُتوماع من  ااق 

ز  مان قفاٌ وإتاقاة  لا  اللالاث و اؾاة القادد واقطئولوي َن توثيق وقماية الللاث الثقافي اقؿ

اماااي ، ك الناااوع اقوضااايقية  و ػاااك  آمااان وضااااتيس ةمزكش تشتاااا  َت
ج
مطاااااهمة فاااي تحطاااااي عدام رقميااااا

 الوااي بهبيُااة الخاااق ضااانُكظ َ ااى تقتؿاااد 
ج
 وإقتؿاااديا

ج
ال  اااع اقُنيااة بحفااٌ  لاا  اللاالاث إدارزااا

لتقدم ع  معتمِ ي هو لبناام مطاتقبت ، َ اى الونني لتدولة،  قواَد البياشاع  اع عهمية كبالد، 

عناز َتمياة وتقنياة ضااتيمة،  ُناد ال ماِ باااي التقنياة واللالاث شكااوي قاد و قناا فااي الوؾاوق إلاى هاادي 

 ل جيااااق القادماااة  ةاليونطاااكو ، وفاااي 
ج
قفااٌ وقماياااة اللااالاث الثقاااافي مااان التتاااف والكاااياٍ وشقتااا   ااااما

اااا  ضااابي   لااا  ضااانتهزا إلاااى مف اااوم، وعهمياااة ووياااائف،  َزقج
ج
وعشاااواٍ شًاااس قواَاااد البياشااااع، و تاماااا

ناضبة لتنوع اقوضيقية لتوؾوق إلى تؿميس لنمو   قاَدد بياشاع رقمياة  هادي 
ُ
قُايال اقيتاداتا اق

إلااى قفااٌ وإتاقااة النااوع اقوضاايقية الللاثيااة  اقوجااودد بكا ااة ال  اااع اقُنيااة بحفااٌ اللاالاث  ػااك  

 عمن 

 اااااة ، شاااااي معممفهوووووعد  الوووووت  ال يا وووووات كباااااالد مااااان اقُتومااااااع عو البياشااااااع الواااااي ياااااتس تنًيم اااااا َو

زقاا ا بااةك ل ماان نززقااة لاطاا   تضااتفادد م هااا واضااللجاَ ا فااي ع  وقاال، َاااود َ ااى اتؿااا  ا  َو

وزتكاااااوي  بالدقة ةَباااااد ال واد،اقكتبااااااع ، وتتكاااااوي قاَااااادد البياشااااااع مااااان جااااادوق واقاااااد عو عك ااااال،
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عو عك اال  ومثااااق َتيااا   (Field)   مااان ققاا عو عك اال وزتكاااوي الساا (Record)ال اادوق مااان  اا  

درجاة  -اضاس اقوياف -الس   الحاؽ بموياف مُااي يتكاوي مان َادد ققاوق مثا "رقس اقوياف

والقطااس التااا ِ لاا "، وتااال  لاا  ماان بياشاااع اقويااف ت ااشي فااي  -الزاتااي -تااارزا التُياااي -اقويااف

س
ّ
ََ ى شحو منً  ةيونظ  .ج اس الخاضو  

ااااااة ماااااان  ،اتأهميووووووة   وووووووايا  عالووووووت ال يا وووووو - تً ااااااز عهميااااااة قاَاااااادد البياشاااااااع فااااااي تنفيااااااذ معمَو

الويائف وشي قفٌ وت شزن كس هائ  من اقُتوماع والبياشااع الواي تتعااوس إلامكاشيااع البػاززة 

يااااع ا حتتفاااة لتبياشااااع َااان  فاااي تاااذكز تفاؾااايت ا بهااازا متكامتاااة ودقيقااا  بحياااث تااازيو بااااي النَو

ع بهززقاة سطا   اضاللجاَ ا فاي اقطاتقب ،   اي  ا ة ينػهة، مِ تؿنيف وتنًيس هذه البياشا

قتقاااااة الوؾااااا  بااااااي ال  اااااة واقطاااااتفيد، قياااااث تقاااااوم باضاااااتقباق متهتبااااااع اقطاااااتفيد وشقت اااااا إلاااااى 

 َااان متا ُاااة التغاااالاع الواااي تحااادث فاااي البياشااااع 
ج
القاَااادد وتنفياااذ ال لشاااامة الااااسم لُزقااا ا،  كاااا

 فاي الؿاورد اقائماة  ضات دام ا  اور ا حششة وإد اق التُادياع الاسماة َتيهاا، قواو تكاوي دا
ج
ئماا

نتبها، كما تطاَد َ ى تحقيق الطززة الكامتاة لتبياشااع ا حششاة يهاا بحياث   تتااح عياة مُتومااع 

اقهضطااااااااة الُامااااااااة لتتُتااااااايس الفنااااااااي والتاااااااادرزي َتيهاااااااا  ة تنااااااااٍا   شاااااااحـ لاااااااايظ لاااااااا  الخاااااااق فااااااااي 

ة الوؾااوق توثيااق اللاالاث شكاامن  ، وهنااا َنااد تهبيق ااا بال  اااع اقُنيااة لخفااٌ و اقنهااي،د ع ضااَز

الواي شعادها  مان عهاس الفوائاداقطاقاع اقطات دمة فاي الت اشزن، و  لتبياشاع، وتقتي  وتضللجاٍ

َناااد إَتمادشاااا َ اااى قواَاااد البياشااااع فاااي ال  ااااع  اؾاااية التقاااارزز، مماااا سطااا   َتيااا  مااان دراضاااة 

 تتف اقطتوزاع إلادارزة من تهوزز عدامها َ ى م شقام الكُف والقود في َم  ال  ة لنتمكن

 َام  عضاس ي تحتاج  ال  اع لتقوم يهذه الُمتياع  عو الفنية،  التقارزز

تنقطاااس قواَاااد البياشااااع لثاثاااة عشاااواٍ رئيطاااة مااان قياااث التغهياااة  أ وووعاظ  قووود  عالوووت ال يا وووات، -

ية،  نعاااااااااااد فاااااااااااي التغهياااااااااااة الوييفياااااااااااة تنقطاااااااااااس إلاااااااااااى قواَاااااااااااد  ياااااااااااة، واقوقاااااااااااَو الوييفياااااااااااة، والنَو

ة، وشااااي تػاااام  َ ااااى البياشاااااع الببتيوجزا يااااة قؿااااادر اقُتوماااااع بم تتااااف عغااااكال ا بيبتيوجزا ياااا

وعشواَ ااااااااااااا، وقواَااااااااااااد تااااااااااااال بيبتيوجزا يااااااااااااة وتنقطااااااااااااس باااااااااااادورها إلااااااااااااى بياشاااااااااااااع رقميااااااااااااة، عوشؿااااااااااااية، 

يااااة، وشااااي الوااااي تغهااااي شااااٍو  عوتؿااااوزززة ةَ ي وهاااااق ، عمااااا النااااٍو الثاااااني  ي ااااتـ بالتغهيااااة النَو

غهي  ا ة
ُ
ية  واقد من اقؿادر عو ت  قاَادد البياشااع مان قياث التغهياة اقوقاَو

ج
يشواٍ، وع الا

اع تجتماَيااة، عو تنطاااشية، عو البحتة ةجامُااة كزد اااي ، وهنااا   نعاادها تػاام  َ ااى اقوقااَو
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بالنمااااا   الللاثيااااة محاااا  الدراضااااة ةالنااااوع اقوضاااايقية  شعااااد ع كاااا  عشااااواٍ قواَااااد البياشاااااع الوااااي 

ية   يمكن تهبيق ا، شي قواَد البياشاع   النَو

ُاااد عهاااس اقزاقااا  فاااي شًاااام قاَااادد البياشااااع،   اااي ثصوووميد  عالوووت ال يا وووات -
ُ
هاااود الواااي ت

ُ
، وشاااي الح

 تااااهد  إلااااى مشزااااد ماااان  اَتيااااة النمااااا   
ج
ؿااااممة جياااادا

ُ
الُاماااا  يضاساااا ي لنعاق ااااا،  ي القاَاااادد اق

جاَ ا، والتقااااارزز اقطااااتُمتة، كمااااا عمهااااا تشزااااد ماااان موثوقيااااة اقُتوماااااع اقوجااااودد  يهااااا َنااااد اضاااالل 

وتحقيق يهداي اقزجود من النًام  لي وتو ز قق الوؾوق قُتوماع دقيقة ومحدثة، ول اذا 

 بد َند تؿميس قاَدد البياشاع مزاَاد  ُال يماور، وشاي تحدياد ال ادي مان إنػاام القاَادد، 

، ثاااااس تحدياااااد الُاقااااااع بااااااي 
ج
تتااااا  تحدياااااد اقُتومااااااع اقااااازاد ت شز هاااااا فاااااي القاَااااادد قُال تهاااااا رقمياااااا

اقُتومااااع لتحدياااد َااادد الخقاااوق اقطااات دمة  ة كااا  ذ ، ولكيفياااة تؿاااميس  لااا  فاااي ال  ااااع 

 منااااااااخي 
ج
اقُنياااااااة بحفاااااااٌ اللااااااالاث ينبياااااااي تُيااااااااي ال ااااااادي مااااااان تؿاااااااميس قاَااااااادد البياشااااااااع مو اااااااخا

اع والبياشاع في جاداوق  اع والبياشاع اقزاد ت شز ها  يها من  اق تقطيس تت  اقوقَو اقوقَو

 فااي قاَاادد البياشاااع، وماان ثااس شقااوم بتحديااد الُاقاااع  مطااتقتة بحيااث
ج
ية ااذ  اا  موقااٍو جاادو 

اع و لاا  بماقًااة  اا  جاادوق واكاػاااي كيفيااة ارتبااام البياشاااع فااي  اا  جاادوق إلااى  باااي اقوقااَو

تي  يتس تحديد الُاقاع باي ال داوق  ةالطبيعي ،   ُمتية توثيق تالها في ال داوق ي زى ، َو

بياشاااااع هااااام جاااادا فااااي تُشزااااش الحهااااو ترغااااادية واقُااااايال اقوقاااادد لقاَاااادد اقُتوماااااع بقاَاااادد ال

البياشااع، ومان عجا  تحدياد ماماا و ؿااائـ هاذه اقُتومااع ، ودَاس َمتيااع عنػاهة يرغاافة 

والخفاااٌ، وقاااماي مطاااتوى مُااااي ماااان ال اااودد واقزوشاااة فاااي قفااااٌ وإتاقاااة الناااوع اقوضااايقية تااااس 

ا حتتفاة، الواي َ اى عضااص ُقطان تهبيق اا شقاوم باكاػااي  ا تيار مُيارزن مان مُاايال اقيتاداتاا

اقؿاااادر، وضاااا ولة الوؾااااوق لتمُتوماااااع  اع الؿااااتة،   ااااي بمثابااااة وضاااايتة إيعاااااد يرغاااايفي الوااااي 

تطاَده في توقيا كياشاع اقُتوماع  ةَبد ال واد،اقيتاداتا ، َو ى عثز  ل  وقِ ا تيار  َ ى 

،  ي هاو اقُياار الاذ  ُسُاد MEI   ، Music Encoding Initiativeمُيار مبادرد تكوزاد اقوضايق  ة

ع كااا  اقمارضاااااع قباااادرد تنًاااايس وتزماااام اقوضاااايق ،   اااو َبااااارد َااان إرغاااااداع َتمياااة تهبيقيااااة 

تُمااا   اااةداد مزجُياااة لللماااام وتػااافال اقوضااايق  مااان عجااا  تسااا ي   ؿاااائـ الوثاااائق اقوضااايقية 

التكوزنيااة لتتاا  اقبااادرد ، يهاادي قفً ااا ومُال تهااا َ ااى غااك  مطاااند واقااد ماان  اااق الُناؾااز 

ااااان  ، (Ronald &Kepper)واضااااات دام ا وإتاقتهاااااا بهززقاااااة َتمياااااة ضاااااتيمة تكااااامن قمايتهاااااا  َو

 َناؾز تت  اقبادرد ، يو خ ا ال دوق التالي:   
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 البياي والتُززف ب  الُنؿز

 الُنواي

Title 

 ُيذكز َنواي النـ اقوضيقي 

 اقهلف

Author 

ئوق َااااان الااااانـ ضااااوام اقهلاااااف. الواقاااااِ . اقلخاااان.       ااااا  ماااااايتُتق وهنااااا ُياااااذكز اقطاااا

 ببياشاع اقطهلية

 الطُة. الد س

Extent 

وهناااا سطااات دم  يااا  كتاباااة َااادد  تمااااع عو َااادد الؿااافحاع عو َااادد البااااياظ لاااو شاااـ 

 الكللوني، ومدد يدام اقوضيقي

 الهبُة

Edition 

 ؾدارد الحاؾة باقادد اقوؾو ةوشي الخق  الذ  يو ح  ي  البياشاع اقتُتقة باا 

 بياشاع النػز

Publication 

عو اقنااتة. ا حااز  . اقااوسٍ،  وزااتس توقاايا اي  اااي الاانـ تااال منػااور، او اضااس الناغااز

وتالهاااا مااان البياشااااع ال اماااة التا ُاااة للخقااا  كمكااااي النػاااز، تاااارزا النػاااز، وفاااي قالاااة 

 التُززف الًاهز  لتمتف ا تاي تارزا النـ َن تارزا نػزه يو ح  ل  في بياي

 الطتطتة

Series 

اع اقوضيقية اقنػورد إي وجدع    يو ح  ي  بياشاع ضتطتة ا  مَو

 اقاقًاع

Notes 

يتس كتابة بياشاع بيبتيوجزا ية ع زى تفياد فاي توقايا الانـ  الخالاة اقادياة لا  عو عياة 

اركياي عضاضااياي بياشاااع ع اازى لااس يااتس  كزهااا فااي الُناؾااز الطااابقة  تغااة الاانـ، اقػاا

 في وقِ النـ، مُتوماع َن نػةد النـ كمكاي، عو سماي

 اقؿدر

Source description 

 وزحتو  َ ى شاـ 
ج
 اي النـ عؾتيا

ج
وهنا شؿف اقؿدر الزوس ي لتنـ اقوضيقي كمثا

موضيقي واقد عو عجشام من،عو تس تعميُ  من   ، عو عش  يحتو  َ ى مطاند واقد، عو 

ا يكس عتاني  يتس وؾف معااق الانـ اقوضايقي والغازف منا   مزكبج
ج
ا، وعيكا

ج
وعويزا مثا

تيااااا  ياااااتس تحدياااااد َنواشااااا  ،   َو
ج
 الكللوشياااااا

ج
، عو شؿاااااا

ج
 عو ، درامياااااا

ج
 عو  نياااااا

ج
إي  ااااااي تز يهياااااا

 مهلف ، وتارزا نػةت  وموقِ الوؾوق إلي  

 

لالاث الثقاافي وهنا ينبيي عي شكِ باَتبارشا عي التقنياع الخديثة مهثزد  ػك  ملخوى َ ى ال

 من عي َمتية الزقمنة 
ج
 ، اشهاقا

ج
 قزورزا

ج
في قفٌ وقماية إلارث الخكار  من تشدثار واتاقتا  عمزا

دعبناااا َ اااى تهبياااق تتااا  التقنيااة َ اااى الناااوع اقوضااايقية وتوثياااق اللااالاث القاااَيس ، ةدقاااواي  ػااك  آمااان  

ة والوننية، وا خا ًة َتيها َ اى النادر إلكللوشيا لكماي تةؾي  وتةرزا ال وزة تنطاشية والتارز ي

 لقاَاادد بياشاااع مزكشزااة تطاا   ماان َمتيااة قفااٌ الوثااائق، وتيطااال تااداول ا،  اقاادى البُيااد
ج
مطاات دما

الااة ُّ ة، وإلا ااادد ماان محتوزاحهااا بهززقااة إيعابيااة و  تنًاايس  من عجاا   ةالبطاايوني ،واضااللجاَ ا  طااَز
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، اػااازيُاع الواااي تطاااما باااذل  ةالُمود  َمتياااة النفاااا  الخاااز وتطااا ي  تاااداوق اقُتومااااع فاااي قاااوم ال

مااااق اقوضااايقية، وجودحهاااا فاااي وؾاااف فاااي  والواااي تتمثااا  مُاااايال اقيتاداتاااا الزقمياااة لخفاااٌ ومُال اااة َي

محتااااااوى النااااااوع اقوضاااااايقية، وإدارد ققااااااوا متكيتهااااااا الفكززااااااة واقاديااااااة، مااااااِ رضااااااس محاااااادداع إتاقتهااااااا 

ياااد، كمطااااهمة فاااي نػاااز الاااواي بةهمياااة واضااات داماحها ، لكاااماي ؾااااقيتها وقفً اااا َ اااى اقااادى البُ

ؾااااوي اللاااالاث اقوضاااايقي وتػااااييد بنيااااة عضاضااااية تقااااوم بللضاااايا هوزااااة ثقا يااااة  نيااااة وقوميااااة، و ااااةداد 

اقوضاايقية بهززقااة رقميااة قديثااة و ػااك  فااي قفااٌ الوثااائق تنموزااة  ضاااثمار تكنولوجيااا اقُتوماااع 

  Beamerةيكف  إتاقت  ب ماي  

ُسُاد التاادوزن اقوضاايقي  وضايتة هامااة قُز ااة القوالااي القديماة والتكوزناااع البنائيااة ل لخاااي 

اااااااااع اقوضااااااااايقية   اقوضاااااااايقية الحاؾااااااااة با جياااااااااق الطااااااااابقة، وعداد قديثاااااااااة لخفااااااااٌ وؾااااااااوي اققهَو

الاة لتلالاث اقوضايقي والخفااى َتيا   ُّ قاا ةمندور ، والطهاق اقهزوح هاو كيفياة تحقياق الخماياة الف

 يمثت  هذا اجتماَيا وثقا يا واقتؿاديا!!

ا، َ ى عي إلاجابة َن هذا الاطاؤق في تاية يهمية، وتقتض ي قزورد الُم  َ ى  ُج ولُتنا شتفق جمي

سزادد الواي بقيمتها الثقا ية وتجتماَية والتارز ية وتقتؿاادية باضات دام  ا  الوضاائ  اقتاقاة  

ُد هذه الدراضة  ،ةقهام 
ُ
شقهة تحوق  ضاليي الخفٌ اقبتور ل ذا الللاث الًُايس، وإشاارد لذل  ت

 قااد عر اااي الثقا ااة الُزييااة وتااذكز اقا،اا ي القززااي، ل قانااة بااذ ائزشا الفنيااة ال ااحمة ماان عَماااق 

 ا لخااااااي ويتااااااني ويشاغاااااايد ل اااااذا اللاااااالاث، وزكفاااااي لتد لاااااة َ ااااااى عهمياااااة ماااااااشقوق تغاااااادد بنمااااااا   

قية، كنػاااايد وماااااارع ال لقاااااي اقؿااااز  لتػااااايا قطاااان اقمتااااو ، ونػااااايد م تتفااااة ماااان الناااااوع اقوضااااي

 ؾاقي جالة اقت   هاد يوق، ونػيد متكة بتقيظ، و نػيد عضال الُػق 

ولكاااماي بيئاااة إلكللوشياااة متوا قاااة حهااادي إلاااى الحااازو  بزؤزاااة واضاااللاتيعية وا اااخة تفياااد فاااي 

ديثااة، تبنياال مُااايال ومواؾاافاع تشهاااا ب هاا  ثابتااة شحااو قفااٌ وؾااوي اللاالاث بهززقااة رقميااة ق

 عرغيفية دقيقة، اقيام جاشي من تزاثنا اقوضيقي وهو النوتة اقوضيقية، لؿومها من تشدثار وشي:

"    ةل ناااااااااة ISMN"ردم 2006. 3604 ، ةم ا م ISMN   ة 1993ISO. 10957ةمُياااااااااار يياااااااااشو : 

اة ومباادق قواَاد اللالقيس، قياث التوا ق ، وهو اقُياار الاذ  يحادد هوزاة النوتاة اقوضايقية اق هبَو

ا بااذل  باااقُزي  ااة، مطااتُينج يتحادد  ياا  مكوشاااع الاازقس وتُياااي مكاشاا  َ اى النوتاا  اقوضاايقية اقهبَو
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اااااااااااان www.iswc.orgاقوضاااااااااااايقي ل َماااااااااااااق اقوضاااااااااااايقية  ة    ااااااااااااي تبتاااااااااااا  النوتااااااااااااة قمتهااااااااااااا فااااااااااااي الدقااااااااااااة، َو

 ر ةردم  شذكز ماي ي ماي ي: الُناؾزيضاضية قُيا

 الُنؿز  البياي

ااااة ، رقميااااة ،     تحديااااد غااااك  النوتااااة اقوضاااايقية إي  اشتةؾااااتية، عو نسااااحة، مهبَو

 الخ

 الػك 

Product form 

 Title الُنواي ُيذكز هنا َنواي النوتة اقوضيقية

ا ا عو تاال منػاور، وتحدياد شَو   ُيذكز هنا شٍو الُم  اقوضايقي ضاوام ع ااي منػاورج

 عويزا موساع ، وهكذا    ، و سطت دم في الاس ياع الؿوتية
ج
  قو  ةش  مثا

 اقُزي اقوضيقي

ISWC 

 الطتطتة ورقم ا يو ح  ي  بياشاع ضتطتة النوتة اقوضيقية اقنػورد إي وجدع

Series title & enumeration 

 اقػار  وهنا يتس تحديد شٍو اقػار  ودوره

Contributor  

تس  كاااز رقاااس الهبُاااة لتنوتاااة اقوضااايقية وجمياااِ البياشااااع ي ااازى اقتُتقااااة وهناااا يااا

 بالنوتة اقوضيقية

 الهبُة

Edition 

 التغة وهنا يتس توقيا لغة النـ اقكتوية يها النوتة اقوضيقية

Language  

 الدمغة –ققوا النػز  وشي الُامة التعارزة الوي يؿدر بموجبها اقنػور ةالنوتة اقوضيقية 

Imprint  

وهنا يتس توقيا مماماع الُم  إي  اشل النوتة اقوضيقية  امتة عو جشم من شوتة 

 ع زى عوتكميتية     الخ

 الاػفال اقوضيقي

Noted music format 

 Publisher الناغز ُيذكز اقطئوق َن نػز النوتة اقوضيقية

 بتد الناغز ة هنا يتس توقيا بتد النػز اقنػورد  يها النوتة اقوضيقي

Country of publication 

 ضنة النػز شذكز هنا ضنة نػز النوتة اقوضيقية 

Publication date  

وهنا سطت دم  قو في قالة إي  اي الُم  اقوؾوي جشم من منػور عؾ ي، 

 وقتما  بد من  كز رقس اقنػور يم الذ  ُسُد هذا الُم  جشم من 

 رقس التوقة. اقنػور يم

Plate number 

 

 

http://www.iswc.org/
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ويالتمثي  َ ى ماهو لدينا من شما   لتنوع اقوضيقية ومكوشاع اقواؾفة القياضية ردم ، نُهي 

 ؾورد  امتة َن ماتس التُزف ل  آشفا، كما ضنو خة في الطهور اققبتة
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 الُنؿز  البياي

 الػك  عؾ ي -ورقي مهبٍو

Product form 

 ايالُنو  مارع ونػيد ال لقاي اقؿز  

Title  

 اقُزي اقوضيقي مارع ونػيد

ISWC 

 الطتطتة ورقم ا -

Series title & enumeration 

 اقػار  شًس وتلخاي قطن اقمتو 

Contributor  

 الهبُة -

Edition 

 التغة الُزيية

Language  

 الدمغة –ققوا النػز  مهبُة روقة الباب  اقوضيقية

Imprint  

 اقوضيقي الاػفال النوتة  امتة

Noted music format 

 الناغز مهبُة رمطيظ

Publisher  

 بتد الناغز الفعالة –القاهزد 

Country of publication  

 ضنة النػز تال مُزوي

Publication date  

 رقس التوقة. اقنػور يم -

Plate number 
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 الُنؿز  البياي

 الػك  عؾ ي –ورقي مهبٍو 

Product form 

 الُنواي ػيد ؾاقي ال الة  هاد يوق مت  مؿزن

Title  

 اقُزي اقوضيقي نغمة ضوسشا 

ISWC 

 الطتطتة ورقم ا 67رقس 

Series title & enumeration 

 اقػار  اضتا ه بياشو -وقِ ماثيتده َبد اقطيا

Contributor  

 الهبُة الزا ُة

Edition 

 التغة الُزيية والفزنطية 

Language  

 الدمغة –ققوا النػز  ققوا الهبِ محفوية َن جميِ الباد

Imprint  

 الاػفال اقوضيقي النوتة  امتة 

Noted music format 

 الناغز تال مُزوي

Publisher  

 بتد الناغز تال مُزوي

Country of publication  

 ضنة النػز تال مُزوي

Publication date  

 رقس التوقة. اقنػور يم -

Plate number 
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 الُنؿز  البياي

 الػك  عؾ ي -ورقي مهبٍو

Product form 

 الُنواي نػيد متكة بتقيظ وتقاضيس

Title  

 اقُزي اقوضيقي نغمة ح اس  ار

ISWC 

 الطتطتة ورقم ا 51رقس 

Series title & enumeration 

اضتا ه بياشو ،  -وقُ ا ماثيتدد َبد اقطيا

 ياؾوفي َبد اقط

 اقػار 

Contributor  

 الهبُة الهبُة الطا ُة

Edition 

 التغة الُزيية والفزنطية

Language  

 الدمغة –ققوا النػز  ققوا الهبِ محفوية

Imprint  

 الاػفال اقوضيقي النوتة اقوضيقية  امتة

Noted music format 

 الناغز تال مُزوي

Publisher  

 بتد الناغز تال مُزوي

Country of publication  

 ضنة النػز تال مُزوي

Publication date  

 رقس التوقة. اقنػور يم -

Plate number 
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 الُنؿز  البياي

 الػك  عؾ ي -ورقي مهبٍو

Product form 

 الُنواي عضال الُػق

Title  

 اقُزي اقوضيقي موضيق  نغمة ج ار  اه

ISWC 

 الطتطتة ورقم ا 153رقس 

Series title & enumeration 

 اقػار  اضتذ بياشو -وقُ ا ؾوفي َبد اقطيا

Contributor  

 الهبُة -

Edition 

 التغة الُزيية والفزنطية

Language  

 الدمغة –ققوا النػز  ققوا الهبِ محفوية من جميِ الباد

Imprint  

 الاػفال اقوضيقي عؾ ي  ام 

Noted music format 

 اغزالن تال مُزوي

Publisher  

 بتد الناغز تال مُزوي

Country of publication  

 ضنة النػز تال مُزوي

Publication date  

 رقس التوقة. اقنػور يم -

Plate number 
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 وفي قوم ماتقدم ، ما ا شح ي إ ا؟ وكيف؟

داي،  وقااااُل إي القيماااة الخقيقيااااة لتتاااا  ا خاولااااة ال دياااة عغااااارع إلااااى مااااايمكن َمتااا  فااااي هااااذا اقياااا

قواَااد َتميااة قديثااة ودقيقااة، ماان  اااق مُيااار ةردم  لتحقيااق الخمايااة الفُالااة لتنااوع اقوضاايقية 

والخفاى َتيها،  ي شما   تت  النوع اقوضيقية يوجود يها  علواي تنائية  ززدد  اع  ؿوؾية في 

مثتااال   ااااه، لاااذاالػااك  ويدام متمثتاااة فاااي ماااارع ونػااايد، ونغماااة ضااوسشا ، ونغماااة ح اس اااار، وج اااار 

َ اااى  تكنولوجياااا اقُتومااااع اتعاهاااا اضاااللاتيعيا فاااي  هاااو البناااام والتنمياااة تقتؿاااادية وتجتماَياااة

قوم عي الللاث والزقمنة سطالاي في  و متواٍس،  ي وقِ ويتورد قاَدد بياشاع مػللكة من اقبادق 

م والاػزيُاع الزامية يضاضية ويهداي اقػللكة من غةمها تػكي  عضاضياع لتتوؾياع ويقكا

إلااااى قمايااااة اللاااالاث الثقااااافي بةغاااااكال  َ ااااى يؾااااُدد الوننيااااة والدولياااااة، وماااان اقزتقااااي عي سُااااشس هاااااذا 

التهااااااور القاااااااشوني الزق ااااااي قمايااااااة اقؿاااااانفاع اقوضاااااايقية اقنؿااااااوؽ َتيهااااااا فااااااي اقُاهااااااداع الدوليااااااة 

ابة الدوليااااة ل اااااجظ والقااااواشاي ا ختيااااة، و غاااا  فااااي عي  لاااا  ضيطاااااَد َ ااااى تنطاااايق وتُشزااااش تضااااتع

ُاااااع وزااااهد  إلااااى قااااماي تشتفاااااٍ يهااااذا اللاااالاث َ ااااى شحااااو مناضااااي  لاااالاي بااااالللاث الثقااااافي لتمعتم َت

والطااااماح باباااااادق الثقا ااااااع وإسدهارهاااااا،  ااااالللاث الوثاااااائقي الزق اااااي باااااال  يهميااااة قااااااي ياااااتس تهبيقااااا  

ياة ضاتيمة تادوم ل جياااق بفاَتياة  وشا  وضايتة آمنا  لخفًا  مان تشادثار والتُباال َنا  بهزيقاة منه 

ا بةهميااة اللاالاث الزق ااي، اَتماادع منًمااة اليونطااكو فااي َااام  ميثاااا اليونطااكو  2003اققبتااة، وإقاازارج

 ماان عي تشاادما  فااي َمتيااة الزقمنااة وإلادارد 
ج
 ػااةي ؾااوي اللاالاث الزق ااي لكااماي تشتفاااٍ باا  اشهاقااا

 في قفٌ وقماية إلارث الخكار  
ج
 قزورزا

ج
 من تشدثار واتاقت   ػك  آمن إلالكللوشية عمزا

:  

شي الوي يمكن عي شقوق َ ها بةمها منتعاع تتكوي من َناؾز ي تـ يها الللاث الثقافي الذ  

متياااااع إبدا َياااااة نااااوره وقااااا ٌ َتياااا  ا  تماااااِ، قيااااث تنػااااة َااااان َمتياااااع مػااااللكة بااااااي يجياااااق َو

ي تارزا معتمِ ماا وهوزتا  الثقا ياة وتجتماَياة وقيما ، وقاد تتعطاد تتا   اجتماَية ، تعطد وتُز 

يغكاق في عغكاق التُبال الػفاشي، وعغكاق التُباال اقوضايقي، وعغاكاق التُباال بالخزكاة،  وتالهاا 

زبو،الل نة ، و ػك  اقوضيقي  ةالو  من يغكاق ي زى، وما همنا هنا في دراضانا هو عغكاق التُبال

َام   ي الللاث الثقافي يتمام باشتقال  من جي  إلى جي  لتتُباال َان  ؿاائـ وتزاثيااع  ا  معتماِ 
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مماااا يتهتاااي قماياااة عك ااال بموجاااي اقتكياااة الفكززاااة،  اقنًماااة الُاقياااة لتمتكياااة الفكززاااة شاااي عوق مااان 

ل الخماية و حـ الُاقة بااي اقتكياة الفكززاة وعغاكاق التُباال  الثقاافي  لتحقياق التاواسي بااي غَز

قماياااة وؾااااوي اللاااالاث الثقاااافي دوي ع  قيااااد، وزثااااال تنااااوق هااااذه الُاقااااة تطااااؤق:  ماااااشي ضااااب  قمايااااة 

 الللاث الثقافي بموجي قاشوي اقتكية الفكززة ؟ وإ ا  اي يمز كذل  ، ماهذه الُاقة؟

الفنااوي فااي إنااار ماان تللاامام تُت اال اقتكيااة الفكززااة إقاادى معااا ع القاااشوي الحاؾااة بتهااوزز ودَااس 

بقواَاااد وشًاااس ا  تماااِ وياااالقيس الدينياااة وي اقياااة الطاااائدد فاااي ا  تماااِ، إ  تتمثااا  فاااي التُباااال َااان 

 هاو الفكززاة اقتكياة ققاوا  يماام ماا عهاس ي كار بؿورحها يؾاتية فاي غاك  متماوص،  ويوجا  َاام عي

   وعش  ماسػام فكي سطت دم ا مهتق اضتئثار   بحق يتمتِ ذ لا باقال ، محؿور  اضت دام ا عي

تياا  تنقطااس اقتكيااة الفكززااة إلااى جاااشباي  .موا قتاا  دوي  اقتكيااة ماان هااذه سطاات دم عي  قااد يمكاان َو

اا ققاوا اقهلاف  وماا  اقتكية الؿاناَية وثاشيج
ج
 همناا هناا هاو مايتؿا  بحقاوا اقهلاف مان  رئيطاي: عو 

 عَماق عدبية و نية 

قتكيااة الفكززااة ، إي اقتكيااة الفكززااة شااي ولُتنااا فااي هااذا اققااام شحتااا  إلااى تُززااف  طاايو باققؿااود با

 اااا  الخقاااااوا القاشوشيااااة الناتعاااااة َااااان نػااااام عو ج اااااد  كاااااز  يااااهد  إلاااااى ابتكاااااار فااااي ا  اااااا ع الُتمياااااة 

والؿاااااناَية والفنياااااة ويدبياااااة ، وتؿااااادر الااااادوق قاااااواشاي لخمايتهاااااا لطااااابباي عضاضااااااي عول ماااااا : إقااااافام 

مبااااادَاي واقبتكاااااززن بماااااا يكااااامن تماااااتُ س بثماااااار الهاااااا ِ القااااااشوني َ اااااى الخقاااااوا اقُنوزاااااة واقالياااااة لت

إباااااااداَ س، وثاشيهماااااااا: تصااااااا يِ إلاباااااااداٍ وتبتكاااااااار وال هاااااااوف بااااااا  ونػاااااااز شتائعااااااا  وتهبيقاتااااااا  لاصااااااا يِ 

تضاثمار اقػزوٍ تحل مًتة ضياضية قكومية تطتُاي بنًام اقتكية الفكززة  ةداد عضاضاية مان 

  www.ecipit.org.egتقتؿادية وتالها  ةعدواع تنفيذ  هو التنمية الثقا ية والتكنولوجيا و 

ماشي الُاقة باي مف وم قماية اقتكية الفكززة ومف وم ؾوي الللاث الثقافي والخفاى 

 َتي ؟

ى تحديد الللاث الثقافي في ضياا الللاث الثقافي سػال مف وم الؿوي ومف وم الخفاى بوج  َام إل

وتوثيق  وشقت  وإقياؤه وتزوزع  من عج  قماي ا خا ًة َتي    وزةتي ؾوي الللاث الثقافي 

والخفاى َتي  قمن يهداي الزئيطة لُدد كبال من تتفاقياع الدولية والقواشاي الوننية 

من اقتكية الفكززة وزنؿي َم  الوزبو عضاضا َ ى قماية الللاث الثقافي قطي اقُنو اققؿود 

 بالتوا ق مِ ا تؿاؾ ا 

http://www.ecipit.org.eg/
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وثمة َاقة م مة باي قماية اقتكية الفكززة وياي الؿوي والخفاى،   مثا تثال َمتية الؿوي 

هاجطا وقتقا  ػةي َدم قماية اقتكية الفكززة وتهد  دوي قؿد إلى إضقام عغكاق الللاث 

ا قد رتبة ا  تمِ يؾ ي وما لس يتس تناول ا يهالثقافي في اقت  الُام، مما سطما لتغال با شتفاٍ 

 ُناية ، ولكن قماية عغكاق الللاث الثقافي بموجي اقتكية الفكززة مفيدد في منِ الغال من 

اضتنطاخ  ل  الللاث،  ي قماية اقتكية الفكززة تت ذ غك  تدابال من غةمها عي تكمن قفٌ 

ا من الللوزة لذل  الللاث  ار    ل  الللاث ل جياق الاققة، هذا بااقا ة إلى ُد شَو
ُ
عمها ت

ا  تمِ  قهٍا الغال َتيها لينق  ثقا ة معتمِ  ل  الللاث، وكذل  منِ الغال من اضتغاق 

 وتطوزق  ل  الللاث بدوي تؿززا  

 

 ماشي التدابال الواجي ات ا ها في اقطتقب ؟

لُاماااة، واضاااانادا إلاااى اقُتومااااع الاااواردد عَااااه  ااا ي التااادابال شاااي تااادابال َمتياااة لتحدياااد تتعاهااااع ا

التالياااة تطااااَد فاااي تحدياااد التااادابال الُمتياااة والتنفيذياااة وال ااالامة اقهتوياااة لتيطاااال تشتفااااٍ بةغاااكاق 

الخمايااااة اقوجااااودد، بااقااااا ة إلااااى تحديااااد كيفيااااة تفاَاااا  يشًمااااة الوننيااااة لتااااو ال قمايااااة إقتيميااااة 

 دولي وونني لخماية قق اقهلف  ودولية في إنار قاشوني

ماااااااق  الفكااااااز إشتااااااا  تتمتااااااِ اقتكيااااااة الفكززااااااة بالخمايااااااة بموجااااااي قااااااواشاي تح ااااااي البػااااااز  وَي

 ققااااوا  ماااان جااااشم هااااو اقهلااااف تبتكارزااااة ماااان عجاااا  الاصاااا يِ َ ااااى مواؾااااتة تبتكااااار وإلابااااداٍ  وقااااق

 واقؿانفاع الكتابااع، : تػام  الواي ةوالفنيا يدبية اعالفكززة  إ  يح ي قق اقهلف اقؿنف اقتكية

 لتمؿااانفاع تُاااداد الفكززاااة اقتكياااة قااااشوي  مااان140 اقاااادد فاااي اقؿاااز   اقػاااٍز عورد اقوضااايقية، وقاااد

ؿاانف ل اااذا و قااا بالخماياااة تمتاااِ والفنياااة الوااي يدبيااة
ُ
 اققللشاااة اقوضااايقية اعالقاااشوي، ومااان قااام ها اق

ا   ة تال عو با لفاى ُج  ؟هاو واقهلاف  ، وهناا شاطاائ   منا 53الزضامية،  ال ززادداققللشة، عو كاهما م

 اقلخااان عو عو الػااااَز القؿاااة  اتاااي يكااوي  قاااد  .عقاااد مػاااركة دوي  اقؿااانف يبتكاااز الاااذ  الصااحـ

 82.2002مان قااشوي اقتكياة اقؿااز   138اقؿاز  فاي اقااادد  اقػاٍز وقاد و ااح .اق المة عو اقوضايقي

 . ل  تال َ ى الدلي  سيق السم ل  مهلفا سُت ل إلي  منطويا امؿنف ينػز من عي

 

http://www.ecipit.org.eg/
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 بموجي قق اقهلف ؟ يحميها الوي الخقوا  من يمت  الخقوا ؟ وماشي الخقوا اقكاطبة ؟ وماشي

ة اقهلف قق ؾاقي يمت  ا تحكس الخقوا  من معمَو  الخد تو ز يالو بزي  اتفاقية م ها جشمج

من الخقوا لتمؿنفاع يدبية والفنية كما يدق َنوامها، الذ  يتُتق بحماية عَماق  يدن 

تداما من الػُز واقطزقياع والنوع اقوضيقية والكتيباع الحاؾة بتُتيماع التةليف اب

 القاشوي    ز ال شم وزحكس www.welc.wipo.intتضتُماق وقوو بزامة الخاضي  لي   ة

ا الذ  الونني قهاٍ من  الخقوا  الفتطفة الُامة لتقاشوي   تكوي  تطفة هذه يوضِ ما تالبج

القهاَاع بحطي، لذا تُاي ا تيار  َ ى القهاٍ الحاؽ باقوضيق  وققوا اقهلف قا يتهابق 

 مِ هد نا، قيث عي قاشوي اقتكية الفكززة اقؿززة كبال ومزكش سػم  قهاَاع م تتفة 

تح و ققوا اقهلف قق ؾاقي اقؿنف في نطي عَمال  إلي   وتُت ل الخماية يضاضية الوي 

ا قاشوي ققوا اقهلف شي قق اقهلف في منِ   ززاي من نسخ عَمال ، عوييُ ا، عو توسيُ ا، يكفت 

ماق  وينام َ ى  ل  تنقطس ققوا اقهلف إلى: ققوا مادي ، وققوا  عو يدام الُتني ل ذه َي

  56-55مُنوزة، كما هو مو ح بالطهور التالية  ةال ززدد الزضمية، 

 بااازي  اتفاقياااة و تفااا  الُاااام مااان  ُاااده بموجاااي اقهلاااف وقاااق مالااا  تاااِ، وشاااي يتمالحقوووعمل املا  وووة 

اقتكيةالفكززااة اقؿاززة بحااق اضاااثار  فااي اللال يـ عو اقنااِ ل  ااززن ماان  قاااشوي  ماان 147واقاادد 

 َاان عشاا  يتُااان  
ج
اضاتغاق مؿاانفات  دوي تؿااززا مناا ، مثاا  إَااادد توسيااِ عو إشتااا  عو بيااِ،  كااا

اا مقابا  اضاتغاق   اززاي  ا ماديج مان  اع القااشوي قكماا  149قؿانف ، كماا عقاا ل اقاادد َائدج

 اؾااا بكيفيااة التناااسق َاان قااق تضااتغاق وقاادوده ،  تتمهلااف عي ينقاا  إلااى الغااال  اا  عو  ُاال 

 ققوق  اقالية  

 وشااي الخقااوا يبديااة الوااي تكاامن قمايااة شحؿااية اقهلااف ماان ع  الحقووعمل املويع/ووةب ة  يووة ،

اسق َ هاااا عو تطاااقو بالتقاااادم عو تاااال قابتاااة للد اااش ، وهاااذا ماااا اَتااادام يقاااِ َتيااا ،  اااا يعاااوس التنااا

 ، بااقاااا ة إلاااى ماشؿااال َتيااا  55مااان القااااشوي اقؿاااز ةال ززدد اقؿاااززة،  143عو اااختها اقاااادد 

إتفاقياااااة بااااازي لخمايااااااة اقؿااااانفاع يدبيااااااة والفنياااااة فاااااي مادحهااااااا الطادضاااااة بكاااااازورد تاااااو ال قمايااااااة 

لالاف َ اى  ا  للخقوا اقُنوزة لتمهلف واقتفاي  بحق ا قهالبة بةي ينطي اقؿنف إليا  وَت

تػااوز  عو تحززااف د اا  َ ااى هااذا اقؿاانف  ةالوزبو،اتفاقيااة ، وعكاادع َ ااى  لاا  اتفاقيااة الوزبااو 

لاااالاف َ ااااى ع   لاااا دام والاساااا ي  الؿااااوتي، بااااةي الخااااق لفناااااي يدام بااااةي ُينطااااي عداؤه إلياااا  وَت

 د تُدي  ع ز من اقمكن عي يكز ب   ةالوزبو،مُاهد

http://www.welc.wipo.int)ويحكم
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موو يكوي تشتفاٍ باقواد الثقا ية إل اما مػازوَا ومواو يكاوي تحاوززا عو نساحا تاال مناضاي؟ ومااشي 

 ال شاماع اقهبقة؟

ُااااد يهاااا 
ُ
يتمتاااِ مهلاااف اقؿااانف باااالخق تضاااتئثار  فاااي مزاقباااة تحاااوزز مؿااانف  إلاااى ع  غاااك  ت

نف اقػااتق   وقااد يكااوي  لاا  اقؿاانف اقػااتق ؾااياتة اقؿاانف، وفااي هااذه الخالااة يهتااق َتيهااا اقؿاا

شفطاا  مههاا  للخمايااة بموجااي قااق اقهلااف إ ا  اااي عؾااي  بمااا يكفااي، ويطاااَد  لاا  فااي   ااس ماياادَو 

إلااااى اَتبااااار ع  اشتااااا  عد ااااي و نااااي مُاؾااااز يكااااوي مػااااتقا ماااان ثقا ااااة تزاثيااااة وزتكاااامن َناؾااااز جدياااادد 

ؿااقي قاق اقهلاف تػام  َاادد الخاق فاي وعؾيتة ومحمية بالتالي، وإ ا  اشال الخقاوا تضاتئثارزة ل

التؿااززا بتحااوزز اقؿاانف ا خ ااي عو منُاا ، إ  عي  لاا    يمنااِ ماان تضااتت ام ماان مؿاانفاع ع اازى 

 وتقتباص م ها ع  تضتت ام وتضتُاره جائشاي عما التحوزز والنسخ   مهما تال جائشزن   

مااازد عدام وتلخااااي الفنااااي ضااايد دروياااؼ، وعبااازس مثااااق َ اااى  لااا : عي يتنياااة الػااا الد سروناااي  ااا  ضااان  

و تماع الػاَز بالم التونس ي، مِ مزور الشمن ي ز  ل  اللخان مازد ع ازى بؿاوع تاال ؾاوع ضايد 

درويااؼ ويااا تاي نفيااف فااي توسيااِ اقوضاايق  دا اا  النوتاا  يؾااتية َ ااى يااد ي ااوه الزقباااني وتنااام 

 سُااال فاااي ا خهااااع يهتياااة بق ااالؽ ولنااادي، مماااا جُااا
ُ
  ورثاااة ضااايد دروياااؼ يهاااالبوي بحاااق  اااالوس، وع

الخماية وقق يدام الُتني ووقِ تسا ي  باضاس هاذه يتنياة ونطابها يؾا ي لطايد دروياؼ و تمااع 

يعُتنا شهتاق  بالم التونس ي، والطماح بتداول ا في إلا اَاع  ػزم  كز اضس اقلخن واقهد  وهو ما

قؿااانف إلاااى مهلفااا ،  شااا  مااان تاااال َتيااا  غااازم قاااق يباااوه لتمؿااانف يؾااا يةقق يباااود  ع  نطاااي ا

الائق نطي اقؿانف لغاال مهلفا  يؾا ي، ومناذ  لا  الخادث عؾابا لادينا عوق عتنياة مؿاززة بلخان 

 قااااق عصااااخا  يتمتااااِ باااازي، اتفاقيااااة َ ااااى اقوقُااااة الاااادوق  دولااااي و تماااااع َزييااااة وعدام مؿااااز ،  ي فااااي

 دوي  و لاااا    تتفاقيااااة هااااذا بالخمايااااة بموجااااي تتفاقيااااة فااااي دولااااة َكااااو إلااااى ينتمااااوي  نالااااذي اقهلااااف

ةاقتكيااة الفكززااة  ، وينااام َ ااى  لاا   اا ي َناؾااز .ع  تساا ي  إلااى عو إجاازاماع غااكتية عيااة إلااى الل ااوم

ومبادق شًام قق اقهلف م مة بؿورد  اؾة لخماية اقنتعاع يدبية والفنية  ومها محمية وعهتة 

  اقهلفللخماية بموجي قق 

تااادام َ اااى قاااق اقهلاااف إقااادى ؾاااور   التُاااد  َ اااى قاااق اقهلاااف تاي عو هماااا: قياااام شاااحـ يت اااذ َت

تاااادام َ ااااى اقؿاااانف بةكمتاااا  عو َ ااااى جااااشم مناااا  دوي الخؿااااوق َ ااااى تؿااااززا، وثاشيهمااااا: هااااو قيااااام  باَ 

تاادام َ ااى عقااد اقؿاانفاع َاان نززااق تحوززهااا بهززقااة مااا دوي الخؿااوق َ ااى إ ي ماان  شااحـ باَ 
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ااا ماان التُااد  َ ااى  َج قااق اقهلااف،  ي ع  اقهلااف كمااا قاادث فااي اقثاااق اقااذ ور اَاااه، ان هااذا ُسُااد شو

اضاات دام لتمؿاانف باادوي إ ي مهلفاا  ُسُااد تُااديا َ ااى ققوقاا   ةالوزبو،اتفاقيااة ، ولتةضاايظ واقُااة 

التُاااااد ، يتُااااااي َ اااااى اقاااااداي تقاااااديس يدلاااااة الكا ياااااة لتمحكماااااة اثبااااااع متكيتااااا  لخاااااق مهلاااااف مااااااساق 

ا  اااي الُماا  محاا  مػاامو  بماادد الخمايااة القاشوشيااة، وفااي قااوم  لاا  يتُاااي َ ااى ا خكمااة بياااي مااا إ 

التُاااااد  مااااان اقؿااااانفاع الواااااي ت كاااااِ للخماياااااة القاشوشياااااة لخقاااااوا التاااااةليف، ثاااااس يابُااااا  بيااااااي ماهياااااة 

التُاااد  َ اااى اقؿااانف، واضااات اؽ وجاااود اَتااادام عو تهاااابق جوهززاااا بااااي اقؿااانفاي، ولبيااااي عوجااا  

ناااا  َاااان الاااد اٍ الاسمااااة يتُااااي إثباااااع وجااااود تاااز يـ، ت ااااوق القياااام بنسااااخ اقؿاااانف عو تغاااتقاا م

 ،  وزتوقاف تقيايس ادَااماع التُاد ، َ اى www.welc.wipo.int(نززق الػزح وتقا ة والتحاوزز 

ِ بالخماياة تاقدوث التُد  َ ى ما إ ا  اي اقداي َتي  قد قام بنسخ  ا  عو جاشم مان اقؿانف اقتم

ا بااا  عم     وتػاااتم  الُوامااا  الواااي تحااادد مػااازوَية النساااخ َ اااى التاااالي: ، وماااا إ ا  ااااي النساااخ مؿااازقج

ح س وجوهز اقؿنف الذ  تس نسح ، ونبيُة اقؿنف الذ  تس نسح ، ونبيُة تضت دام تاال 

 اقػزوٍ 

  ومدى تةثالها ، و شفا  الخقوا وتدابال تشفا ، تُت ل َمتية التُد )imswww.welc.wipo.int/ة

تدام َتي  مطةلة مُقدد  ويؿفة َامة،   ش    يعي عي يتس هذا  َ ى اقؿنف الذ  تس َت

تبار  التُد  َ ى عضاص نطبة وح س الُم  الذ  تُدى َتي ، ولكن  بد من عي يه ذ في َت

 ب شفا  الكفيتة بالوضائ  اقتُتقة يقكام  ُل بزي  اتفاقية التةثال اقاد  ل ذا التُد   إ  تتكمن

 هو يوق، :عضاضياي لطبباي  ػك  تهورع قد والدولية ل شفا  الوننية القواَد ولكن الخقوا،

 إ ي، دوي  عومن ا خمية ب  ي اقؿنفاع باضتُماق تطما باتل الوي الطزيِ لتتكنولوجيا التهور 

اقتوا زد  "اقُتوماع" ونسخ شق  اقمكن، من ؾار بفكت ا الوي الزقمية و ضيما التكنولوجيا

اتفاقية ،  اقهلف ةالوزبو، قق بموجي ا خمية اقؿنفاع بي ها نوم رق ي و ػك  َالية، بعودد

 اضت دام ضوم منِ إلى حهدي التكنولوجية التدابال هذه التحاي  َ ى إلاجزاماع قد   ي هنا ومن

اقهلف، كما تتلمم مُاهدد  ققوا  َ ى التُد  هو بمثابة َتيها التُد  عي باَتبار الوضائ  هذه

قاشوشية توقِ قد التحاي  َ ى التدابال  الوزبو ل دام والاس ي  الؿوتي في قواشي ها َ ى جشاماع

التكنولوجية الوي يهبق ا  ناشوا يدام عو منتعوا الاس ياع الؿوتية لدى ممارضة ققوق س وقد 

ع  قذي عو تغيال في اقُتوماع يضاضية  التُززف بفناي يدام شفط  ومنتة الاس ي  الؿوتي، 

تي  تتشم اقُاهدد    نزي متُاقد بةي يت ذ  و قا لنًام  القاشوني التدابال الاسمة لكماي َو

http://www.welc.wipo.int)/
http://www.welc.wipo.int/


 حممد عصام مروة. د                                                                          

 1212ـ  يوليو      23ـ العدد  سابعاجمللد ال   165

ُد  تهبيق اقُاهدد والوي  بد عي تػم  شوقيِ ال شاماع الُاجتة قنِ التُدياع و
ُ
ال شاماع الوي ت

 قاشوي اقتكية اقؿززة شؿوؽ مواد تكمنل مُاهدد ، وقد ةالوزبو، .رادَا لتُدياع إقا ية

 ومدشية إجزاماع جنائية من ا اقهلف،ققو   شفا  الاسمة يقكام  َ ى181:  179اقؿز  ة

 وتدابال قدودية، قيث عقزع بةي: الخق اؾاقي يت ذه تكنولوجية تدابال قد ٕاجزاماعو 

o ا التُوزل إلى حهدي :اقدشية إلاجزاماع  اقاد  الكزر  َن الخقوا  ؾاقي َ ى ماليج

 اقُداع ب تاي يوامز إؾدار  اق من التُد  عَماق وردٍ بفُ  التُد  الخاؾ 

 تؿدر عي لتمحاكس يمكن قاق اضتمزار التُد ، يفي َمتية التُد  وف تطت دم الوي

ماق بمنِ عوامز  يتس د ِ تزاماع   يوامز هذه م الفة قاق وفي تت  َي

o ا يقومااوي  الااذين يشااحاؽ مُاقبااة إلااى حهاادي ال نائيااة: وإلاجاازاماع قزؾاانة  بةَماااق َماادج

الغزاماااع  قيااث تػاام  إلاجاازاماع ال نائيااة  .محتماا  لتُااد ا ردٍ ٕالااى و اقهلااف قااق َ ااى

اقهبقااة، و ضاايما فااي قاااا ع  الُقويااااع مطااتوى  مااِ تناضااي يتاناضااا قاادد اقاليااة والخاابظ

 التكزار 

o ي ااور  مااِ اسدادع عهميااة الوااي  :الفُالااة التكنولوجيااا تاادابال وإلاجازاماع قااد التحاياا  َ ااى 

 "النسااخ قماياة"و "النساخ إدارد" شًاامي سُت اال يقيااي  فااي  ُال الزقمياة التكنولوجياا

 تمنااِ تقنيااة ماعإجاازا يتكاامناي هااذاي النًاماااي .النسااخ قنااِ الوقياادد الُمتيااة الوضاايتة

ا ية  اع النسخ تعُ  عو النسخ َمتياع مهائيج ا رديئة شَو  لاضتُماق  وتال ؾالخة جدج

o وزتس تحديد مدد الخماياة الحاؾاة بحقاوا اقهلاف و قاا مدد الخماية: ماشي مدد الخماية؟

لتاػاازيِ الااونني، ع  ت تتااف هااذه اقاادد باااي الاادوق و ُكاا ا  ُ ااى ضاابي  اقثاااق فااي اتفاقيااة 

ااا  ُااد و اتاا ، وفااي الباازي يكااوي قااق اقهلااف  زيِ الفزنساا ي تغهااي قمايااة ػاااهااو  مطاااي َامج

اااااا مااااان الطااااانة يولاااااى لو ااااااد اقهلاااااف ، بينماااااا فاااااي القااااااشوي  اقؿااااانفاع اقوضااااايقية ضااااابُاي َامج

ااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااان بدايااااااااااااااااااة التااااااااااااااااااارزا الفُ ااااااااااااااااااي لو اااااااااااااااااااد اقهلااااااااااااااااااف   اقؿااااااااااااااااااز  تكااااااااااااااااااوي  مطاااااااااااااااااااي َامج

).int/imswww.welc.wipo  

 

ولُتنا شتوقف هنا لنػال إلى عي الُالس  ي سػ د تهورا هائا َتميا وتقنيا مما  تا البا  عمام 

اع جديدد ومت ؿؿة ، وعي هذا د ِ إلى التفكال في البحث َن ضب  تو ال الخماية  موقَو

 ام   لتحديد ة َ ى وج  ع ـ في ضياا يالقاشوشية  غكاق الللاث الثقافي  ُامة والنوع اقوضيق

http://www.welc.wipo.int/ims)
http://www.welc.wipo.int/ims)
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اقتياجاع  ل  الللاث الوي تمثتل في قماية اقؿنفاع الفنية ةالنوع اقوضيقية  من تضتنطاخ 

عو التحوزز بدوي تؿززا وكذل  منِ ع  اضت دام م اي لتمنتة الفني ، ومنِ تدَاماع الكا بة 

للاي باقؿدر يؾ ي  إ  ينهو  هذاي اقنه اي َ ى قماي دم َت ة موجبة ع  با ؾالة َو

للاي يها َ ى الغال ومانُا لتغال من تشتفاٍ   َو ى  الخؿوق َ ى ققوا اقواد ا خمية و زف َت

الُكظ   ي تضللاتيعياع الد اَية تطتهدي منِ الغال من قفٌ ققوا في اقتكية الفكززة ومن 

د عصخا  الخقوا  اقمكن تشتفاٍ بم تتف تضللاتيعياع اقوجبة والد اَية مُا قطي ما يزز

معتمِ ، ولذل   اي ع   اضت دام مه  قد للاث الثقافي ال وزة الثقا ية لتوتالبا ماتعطد عغكاق ال

يكاس ي عهمية بالغة وقد يكوي منِ ع  ضوم اضتُماق وتُشزش قماية القيس الثقا ية والزوقية 

ية ينػده ا  تمِ وإلى ال دي الزئيس ي للخماية   ب  تكوي هذه الخماية الد اَية عهس غك  للخما

جاشي القواشاي الوي تتؿدى  ضت داماع مُينة لتمواد الثقا ية بنفظ الهززقة الوي تطما 

للاف َ ى تحززف عو تػوز  عَمال    الخقوا اقُنوزة    مهلف باَ 

َ اااى هاااذا ال اشاااي ال ااال  مااان  إي قماياااة يغاااكاق الثقا ياااة الللاثياااة شاااي  اااال وضااايتة للخفااااى 

ثقا ااة ا  تمااِ، وماان شاقيااة ع اازى يمكاان ل ااذه يغااكاق الثقا يااة الللاثيااة  ُامااة والنااوع اقوضاايقية 

ب اؾااة عي تكااوي عضاضااا ل هكااة اجتماَيااة ثقا يااة تطاا س فااي التنميااة تقتؿااادية، وقااد يثااور ضااهاق 

 يا؟وهو إلى ع  قد يمكن تضتفادد من هذه النوع اقوضيقية اقتؿاد

وقااد تباادو إلاجابااة ضاا تة، ولكاان هااذا يمااز يقتضاا ي إجاازاماع َمتيااة كثااالد وت هاايو َت ااي ضااتيس، إ  

وزمكاااان عي  يااااهد  اللاااالاث الفنااااي    معتمااااِ ويااااائف اجتماَيااااة وروقيااااة وثقا يااااة ًَيمااااة يهميااااة،

 ياااااة تقتؿاااااادية كمؿااااادر لابتكاااااار وإلاباااااداٍ،  ا شتفااااااٍ بااااااقواد الثقا التنمياااااةياااااهد  عيكاااااا دورا فاااااي 

الللاثياااة كمؿااادر ل باااداٍ اقُاؾاااز يمكااان عي سطااا س فاااي التنمياااة تقتؿاااادية لتمعتمُااااع مااان  ااااق 

 إنػام مهضطاع معتمُية و تق ويائف محتية وتهوزز اق اراع والطياقة اقائمة   

وي مكاااااااي اقتكيااااااة الفكززااااااة عي تااااااهد  دورا فااااااي هااااااذا ا  اااااااق، إ  عي تااااااو ال الخمايااااااة القاشوشيااااااة 

الللاثيااااااااة، ماااااااان  اااااااااق قااااااااواشاي قمايااااااااة اقتكيااااااااة الفكززااااااااة سطااااااااما لتمعتمُاااااااااع وع زادهااااااااا لابتكاااااااااراع 

با ضاااااثمار بابتكااااااراحهس الللاثياااااة إي رتبااااوا فاااااي  لااااا ، وفااااي هاااااذا الؿااااادد تطااااتهيِ اقتكياااااة الفكززاااااة عي 

 تطاَد في توثيق عؾ  الفنوي وعصخايها بموجي قق اقهلف لدَس التنمية تقتؿادية 
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 مامدى مطاهمة النوع اقوضيقية في تحقيق النمو تقتؿاد  وينام ا  تمِ؟

، إ  يحااااتس قاااازورد تنميااااة واضاااااثمار الزعضااااماق 
ج
لااااس سُااااد اكتناااااس اقُتوماااااع والوثااااائق وقاااادهما ُمعااااديا

في فااااي الوثاااائقي اقُزفااااي،  ااااالفن وتبااااداٍ همااااا القااااوى الناَماااة، واقؿاااادر الخقيقااااي لاااازعص اقاااااق الثقااااا

، والنمااااو تجتمااااايالدولاااة، وعؾااابا تنًيم ماااا وتزوزع مااااا مااان عهاااس الُناؾاااز يضاضااااية فاااي التغياااال 

قوارد الدولة، با  قوحهاا ومؿاادر ثزواحهاا اقطاتقبتية، قياث ُسُادوا عك ال مقااييظ التقادم  تقتؿاد 

ق باقتؿااد اقُز اة،  ، ومن  ااق  لا  شتهازا إلاى إلاناار اقفااهي ي والنًاز  اقتُتاالُامز  والزقي  ة

 إلااااى قاااازامد تقييميااااة 
ج
ماهيااااة وتُززااااف الاطااااوزق، عهميااااة، وعهااااداي الاطااااوزق، وعهااااس اقُوقاااااع وؾااااو 

 وتوؾيفية لخاق اقتؿاد اقُز ة في الوثائق الللاثية، وتحدياع تهبيق ا 

هااو تقتؿاااد الااذ  تحققاا  الوثااائق واقُتومااااع الاطوواا املفوواهيال  اليقووصا   حصووا  املوص وووة، -

ااس ارتاابو بااا  مؿااهلح رعص اقاااق الثقااافي اقتمثااا  فااي ينػااهة الثقا يااة  ااااق
َ
الفنوي ُز يااة، وماان ث

 يقااوم َ ااى توييااف اقُاااري واقُتوماااع البؿااززة، و دا ، واقوضاايق  واقطاازح
ج
،  شاا  مؿااهلخا

بكفااااامد فااااي جميااااِ معااااا ع نػاااااناع ا  تمااااِ لتُززااااف ع اااازاد ا  تمااااِ باااا ، باَتباااااره وضاااايتة ماااان 

  ةقولدشة   تؿاق با  زوضائ  ت

ة مان ينػاهة اقتكامتاة اقنًماة الواي تاتس فاي إناار إدار   ،ماهية  جوص/ا الخسع/ق - هو معمَو

 ةبامفلح . محدد من ِقب  اقهضطة لللوزة منتعاحها، وتُشزش الحدماع اققدمة قطتفدي ها

تهااااااوزز عدام تنبااااااِ عهميااااااة الاطااااااوزق مااااان دوره يضاساااااا ي فااااااي َمتيااااااة أهميوووووة الخسووووووع/ق  أهتا وووووو ، -

تحطااااااااي القااااااادرد التنا طاااااااية بمُز اااااااة اقناغاااااااو اقنا طاااااااة لااااااادى  ااااااادماع وعنػاااااااهة اقهضطاااااااة، و 

، وفااااااي  ُااااااال يقياااااااي  يقتؿاااااااز  ةدمحم .اقهضطاااااااع ويرغااااااايفاع ي اااااازى  غااااااازف تحقيااااااق الااااااازيا

ياااااااة ونػااااااز الثقا ااااااة، مااااااان عجاااااا  التغذياااااااة  الاطااااااوزق َ ااااااى الااااااازيا اقاااااااد  بحطااااااي، بااااااا  سُنااااااي التَو

   ةمزاد،قطناقُز ية

هناا  الُدياد مان الُقبااع الواي تُاوا تهبياق الحهاة  موع ات الخسوع/ق،  ثدوت ات الحي يوق، -

الاطاااوزقية  طاااا ولة ويطاااز  الُواماااا  الثقا ياااة، والتقنيااااة، والديموجزا ياااة، وإلامكاشاااااع اقاديااااة  

تياا  ضاانً  نػااكو ماان عشيميااا اللخاااا بالتكنولوجيااا اقُز يااة وتوييف ااا، مااالس شااو ز ، ةبااامفلح  َو

ة والتقنياااع الوااي تطااما باسدهارهااا وشموهااا، إ  سطاااند تقتؿاااد اقُزفااي إلااى ر ااائش عضاضااية البيئاا
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 شي: 

 تبتكار الذ  سطاند إلى البحث والتهوزز  -

البنية التحتية اقبنية َ ى تقنياع اقُتوماع وتتؿا ع، والوي تط   تع ام اقُتوماع  -

 اع ا ختية  واقُاري ونػزها وتبادل ا وتكييف ا مِ تقتياج

عضظ اقتؿادية قوزة تطتهيِ تو ال    ينز القاشوشية والطياضية الوي حهدي إلى سزادد  -

 إلاشتاجية والنمو  

القوى البػززة وتكوز هس،  التُتيس والتدرزي وهو الُام  يهس ويضاس ي في إلاشتاجية  -

 والتنا طية تقتؿادية 

قااااااا  َ اااااااى تاااااااوا ز عقاااااااد َوامتااااااا   البنياااااااة يضاضاااااااية لاااااااذا شعاااااااد عي تقتؿااااااااد اقُزفاااااااي   يقتؿاااااااز تحق

لتكنولوجيااااااا اقُتومااااااااع وتتؿااااااااق والتقنيااااااااع الخديثاااااااة  حطااااااي، بااااااا  هاااااااو منًوماااااااة متكامتاااااااة مااااااان 

الُناؾاااز الواجاااي توا زهاااا والواااي مااان عهم اااا اقاااوارد البػاااززة اقههتاااة  اع اق ااااراع التقنياااة الُالياااة، 

بتكااار، ماان  اااق شًااام تُتي ااي  ُاااق    م زجاااع والوااي سُتمااد بناؤهااا َ ااى نػااز ثقا ااة إلابااداٍ وت 

متوا قااة مااِ متهتباااع النمااو فااي الدولااة، بااقااا ة إلااى تااوا ز الاادَس اقااالي الاااسم ماان عجاا  ر ااِ يدام 

الثقااافي الفنااي لتدولااة وتهااوزز  دماتاا  ووقااُ  َ ااى عناازاي التقاادم التقنااي والفنااي قااواده يرغاايفية، 

 ع شي يدواع يضاضية لتحقيق التنمية الػامتة اقهضطة َ ى  ي تكنولوجيا اقُتوماع وتتؿا

تقتؿاااد اقُزفااي،  ي التةضاايظ  لبُااد جااوهز  قواماا  تقتؿاااد اقُزفااي ُيمثاا  اقزتكااش يضاساا ي فااي 

اقنػااااودد، قيااااث اقُز ااااة الُتميااااة عو  ُبااااارد ع اااازى ةاقُتوماااااع   وتقتؿااااادية تجتماَيااااةالتنميااااة 

 مان اقاوارد تحولل إلى مؿدر من م
ج
 عضاضايا

ج
ؿادر ال لود،  وي تكنولوجيا اقُتوماع الزقمية موردا

تقتؿاااادية، بااا  إمهاااا اقاااورد تضاااللاتيحي ال دياااد فاااي الخيااااد تقتؿاااادية، اقكمااا  لتماااوارد الهبيُاااة، 

قيااااااث سُااااااد معتمااااااِ اقتؿاااااااد اقُز ااااااة الااااااذ  نُيػاااااا  اليااااااوم، يكااااااوي رعص اقاااااااق  ياااااا  هااااااو اقُتوماااااااع، 

 َان  لا  الفوائااد ا قتؿااد اق
ج
 بناي َ ااى اقُز اة هاو اتعاااه متنااٍم شحاو آ اااا التكاما  الُاال ي   كااا

 اقهلاااااف قاااااق  وائاااااد اقهلاااااف،  فاااااي الواقاااااِ إي لخاااااق الخماياااااة تاااااةماي مااااان النامياااااة الااااادوق  تعنيهاااااا الواااااي

اا اقهلاف قاق يازتبو  لكثالد إ   وتقتؿادية الثقا ية
ج
اا ارتبان  توجاد عشا  ومان اقُتاوم بالثقا اة، وثيقج

ااع الُالس دوق     في يتمتاِ بقادراع إبداَياة،    يرف وجا  َ اى غاُي مان  ماا.قوزاة نياة  معمَو

 َزقاااة ضااايكوي  الفناااي ا  تماااِ  ااا ي اقهلاااف قاااق قماياااة بموجاااي توجاااد لاااس قااااق فاااي  عشااا اقهكاااد ومااان

 .تضتفاددمن ج ودهس من الفناشوي  يتمكن ولن لاقتياق
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واشهاقا من عي قماية اقتكية الفكززة في مؿز شي قكية الخفاى َ ى اقطتقب  وال هوف بك  

تضاثمار لك  إشتا   كز  وتكنولوجيا قديثة، لذا اهتمل الدولة ب ؾدار القاشوي الذ  تحديات  و 

إشكمام ا اتفاقية بزي لخماية اقؿنفاع يدبية والفنية منذ قوالي ر ِ  يكف  هذه الخماية، و

 يمكن ؾدوره في ا  تمِ إي لس يكن ل  تةييد من ا  تمِ قزي تقززبا، ومن اقُزوي عي ع  قاشوي  

اقدني ووضائ  تهبيق  ممكن  ووضائ  مزاقبت  موقَو  في  ئحت  التنفيذية  ػك  جيد،  تهور 

يمس عؾبا يي يقاص بمدى ما تمتتك  من ناقاع ومواد  هنية وإبداَية ومقدار ماتغدا َتيهما 

تحزز   من اضاثماراع ادراك ا اقتنامي لُائدات  وما يدره َتيها من د وق وعرياح تط س و غ  في

دواليي تقتؿاد، قيث تطاَد قواشاي اقتكية الفكززة َ ى سزادد قيمة تبتكاراع الذهنية 

واضت دام ا لتحقيق عهداي تنموزة ع زى، وهذا ماجُ  مؿز إقدى الدوق الزائدد في اشتها  

 شًام جديد لتمتكية الفكززة   
 

ا  ي اللااااالاث الثقاااااافي اقؿاااااز  يحفاااااٌ فاااااي جنباتااااا  اللااااالاث الفناااااي اقوضااااايقي ةالناااااوع اقوضااااايقية ،  شًااااازج

وزحا ٌ َ ى الُ وّزة الوننية، جامع هذه الدراضة الُتمياة لتمطااهمة فاي الوقاوي َ اى نازا قفاٌ 

وؾوي وقماية النوع اقوضايقية الللاثياة وتقوزم اا،  ي إقياام اللالاث واجاي قت اي وونناي لتةضايظ 

 نهتق الخكار  توؾتنا إلى َدد شتائة عضاضية عهم ا:جطز التواؾ  باي يجياق، ومن هذا اق

يحف  الللاث الثقافي اقؿز  الفني بحؿيتة  حمة من النوع اقوضيقية تحتا  إلى الُديد من   1

الدراضااااااع،  مهاااااا جاااااشم مااااان اللااااالاث الثقاااااافي لتمعتماااااِ، ووضااااايتة لتتقاااااار  بااااااي م تتاااااف الفئااااااع 

 من ثمار إبداَ س وعدائهس   تجتماَية من عج  تمكاي يجياق من تضتفادد

ال يغااكاق الغنائيااة فااي هااذا اللاالاث الثقااافي الفناي مااِ تميااام البنااام اققااامي لتنااوع اقوضاايقية   2 تنَو

 الللاثية 

 ل شًماااة  لياااة واقُاااايال الُتمياااة   3
ج
تاااس تنًااايس وتزتياااي ومُال اااة الوثاااائق الللاثياااة اقوضااايقية و قاااا

 لزقمية الخالية واقطتقبتية اقناضبة، الوي تقوم َ ى  دمة يرغفة ا

تااوا زع الخمايااة القاشوشيااة َ اااى الؿااُيدين ا خ ااي والاادولي ل اااذه النااوع اقوضاايقية الوااي تكااامن   4

الخقوا اقادية واقُنوزة  صاخايها وؾاومها ، مماا سُاد مطااهمة فاي اضاتمزار إباداَ س ومُاار  س 

ة وماديا وتُميق إدراك س انطاشيتهس ودوره  س الذ   يمكن تضتغنام َن  ور ِ مطتواهس  كززج
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ات ااااااخل عهميااااااة الخمايااااااة القاشوشيااااااة فااااااي الاصاااااا يِ َ ااااااى إلابااااااداٍ وا خا ًااااااة َ ااااااى يدام اقتمااااااام   5

لكماي تضتمزار والتهوزز والتداوق ل ذه النوع اقوضيقية   قطاهمة  ل  في تحقيق التنمياة 

 تجتماَية والثقا ية وتقتؿادية 

د ااي وإلايعاا ي  هميتهاا فاي مناِ الطاتي وضاوم تضاتغاق،  شا  مان قزورزة الخماياة  ػاكتيها الا  6

دوي الخمايااة إلايعابيااة ضاايكوي ماان الطاا   اضااتمزار عَماااق القزؾاانة وتضااتغاق تااال اقػاازوٍ 

 ولن يؿبا عصخا  ققوا اقهلف عية ققوا ضوام مادية عو مُنوزة  

 

ضاااة،  ااا ي الباقثاااة تووااا ي باااةي توقاااِ تتااا  يماااور فاااي َااااي وفاااي قاااوم النتاااائة الواااي توؾاااتل إليهاااا الدرا

تبار من عج  اقطاهمة في قفٌ وإتاقة النوع اقوضيقية الللاثية َ ى اقدى البُيد، وشي:  َت

تصااااا يِ الباااااااقثاي والدارضااااااي َ ااااااى التااااادوزن اقوضاااااايقي لتلااااالاث اقوضاااااايقي  ُاماااااة والنااااااوع   1

   اؽ  اقوضيقية بوج

الاسمة ل مِ وتس ي  اقوروثاع الغنائياة وقفً اا  لزقميةقزورد وجود قاَدد البياشاع ا  2

 وتوثيق ا باقُايال الُتمية الخديثة 

اهتماام ال يئااع اقُنياة بالُما  َ اى إقامااة اقاهتمزاع والنادواع ا ختياة لتوقايا مقوماااع   3

 الخفاى َ ى الللاث وقماية ال وزة الثقا ية الفنية بوقِ  هو لتتدرزي والتُتيس 

ادد واااااااااي يجيااااااااق بقيماااااااة الناااااااوع اقوضاااااااايقية الللاثياااااااة وعهميتهاااااااا الثقا يااااااااة الُمااااااا  َ اااااااى سزااااااا  4

ا حتؿااااااي والتنطاااايق مُ اااااس  وتجتماَيااااة والتارز ياااااة ماااان  ااااااق تااااو ال الح ااااالام والفنياااااي

 لتمحا ًة َ ى مكموي  ل  الللاث 

 

 

 

 

 

 



 حممد عصام مروة. د                                                                          

 1212ـ  يوليو      23ـ العدد  سابعاجمللد ال   171

تباااع ي اديميااة: دراضااة قالااة بامفلح، اااتن  " اادماع إلارغاااد والتوجياا  والنػاااناع الاطااوزقية فااي اقك  1

تااااااس اقُتوماااااااع،  قكتبااااااة جامُااااااة اقتاااااا    ااااااد لتبلاااااالوق واقُادي"،معتااااااة دراضاااااااع َزييااااااة فااااااي اقكتباااااااع َو

  74-16، مايو : 2005  ة10،2معتد

البطااااايوني، بدوزاااااة دمحم  " هاااااو اقيتاداتااااااا ومااااادى تهبيق اااااا با رغاااااايفاع واقػااااازوَاع الزقمياااااة : دراضااااااة   2

، الطااااُودية : معتااااة جامُااااة نيبااااة 9ف يرغاااايفي اقزمااااش"  ا  تااااد الحااااامظ،تهبيقيااااة َ ااااى  هااااة الوؾاااا

   1126-1067 : 2016ل دا  والُتوم إلانطاشية ة

   "قواَد البياشاع"، الطوداي:  تية دراضاع الخاضو  جامُة كزد اي  3

الحاااااااااااااااؽ ب ؾاااااااااااااادار قاااااااااااااااشوي قمايااااااااااااااة اقتكيااااااااااااااة  2002لطاااااااااااااانة  82ال ززاااااااااااااادد الزضاااااااااااااامية  "قاااااااااااااااشوي رقااااااااااااااس   4

 2002، 45مكزر ص 22لقاهزد، ٍالفكززة"،ا

إغااكالياع رقمنااة ا حهوناااع بااال شائز: ساوزااة الػاايا دمحم بااا  بتُااالس واقزكااش الاااونني "قمشد،عبالخبيااي   5

لتم هوناع بةدرار شمو جاي"، مذكزد لني  درجة اقاجطتال في َتاس اقكتبااع والُتاوم الوثائقياة، قطاس 

  2015وم إلاضامية: جامُة وهزاي،تنطاشية والُت َتس اقكتباع والُتوم الوثائقية،  تية الُتوم

دقواي،َبااااااااادذ  "دور إدارد التهاااااااااوزز تدار  فاااااااااي تهبياااااااااق إلادارد تلكللوشياااااااااة: دراضاااااااااة مساااااااااخية َ اااااااااى   6

الُااامتاي فااي رئاضااة ال يئااة اقتكيااة لل بياا  وزنبااِ"، بحااث ُمقاادم  ضااتكماق متهتباااع درجااة اقاجطااتال فااي 

ماق ، الززاف: جامُة اقت  ضُود،  تدارد الُامة بكتية إدارد   2008َي

 اااخا ، ضاااتيس  "الخقيقاااة والاااوهس فاااي مػاااكاع اقوضااايق  الُزيياااة"، معتاااة غااائوي َزيياااة  الُااادد اقائاااة   7

   140 -128 : 2012والثاني والحمطوي،ة

، 2003مكتبااااة الكتااااا  الُز ااااي: مكتبااااة الكللوشيااااة،"، الطاااابيعي،معاد  "يضاضااااياع فااااي قواَااااد البياشاااااع  8

 library.online-http://books 2020وتس اضللجاَ  في مايو

، 212،  1الُامز ،َباد جااواد  "اقُز ااة وتةثالهااا فااي مهغازاع التنميااة تقتؿااادية"، معتااة تضااتا  معتااد  9

   460-429 : 2015ة

 ، القااااهزد : غااازكة 1لتاااارزا والنًززاااة واقمارضاااة"،ةمَباااد ال واد،ضااااما  "اقيتاداتاااا والخفاااٌ الزق اااي : ا  10

 2010شاص لتهباَة، 

 ، مشزااااااااادد 2َباااااااااد ال واد،ضااااااااااما  "اقكتبااااااااااع ويرغااااااااايفاع الزقمياااااااااة : الت هااااااااايو والبناااااااااام وتدارد"، ةم  11

 2013ومنقح ،القاهزد : دار الكتا  الخديث، 

http://books-library.online/
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ئااة الزقميااة ودوره فااي دَااس تتؿاااق َتيقااة،لخواني  "اضااللجاٍ اقُتوماااع الُتميااة والتقنيااة فااي ياا  البي  12

الُت ااي باااي الباااقثاي"، رضااالة دكتااوراه، ت ؿااـ تقنياااع اقُتوماااع فااي يشًمااة الوثائقيااة، مُ ااد َتااس 

  2013، 2اقكتباع والتوثيق، جامُة قطنهينة 

اضااة دور قواَااد البياشاااع فااي تااداوق اقُتوماااع باقكتباااع الُامااة اقؿااززة : در َ ي، الااد   هاق،إيماااي  "  13

   2011ة، Cybrarians Journal   ،52،قالة َ ى مكتبة اقُاد  الُامة"

الُمود ،هادى  "يرغاافة إلالكللوشياة : شمااو   تهبيقااي لاضات دام التقنااي بعامُااة اقتا  َبااد الُشزااش"،   14

  112-65:   2009، ة16،1معتة مكتبة اقت    د الوننية، معتد

تااااةثال اقوضاااايق  الُز ي"،تزجمااااة َباااادذ م تااااار الطاااابااي،  ااااارمز، هجاااال  جااااور   "ققااااائق تارز يااااة َاااان   15

 2015القاهزد: اقهضطة الُزيية لتدراضاع والنػز  

 ز ،قنااااي  "اقطاااتودَاع اقهضطاااية الزقمياااة: ودورهاااا فاااي دَاااس ا ختاااوى الُز اااي وإثزائااا  َ اااى تشللشااال"،   16

 132-93 :  2012، ة18،2معتة مكتبة اقت    د الوننية، معتد

،جااااي  "تؿاااميس وإَااااداد شًاااس ادارد قاَااادد البياشااااع الحاؾااااة بالُاااامتاي فاااي جامُاااة  غااااداد"،  كااا  ذ  17

    2009مزكش بحوث الطوا وقماية اقطتهت  : جامُة  غداد،

قهاااااام،محمود  "واقاااااِ اقوضااااايق  الُزيياااااة وتحااااادياع الُؿاااااز"  ا  تاااااة الُزيياااااة لتثقا اااااة، ا  تاااااد الزا اااااِ   18

 31-9 : 2005، تونظ، ة48والُػزوي

تااااااوم   19 قولااااادشة،آي "اقكتباع ورعص اقاااااااق الثقااااااافي"، تزجمااااااة يوضااااااف َيساااااا و َباااااادذ، معتااااااة اقكتباااااااع َو

 237-235 : 2008 ة11، 40اقُتوماع  ا  تد

ل ناااااة التوا اااااق بمُتومااااااع التوثياااااق لت يئاااااة اقؿاااااززة الُاماااااة لتمواؾااااافاع وال ودد "مُتومااااااع وتوثياااااق :   20

جم ورزااااااة مؿاااااز الُزيياااااة : ال يئاااااة اقؿاااااززة الُامااااااة  ،"ISMNاللااااالقيس الااااادولي اقوقاااااد لتموضااااايق  ردماااااس 

 2006لتمواؾفاع وال ودد،

دمحم،َماد "ينػاااهة الاطاااوزقية لحااادماع اقُتومااااع إلالكللوشياااة بمكتباااة يضاااكندرزة: دراضاااة تحتيتياااة   21

 2014تقديس تادد موس و، يضكندرزة : دار اقُز ة ال امُية، ، تقوزمية" 

َناؾااز اقااشزة الللوزحااي فااي تطااوزة  دمااة اقُتوماااع لتمطااتفيدين: دراضااة  مزاد،شباااق   قطاان،دمحم  "دور   22

اضاااااتهاَية  رام َيناااااة مااااان اقطاااااتفيدي مااااان  دماااااة اقُتومااااااع فاااااي اقكتباااااة الُاماااااة اقزكشزاااااة فاااااي جامُاااااة 

   53-35 : 2009، ة94، 31اقوؾ  ومكتبة اقُ د التقني" ، معتة تنمية الزا دين  معتد

امي   23 جادد : جامُاة اقتا  َباد الُشزاش، " ، " عود اقُز اة  فاي ضتطاتة دراضااع الثاثاوي  مزكش إلاشتا  َت

2011 
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، متااااااح َ اااااى 2020اقزكاااااش اقؿاااااز  لتمتكياااااة الفكززاااااة وتكنولوجياااااا اقُتومااااااع، تاااااس اضاااااللجاَ  فاااااي عبززااااا    24

 www.ecipit.org.egالزابو 

 2006 ، القاهزد : مهكة مؿز، 5نوش "، ةممندور،دمحم   "يد  و   25

  "اتفاقيااااة بااازي لخمايااااة اقؿاااانفاع يدبياااة والفنيااااة"، جنيااااف، WIPOاقنًماااة الُاقيااااة لتمتكياااة الفكززااااة  26

1979  

  "مُاهااادد الوزباااو  ػاااةي يدام والاسااا ي  الؿاااوتي"، جنياااف، WIPOاقنًماااة الُاقياااة لتمتكياااة الفكززاااة  27

1996   

  "الل ناااة الخكومياااة الدولياااة اقُنياااة باقتكياااة الفكززاااة واقاااوارد  WIPOكياااة الفكززاااةاقنًماااة الُاقياااة لتمت  28

   2014الوراثية واقُاري التقتيدية والفولكتور" ، الدورد الطا ُةوالُػزوي، جنيف، 

، متااااااااااح َ ااااااااااى الاااااااااازابو 2020، تاااااااااس اضااااااااااللجاَ  فاااااااااي مااااااااااارص WIPOاقنًماااااااااة الُاقيااااااااااة لتمتكياااااااااة الفكززااااااااااة  29

www.welc.wipo.int 

اقمتكااة الُزييااة "، قااا 162اقهضطااة الُامااة لتتُتاايس الفنااي والتاادرزي اقنهااي  "تؿااميس قواَااد البياشاااع :   30

 الطُودية، بدوي تارزا 

 2002نػزد اقتكية الفكززة  مؿز: مُ د يهزام إلاقتي ي لتصخا ة،   31

، القاااهزد : ال مُيااة اقؿااززة لقاااشوي "تة رؤزااة الخمايااة اقطااتقبتيةيااونظ،َمز  "قواَااد البياشاااع : اقػااك  32

 2005تشللشل، 

يااااااة اقُنياااااااة بالتكنولوجيااااااا  "ؾاااااااوي تزاثنااااااا الوثاااااااائقي: بزشااااااامة  اكااااااازد الُاااااااالس"،   33 اليونطااااااكو، الل ناااااااة الفَز
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 والاجحماكية ملية الللوم إلانضانية                                                                                                              

 الجسائر-جاملة جياللي ليابط صيدي بللباش                                                                                             

 مخحبر أنـمة املللومات وألارشيف                                                                                                          
 

 دسييييييما امللميييييياري جلييييييسا ماصضييييييات اللييييييجوج يييييييي اللييييييال  ث ييييييو ت جد ييييييد  يييييييي الح ييييييمي  ال  

للب ا يياتو واملهيياوي  وامل ييؼلخات البييا ثييرثبؽ بم ام ييا ووؿائه يياو وػبيليية برامت ييا ون يياػا  ا البييا 

جضيييمن ميييا هالل يييا ويييلى املاصضيييات ةلييين جوياييير ال يييور  الضيييلبية البيييا ارثبؼيييد   يييا ك ييين مييير الحيييار   ييييي 

 وةكيييييات  الحاويييييي   مون ييييا ماصضيييييات كأابييييييةو لحالييييد ك ييييين ألاتوار الجد يييييد  ل يييييا لماصضييييات ل  يييييال 

ثب ث جميم الدوى يي امل اهج وألاصاليب البا ما شان ا ثيدكي  ويلا الحوجيل الجد يدو وثرليس ييي ويلى 

اللملية ب ه  أصاسما ك ين الأيرا   واملؼاللية لملييار للحاويي و والحلليي و وال ربييةو وةكيات  إلاتميا  

ؼاللييييييية تاهييييييي  مبيييييييان  ويييييييلى للنييييييي   و ميييييييا هيييييييالى الخيييييييرر ك ييييييين ثيييييييو ار  ظيييييييا  النحيييييييا و الأيييييييرا   وامل

املاصضيييياتو والانهحييييا  ك يييين املنحبييييات اللمومييييية باكحباروييييا ػييييرم م يييي  لحلس ييييس ال  يييياػات والبييييرام  

ن ييياوى الو يييوم ك يييدى ميييا  ييييي بساييية الليييجاو وويييو ميييا الحثأيهييييةو والحلليمييييةو وال ربو يييةو وال ر   يييية

 هالى ولى الدراصة البا ثمط الجوانب الحالية6

ظيييا ات النحيييا و الأيييرا   واملؼاللييية تاهييي  ماصضيييات الليييجوج ييييي الجسائيييرو   الو يييوم ك ييين وا يييم -

والبييييييا ثييييييرثبؽ كييييييات   وطييييييرور  انهحاى ييييييا ك يييييين املاصضييييييات الاارجييييييية البييييييا جلميييييي  يييييييي نهييييييط الضيييييييا 

 باملنحبات اللمومية؛ 

جلس س  رر ولى املنحبات يي كملية ة ال  وثاوي  اللج ا  ما هالى اللم  بمه وم وممارصيات  -

 الثأا ية الوصاػة 

ماصضيييييييات الليييييييجوجو الحاويييييييي و منحبييييييات الليييييييجوجو املنحبيييييييات اللمومييييييييةو حالكلمااااااتاحاة: ت  ااااااا  

حالوصاػة الثأا يةو الجسائر 
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Abstract : 

Prison institutions around the world are undergoing new transformations in the 

architectural design of buildings, concepts and terminology related to their tasks and 

functions, and the nature of their programs and activities through which these 

institutions seek to change the negative reputation  that has been associated 

throughout history in being penal institutions, to make sure of her new roles as 

institutions of reform and rehabilitation.All countries are looking at the curricula and 

methods that will strengthen this new approach, and in this process focus mainly on 

reading as a criterion for rehabilitation, education, reintegration of prisoners, by 

ensuring the provision of the space of the book, reading within the premises of these 

institutions, Opening up to public libraries as an important party to promote cultural, 

educational, and recreational activities in the prison environment, which we are trying 

to find through this study, which touches on the following aspects: 

- To identify the reality of the book spaces, reading within Algeria's prison 

institutions, and the need to open them to external institutions that work in the 

same context and which are usually associated with public libraries; 

- Promoting the opportunities of these libraries in the process of reforming and 

rehabilitating prisoners through the concept and practiceof cultural mediation. 

Keywords: Prison institutions, rehabilitation, prison libraries, public libraries, cultural 

mediation, Algeria  
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جلييييييييسا الجسائيييييييير م ييييييييل مؼلييييييييم ألالهييييييييية الثالثييييييييية ث ييييييييو ت نمو جييييييييية تاهيييييييي  جميييييييييم  ؼاك  يييييييييا 

ـييييييي  ماصضيييييييا  ا  والأظييييييائيةو الا ح ييييييات ةو وال ربو ييييييةو والثأا يييييييية وهارويييييياو أكيييييياتت ميييييييا هالل ييييييا ث 

وويامل ييييياو لميييييا كر ييييييد اصيييييح داذ ماصضييييييات جد يييييد و   يييييدم إلا ييييييال و والب يييييث كييييييا الجيييييوت  يييييييي 

  حؼابق مم الح ر  ات وامللا ار الدولية الادمة اللمومية بما 

ييييييي ويييييلا الضييييييا  بالحتد ييييييدو ثرا يييييي ميييييا هالليييييل الجسائيييييير  -اللييييييجوج -ىـييييييد املاصضيييييات اللأابيييييية 

الحوج ييييات الخد ثيييية مله يييييوم وييييلى املاصضييييياتو والبييييا ثخبلييييل ك ييييين ةرييييرى صياصييييية إلا ييييال و والحاويييييي و 

ويلا الحوجيل اليلي  ظيما  ة لح أيق  لووإلاجرا ات والحدابار الالزم وإلاتما و ما  تلل ا ثب ث يي

الخيييييق للنييييي    ييييييي الحلليييييي و والثأا يييييةو وال ر ييييييلو  تلييييي  ميييييا املنحبيييييات تاهييييي  الليييييجوج م يييييور ويييييلى 

 املمارصات 

هار أج وطلية ولى املاصضات اللأابية يي الجسائير ثؼير  متموكية ميا إلاشيهاليات والح يد ات ييي 

 ث كا  رر جلس س توروا ما هالى الانهحا  ك ين املمارصاتو ووو ما  تلل ا موطلا للدراصة للب

البسايية الاارجيييةو ها يية وأج الجسائيير كر ييد يييي وييلا الضيييا  ث ييو  يييي الأؼيياق الثأييايي  ضييا ر وييلى 

ك ن مضحوى م  و  يات اليوػا ثرا يي املليا ار  الحوج اتو ما هالى انتاز م اريم منحبات كمومية

مؼاللييييييية اللموميييييييية  و ث مييييييي  ويييييييلى املنحبيييييييات مييييييي  الدوليييييييية ث يييييييد جضيييييييمية   املنحبيييييييات الرئسضيييييييية لل

الا ائص البا ثمنن ا ما هدمة جم وروا بما      اللج ا  ) الني    ،و لميا كميدت مي  ميا وزار  

اللدالة ووزار  الثأا ة ةلن ةجرا  اثها ية جضمح بالحبياتى والحلياوج بياج ويلى املاصضيات  ويلى امل يام 

واملبيييياترات البييييا اثخييييل  ا الضييييلؼات اللمومييييية  تلل ييييا  املرثبؼيييية   ييييلى املاصضييييات ولييييلا ال  يييياػات

 ثحتل ن و جلس س اللم  بمه وم   الوصاػة الثأا ية   

 
1  

ج ييه  ماصضييات اللييجوج لييدى النثايير مييا ألا ييرات ماصضييات كأابييية م م  ييا ألاوليين  ييي رتق 

ةهظاك   للأوبات مأيد  للخر ة وصالبة ل او ووو ميا املاالهاج والاارجاج كا الأانوج ما هالى 

 حوا ييييق مييييم الخأيييي  الييييد لي لهلميييية اللييييجا يييييي اللييييرمو أو   الخيييي ط   والبييييا جللييييا   امل ييييم  أي جلو ييييق 

  1الشاص وم لل ما الح رم ب هضل
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لما  لوب البلع ةلن اكحباروا ماصضيات ل  يال  وةكيات  ثاويي  الليج ا و كر  يا  وميو ك ين أن يا   

و ويليرم   جيوج شيازاى   ميا هيالى أب اريل البيا  يدم ا ىيوى ةكيات  ثربيية 2ضة   ل  يية صيامية  ماص

ألاىداذ الجيان اج واليلي  لحبير تور ويلى املاصضيات      أح ير  أيؽ ييي ةكيات  ثنييهيل ميم الخييا  

أج ندمتيييل ييييي املجحمييييم  -ييييي ىيييدوت امللأيييوى -الاجحماكيييية ب ربيييية أنمييياغ صيييلولية ملي ييية ك يييدىو ولنييييا

خشجيم ثهح ل ونموىو بإريار  مـياور اليو ي لد يلو وبتلليل  ليسا املوا يف ب يه  بيي  وويو بأيدر ميا ب

 مييي نهضييل ومهانحييل يييي املجحمييم بأييدر مييا  رثهييم ثييدر تيا ةليين وطييلل إلانضييان    ايير عو أو  خحييارو أو 

أي أج م مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 3  حمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياو أو   يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبح با هح يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار مضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياو   

جرام و وكيال  امل  ير اجو باكحبارويا ماصضيات لسضيد ولى املاصضات ثنما يي مواج ة الضلوك إلا 

كأابيييية بأييييدر مييييا  ييييي ماصضييييات ة يييال  وثأييييو   املجييييرماجو ووييييو لييييللو ميييا أكل ييييد ك ييييل ويايييية ألاميييي  

املح ييد    اللييجوج واملاصضييات اللأابييية أو إلا ييالىية  و أي أج ل ييلى املاصضييات الخييق يييي ىرمييياج 

الحهيييييو او الخيييييق ييييييي الركا ييييية )   ،و ىييييييث ورت ييييييي  الخر يييييةو لنيييييا توج ىرمانيييييل ميييييا ىأيييييل ييييييي الحلليييييي و

ك ييين أنييل    وجييد  ييير  بيياج ماصضييات ةكيييات   1511الأواكييد الييدنيا مللامليية الليييج ا  لةميي  املح ييد  

 ال ربية أو الحاوي  واملاصضة إلا الىية يي الخضمية 

 كمليييد الجسائيييير ك يييين ةتهييياى الحلييييد   وةكييييات  ث ـيييي  ماصضييييات اللييييجوج ب يييه  مبلييييا ك يييين أصييييط

كلمية  را ي الحلدت يي الخضميات بما  حوا ق مم الحوج ات امللموى   يا ييي اللد يد ميا البليداج البيا 

ثرليييييس ك ييييين مبييييياتي الادمييييية الاجحماكييييييةو ومبييييياتي ىأيييييو  إلانضييييياجو ىييييييث ث ييييياوى الأيييييانوج الضيييييابق 

لى املحظيما  يانوج ث ـيي  الليجوج وةكيات  ثربيية املضياجاجو بليع وي 274-37املحمث  ييي ألامير ر ي  

 الجوانب ىيث جا  يي مواتى ألاولن6

الأظييائية  الضييلؼة البييا ث ييا ف اللأوبييات يييي املضيياوا  ومبييدأ الهرت يية بالخر ييات الجسائيير ثمضييو -

 .بحؼبيأ ا وثأوم كل  ا

 .الاجحما ي وثنيه   وةكات  ثربي    كل    املخهوم ة ال  وو للخر ة املانلة اللأوبة ما ال دم -

 .امللجوناج ملاملة يي املح د  ألام  م ـمة ثو يات ثؼبيق -

 ةلييين باإلطيييا ة إلكيييات  ال ربيييية الهلالييية الوصيييائ  ميييا  يييي ال ا لييية ألاكمييياى رييي  والحهيييو ا ال ربيييية ةج -

 .ل ر ي  ا الدائ  اللام 

 ىما يييييية تائمييييييةو مضيييييي  د ة ب ييييييهة وألاهال ييييييية الهنر يييييية امللييييييجوناج ها يييييييات ب  ييييييل ب إلا ميييييياج -

 .املجحمم
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املحظييييييما  ييييييانوج ث ـييييييي  اللييييييجوج وةكييييييات  إلاتمييييييا   205-21ر يييييي  ليييييييح  جلد لييييييل بالأييييييانوج الجد ييييييد 

و والبيا ن يد 27ونيص امليات   21الاجحما ي للملجوناج ىيث اهح ر ولى املمارصات ييي نيص امليات 

 ك ن ما  ي6 

  نيير  ك يين  ائميية كأابييية إلرصييا  صياصيية و واكييد مبيياتي ثنييريط ةليين الأييانوج  وييلا ي ييدم" ح01اةاات  ح

 وةكيييات  ال ربييية بواصييؼة املجحميييم لخما يية اللأوبييية وصيييلة ثؼبيييق ثتلييي  مييا االبيي الاجحمييا ي الييد اق

 الاجحما ي للم بوصاج   إلاتما 

مضييحواو   مييا الر ييم ك يين وجلميي  إلانضييانيةو لييرام    ث ييوج  ملامليية  لاميي  املخبوصييوج  " 02اةاات  ح

  "الرأي أو  اأو الد اللوة أو الج ط أو اللر   بض ب ثميا  توج  تائمةو ب هة واملل وي  الهنري 

 
7 

ثاهل ماصضات اللجوج ك ن كاثأ يا كمليية ةكيات  ثاويي  الليج ا و و يي كمليية ؿاورويا بضييؽ ة  

 أج مظمون ا كميق وملأدو  حؼلب ث د د امل اهج والبرام  وألاتوات املضاكد  لللملية الحاويلية 

1.2 

ملهاوي  امللأد  اللي  حلرض لالهحالم ىضب املجا ت امللر ية  لحبر مه وم الحاوي  ما ا

أو الحخ يص بياج البياىثاجو ىييث  لر يل كلميا  الي هط ك ين أنيل   اللمليية البيا   ي    يا الراشيدوج 

ييي املراىيي  املاحلهية مييا م ياكر الطجييس والاطيؼرا  الانهلييالي والحبليية ةليين ث أييق اصخب ييار جد ييد 

الخضييييا  امل ييييارات الالزميييية لخييييال    الجد ييييد و وةليييين أصييييلو  جد ييييد مييييا يييييي مييييا  ح يييي  بانهضيييي  و وةليييين 

و أي اللميي  ك ييين ث ر ييير الشييياص مييا مييي  الضيييمات الشا يييية 6الضيييؼر  ك ييين انهليييا     وبساييي     

 الضلبية البا ثؼغن كليل مث  الطجس والياشو وةكات  بلث رو  الحمضو بالخيا   يل 

اللمليية البيا جضيمح بيي   ةريار  الخيوا س الا تابيية ك يد لما   ـر ةل  ا كلما  الاجحمياق ك ين أن يا 

الشيياص ب يييث  يياما بييالأي  واملوا ييف الجد ييد  البييا  ييرات هرصيي ا يييي نهضييلو  ي  ييرم الأييواناج بلييد 

   7أج ماج محمرتا كل  او و  دم  يي الخيا  الاجحماكية بلد أج ماج م لس  كن ا  

   اثتييياى ةكييات  الحاويييي  لللييج ا  ييييي نييص امليييات  و ييد ىييدت امل يييرق الجسائييري تور ماصضيييات اللييجوج  

 ميا املضيحمر والر يم وماوالثيل الشا ييةو  دراثيل ث ميية ةلين املخبوش ثربية ةكات  كملية   دم"88
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 ؿيييي  يييييي املجحمييييم يييييي لللييييسا  يييييل الرهبيييية باملضيييياوليةو و لييييث وةىضاصييييل وألاهالقييييي مضييييحواى الهنييييري 

  "الأانوج  اى رام

2.2. 

وا ة ما ورا  ةن ا  ماصضات ةكات  الحاوي  ويو ثيو ار واثخيا  مي  إلاجيرا ات الو ائيية ةج ال

واللالجييييية ملها  يييية الجر ميييية والحألييييي  مييييا نضييييب  ا لهيييي   ح أييييق ألامييييا الاجحمييييا ي املحمثيييي  يييييي ىهييييف 

 الحوازج يي اى رام الأواكد وامللا ار والأي  الاجحماكية وكدم الارو  كن ا ج د إلامهاج 

ج الييلي  خظييم للحاوييي  لييسط مييا أجيي  الحنيييف مييم بيياقي اللييج ا   أييؽو وةنمييا يييي الأييدر  ةج اللييجا

ك ن ةكات  اندماجل يي الخيا  هار  اللجوج بلد إلا را  ك ل والابحلات كا الجر مةو لللو  حؼلب 

أج ثيييو ر صييييلؼات اللييييجا مييي  الوصييييائ  البييييا ثمنيييا اللييييجاج مييييا الليييسا الضييييلي  هييييار  اللييييجوجو 

  و أو ثؼو ر م ارا    يي الخرم الحأليد ةو وجشجيل   ك ن إلابداق والابحهار ل أ   يي الحللي

جلحبييير ويييلى امل يييام ميييا املبييياتي اللامييية املضيييؼر  ييييي نـييي  الليييجوج والبيييا ثحؼليييب ثخ ييييص  ظيييا ات 

ك يييين املضييييحوى الييييداه ي ميييياج ث حييييوي ويييييلى املاصضييييات ك يييين  ظييييا ات النحييييا و الأييييرا   واملؼاللييييية   

ا هييالى اللميي  مييم املاصضييات البييا ث  ييؽ يييي نهييط الضيييا و والبييا ثييرثبؽ يييي منحبيية اللييجا  و أو ميي

 اللات  باملنحبات اللمومية 
 

3  

 بييد مييا ةتراك أج  ايية اللييج ا  جييس  مييا املجحمييم أو كمييوم ال يياش والبييا   ييدم املاصضييات 

اهيييييلى بلييييياج الاكحبيييييار م ييييياريم ماصضيييييات الثأا يييييية ةلييييين هيييييدم  ا طيييييما م ييييياريم الح مييييييةو وويييييو ميييييا ث

اللجوج الجد د و وجضمن املاصضات الأد مية ةلين ثب ييل ميا هيالى ثيو ار مي  ألاج يس  وألاتوات ك ين 

املضحوى الداه ي أو الاارجي ما هالى انتاز منحبات ييي البساية الداهليية للليجاو أو الانهحيا  ك ين 

 ومية يي ةػار م روق الوصاػة الثأا ية   البساة الاارجية ما هالى اللم  مم املنحبات اللم

 

1 3

جلحبييير املنحبيييات تاهييي  الليييجوج  ظيييا  للح  ييياة الاجحماكييييةو والبيييا جلمييي  ك ييين طيييماج ىيييق 

 جميييم النيي    يييي الو ييوى والخ ييوى ك يين املللوميياتو وامللر ييةو والثأا ييةو مييا هييالى جشييجيم محلييية
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الأرا   واملؼاللةو والبا جلحبر جسأ    حتسأ ما تور  الحاوي  لللج ا و وويو ميا ن يد كلييل املليا ار 

 والح ر  ات الدوليةو نللر من ا6

  مييييي   02ورت ييييييي نيييييص امليييييات   ( ح1511معاااااتمم حملمااااالحاة داااااي حللاماةااااايحالاااااي  تحةعتملااااا حال ااااا  ت ح ح

اللييييج ا و مييييسوت  بمييييا  نهيييي  مييييا النحييييب ماصضيييية  تييييب أج ثملييييو منحبيييية  ضييييحخدم ا جميييييم  اييييات 

 ال ر   ية والحلليميةو و تب جشجيم اللج ا  ك ن الاصحهات  الهاملة من ا   

 اللي ن رثل اليونضهو   الأرا    ي ىق كالما    (ح1551م ثتقحالارا ح ح

واليلي  حظييما  ( ح1550تاريارحال علا لح الحال اا يحالاه حأماي حجأسار حمبلااسحأجسجواتح    ا ا مس  ح

ال كييا منحبيية اللييجاو و و ييما أج منحبيية اللييجا   بغييي أج جلميي  و ييق امللييا ار امل  ييية نهضيي او   يي

البيا ثخظيم ل يا املنحبييات اللمومييةو و  بغيي أج ثييدار ميا  بي  منح ييياج محخ  ياج؛لما  تيب كل  ييا 

ثلبييييية اىحياجيييياثمخحلف رأا ييييات اللييييج ا  واوحمامييييا   و و تييييب كل  ييييا أ ظيييياو ثييييو ار الو ييييوى الخيييير 

  و و  بغي كل  ا أج ثو ر  ها أو   ال ملخو ألاميةو وألان ؼة الأرائية  ات ال لة لللج ا

،  LSDPلمييييييا كملييييييد إلا ييييييال ك يييييين ثخ يييييييص  ضيييييي  للمنحبييييييات البييييييا ثخييييييدم ألا يييييياار املخييييييروماج ) 

Libraries Serving Disadvantaged Persons لحخييييح  ر ييية الأييييات  للمنحبييياتو والجمليييياتو

  8الادمات املحخ  ة وثؼو روا لحلو الهاات ما املجحمم والج ات الخهومية لح مية

 ب ييث يييي ز ييات  الييو ي بخييدمات منحبييات  1541شييهلد إلا ييال  ر ييق كميي  يييي منحبييات اللييجوج صيي ة 

اللييييييييجوج مييييييييا هييييييييالى كأييييييييد اللد ييييييييد مييييييييا امليييييييياثمراتو ورشييييييييات كميييييييي و والاجحماكيييييييياتو والدراصييييييييات 

بمثابييية ألاصييياش لحؼيييو ر ألاتلييية إلارشيييات ة  الاصيييحؼالكيةو وجميييم املللوميييات البيييا ميييا شيييان ا أج ثهيييوج 

ميا ث ر ير  رانضيسط ميا رز   1557لادمات منحبات اللجوجو والبا ثمن د ما ن ر تليي  ييي صي ة 

ثظيم د  1551واللي أكات ن ر ويلا اليدلي  بليد ث أي ية والحو ي  ةلين مللوميات ألفير ت ية ييي صي ة 

 و الحأيي و وأصاليب الخضو ق  مضحو ات الادماتو وحج  املجموكاتو والحوؿيفو والحمو  

 لحبر الخق يي الحللي  والثأا ة ما الخأو  اللاملية املحهق كل  او ووو ما ثمحث  لل امللا ار الوػ ية 

وال  ور الأانونية تاهي  مي  اليدوىو والبيا جلحبير املنحبيات تاهي  الليجوج لخدمية م ـمية و ليية 

جشييجيم الأييرا  و الأظييا  ك يين ألاميييةو ثؼييو ر  م ميية يييي كملييية الح مييية الشا ييية للنيي   و مييا هييالى

امل يياراتو جشييجيم ميي  ألاشييهاى الثأا ييية البييا جضييمح بخ مييية الييلات وثخهيييف ألاليي و ووييو مييا  تلل ييا 

ثحتل ن و الب ث كا الجوت  والنهيا   اله ييةو والضيما  للمليجوناج ميا الو يوى والخ يوى ك ين 

  9املللومات لما لو مانوا أىرار
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 امييييييد الجسائيييييير بإكييييييات  ث ـييييييي  ويامل ييييييا وطييييييبؽ صييييييلؼات اللييييييجوج بمييييييا  حوا ييييييق مييييييم وييييييلى 

الح يير  ات وامللييا ار الدوليييةو البييا جلحبيير الخييق يييي الحللييي  والثأا يية مييا الخأييو  اللاميية لللييج ا  

كييات  ال ربييية وةكيات  إلاتمييا  الاجحمييا ي للم بوصيياجو اله يي  وويو مييا جييا  يييي البيا  الرابييم املحللييق بإ

ألاوى املحللق بإكات  ال ربيية ييي البساية املولأيةو  ضي  ث ـيي  ةكيات  ال ربيية ووصيائل ا لميا ن يد كلييل 

 ظما الخق للن    يي الحللي و الحهو او الثأا ية ميا هيالى اثخيا  مي  الحيدابار  51ةلن  44املوات ما 

  ها  ة للخشجيم ك ن الأرا   يي أوصاغ املضاجاج والبا   دم ةلن6 وإلاجرا ات الح

 ةكات  بلث الثأة ورو  الخيا  يي اللج ا  ما هالى املؼاللة؛  -

 اصحوالى أو ات  راه   للحهنار يي ألاشيا  الا تابية والابحلات كا ألا هار الضلبية وامل  ر ة؛  -

 . لأهال وث ضاج نهضل   ل ب ك ن اللجاج مضاكد -

الجيات  ليهيوج  ياترا ك ين الانيدما   ألاميور  ك ين  و سحيل الليجاج وثهحييح ليدى الحهناير أصيلو  جويار -

 يي املجحمم 

 .اللألية  درا    ما والر م اللج ا  لدى الللما املضحوى  ث ضاج ك ن اللم  -

 وؿيييفك يين الح جلي ييل البييا الللمييية ال يي اتات ك ين للخ ييوى  جلليمييل موا ييلة ك يين اللييجاج  ضياكد-

 .اللجا ما هروجل بلد

ةليييل مييا هييالى ثييو ار النحييب ومخحلييف   مييي  أو  يييل  رهييب ثخ ييص أي يييي م  يية اللييجاج ةلضييا  -

 .املوات البا جضاكد ك ن ثؼو ر ولى امل ا

ك يين الييره  مييا كييدم وروت ملميية   منحبيية   ب ييخيح اللبييار  يييي ال  ييور البييا ثظييمن ا  ييانوج ث ـييي  

ما  الاجحميا يو ة  أج الالهيية البيا أنتيس ميا هالل يا الأيانوج ثرا يي ماصضات ةكات  الحاوي  والاند

مبييييياتي ىأيييييو  إلانضييييياج البيييييا ورتت ييييييي إلاكييييييالج الليييييالما لخأيييييو  إلانضييييياج ومليييييا ار ألامييييي  املح ييييييد  

للأواكيييد اليييدنيا مللاملييية الليييج ا و وامليثيييا  اللر ييي  لخأيييو  إلانضييياج اليييلي أ رثيييل الجاملييية اللربييييةو 

بيير  ك يين ثييو ار  ظييا ات النحييا  واملؼالليية تاهيي  بسا  ييا نـييرا للييدور الييلي ثللبييل والبييا ثتليي  من ييا مت

ك ييين املضيييحوى الثأييياييو والحلليمييياو وال ربيييويو وألاهالقييييو وويييلا ميييا نلحمضيييل ييييي هؼابيييات وث يييير  ات 

و والبيييييا ثرصييييي  الاؼيييييية 7221امليييييد ر الليييييام إلتار  الليييييجوج وةكيييييات  إلاتميييييا  يييييييي الجسائييييير م يييييل صييييي ة 

 ت  ث ـي  اللجوج با رثهاز ك ن م ور ا  رثبؽ اىدوما بي6 امللحمد  إلكا
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 ما هالى جشجيم اللج ا  ك ن الأرا  و وتك  منحبات ولى املاصضات؛ املحمسحالياخلل  -1

ث  يييؽ كال ييات الحليياوج مييم الأؼاكييات اللمومييية املل ييية بييالحللي  والحهييو ا  املحاامسحاارااتس ل  -2

،   (10  

3 3

ثتد ولى املنحبات تاهي  الليجوج ىيوى الليال  متموكية ميا ال يلوبات ثيرثبؽ باملضياىةو 

نأص املوات املاليةو ونأص اله ياج املدرباجو ووو نهط ما ثواج ل ويلى املاصضيات بيالجسائرو ىييث 

و  –املخبوصياج  -أج امل مة  لبة ها ة ة ا ما ث در ا كا املاشيرات البيا ثؼير  ىيوى ويلى الهايات 

ىيييث جييا  يييي ثأر يير املرلييس الييدولي لدراصييات اللييجوج الييلي  لييرض ثرثسييب توى اللييال  ىضييب كييدت 

ميا متميوق اللييج ا   %6,2سيجاج بملييدى  22772بيي  32الليج ا  واليلي   يي ف الجسائير ييي املرثبيية 

مييييا نييييس   اللييييجوج بييييالجسائر مييييا  ايييية ال ييييبا  الييييل ا   ثحتيييياوز  % 15و ج ييييه  نضييييبة 11يييييي اللييييال 

و 12ميا لي  ثحتياوز مضيحواو  مراىي  الحلليي  ألاصاسيما % 40صي ةو والبيا ث ييما نضيبة  32أكمارو  

أي أن   يي ىاجة ةلن الحللي و والحهو او وةكات  بلث الثأة ورو  الخيا      و وةكيات  انيدماج   ييي 

ات املجحميييم اثتييياو   لحلييييد الثأييية بيييين   ييييي نليييج اليييروابؽ الاجحماكيييية املجحمليييات وجوياييير نـييير  أ ييير 

 والحلام  مل   

لمييا أج وييلى املاصضييات بييالجسائر   ييلب كل  ييا مضييا ر  وييلى امللييا ارو وثؼييو ر هييدمات املنحبييات يييي 

البساييييية الداهليييييية ييييييي ؿييييي  ال  ا يييييد النباييييير للليييييج ا  مميييييا   يييييه  الالحـييييياؾو ها ييييية أج أهليييييب ويييييلى 

مييييا متمييييوق وييييلى  % 21ب ثأر يييير امل ـميييية اللربييييية ل  ييييال  الج ييييا   أج مييييا   ييييه  املاصضييييات ىضيييي

و أهلب ييا    ؼييابق امللييا ارو والبييا  لييوت ثييار   انتيياز 13ماصضيية كأابييية 174املاصضييات الييلي  أييدر بييي 

   1527-1522ماصضة يي اله ر  املمحد  باج  32و و15ماصضة من ا يي الأرج  15

أهييرى جضييمح ل ييا با نهحييا  ك يين البسايية الاارجييية مييا هييالى اللميي  مييم  تليي  وييلا الحهنايير يييي  ليييات 

املاصضيييييات  ات نهيييييط الضييييييا  البيييييا جضيييييمح بخشيييييجيم الأيييييرا   واملؼالليييييةو والبيييييا ثيييييرثبؽ ييييييي الواليييييب 

، اليلي  يدكو املنحبيات اللموميية 1551باملنحبات اللموميةو ووو ما جا  يي بيياج اليونضيهوإلا إلا يال )

 لادمة اللج ا  

ك ييين م يييروق ثؼيييو ر هيييدمات ويييلى املاصضييياتو  7221، ييييي صييي ة LSDPد اللج ييية الدائمييية )لميييا كملييي

بليييييد الأيييييييام بمراجلييييية نمييييييو هيييييدمات منحبييييييات الليييييجوج لييييييسط  أيييييؽ ك يييييين مضيييييحوى الييييييدوى الوربييييييية 

 146وألاوروبيةو ولنا أ ظا يي الدوى ال اميةو والبا اوحمد ما هاللل بي
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  ا الجوار ييييية لخ يييييم  نوكيييييية ألا ييييياار تراصيييية صيييييب  ثوصييييييم نـييييي  املنحبيييييات اللمومييييية وهيييييدما -

 باملاصضات ) بما يي  لو اللج ا  ،؛

 ةجرا  ب ث يي ألات  اللالما كا الوطم الخالي ملنحبات اللجوج؛ -

 جمم املللومات كا امللا ار الوػ يةو ألاتلة إلارشات ةو وأصاليب ثأد   الادمات  -

وث ـييي  ماصضييا  ا الأظييائيةو ال ربو ييةو جلمي  الجسائيير م ييل مؼلييم ألالهييية الثالثيية ك ين ةكييات  ويهليية 

الثأا يةو ىيث أج الحويار اللي ػرأ يي املاصضات اللأابية ما هالى ثتد د ال  ور البا ثتل  

من ا ماصضات ل  ال  والحاوي و  حوا ق زم يا مم الخرلية البيا كر  يا الأؼياق الثأيايي واليلي كيرم 

ت الوػا جلم  بالح ر  ات وامللا ار الدولية انتاز م اريم منحبات كمومية ك ن مضحوى م  و  ا

لليونضيهو وإلا يالو أوم ييا انتياز منحبيات ك يين مضيحوى مييدج و  يات اليوػا ث ميي  جضيمية   املنحبييات 

 الرئسضية للمؼاللة اللمومية   

  يييييييه  ويييييييلا امل يييييييروق  ؼيلييييييية ل يييييييراذ املنحبيييييييات اللموميييييييية امل تيييييييس  ييييييييي الجسائييييييير صيييييييابأا ميييييييا هيييييييالى 

او والبا جضيمح ل يا ميا أج جضياو  ييي كمليية ثاويي  الليج ا  وةكيات  ةتمياج   الا ائص البا ث مل 

 يي املجحممو وولا ما هالى6

ثواجيييدوا ك ييين مضيييحوى ميييدج الو  يييات ث يييد جضيييمية املنحبيييات الرئسضييييةو ت لييية ك ييين املهانييية البيييا   -

 أ ب د ث ـى   ا يي ثمثي  الضلؼة أمام املواػ اج؛

 ا  املجحمميو ما  تلل ا مرلسا لاللحأا  والحباتى باج املواػ اج؛املو م الاص راثيجي ل ا يي الهظ  -

حجي  وشييه  املبيان  مييا  تليي  من يا مللميياو والبييا ىمليد ث ييميمات جملييد بياج الخداريية وألا ييالة   -

 راكد ما هالل ا الـروم الجورا ية وامل اهيةو والد موهرا ية؛

  ا  ا؛امل ام البا أ ب د مرثبؼة   او والحويار الخا   يي  ظا  -

 ررا  وث وق املأح ياتو باإلطا ة ةلن ثوؿيف الحن ولوجيا؛  -

 ررا  وو ر  البرام  املحللأة بالنحا  والأرا   واملؼاللة   -

لما أج ولا امل روق  الدى اثها ية الحلاوج باج وزار  اللدى ووزار  الثأا ةو الاثها ية البيا 

 يية لضييد الهييران   يمييا  حللييق بييالبرام  الثأا ييية البييا جلحبيير  لب يية  و  و7211 ألحييوبر 17ثيي  ثو يل ييا يييي 

تاه  املاصضات اللأابية ها ة و  أج  اة املخبوصاج  صيما ال با  من   و  بامط الخاجة ةلن 

  ثأضما ولى الاثها ية بحلس س متا ت الحلياوج بياج 15مث  ولى البرام  لحويار اللو يات إلاجرامية  



 وشـــدم امةــــــأوس. د                                                                          

 5252ـ  يوليو      47ـ العدد  سابعاجمللد ال   5>5

ت اللأابيييية بالنحيييب املاحلهييية ل يييالو املليييجوناجو وكيييرض ليييال اليييوزارثاج ميييا هيييالى ثسو يييد املاصضيييا

ألا الم ال ات يةو وة امية كيروض مضيرىية تاهي  املاصضيات اللأابييةو وث ـيي  مضيابأات ييي الرصي  

وألات و واللميييي  أ ظييييا ك يييين ػبييييم ون يييير ألاكميييياى ألاتبيييييية امل تييييس  مييييا ػييييرم  ايييية املخبوصيييياج وليييييلا 

 يأى واملجا ت اله ية ألاهرى إلاشرام ك ن ثهو ن   يي متاى الرص  واملوص

ولا امل روق اللي ثب حل الجسائر ك ن مضحوى املاصضات الثأا يةو واللأابية )اللجوج، جضمن ما 

هاللييل ةلييين ةكيييات  ثاويييي  الليييج ا  وث ميييية  ييدرا    الهنر يييةو وجضييي ي  انيييدماج   ييييي املجحميييمو  تلييي  

 ة  ولى املاصضات ثحوجل ن و اللم  بممارصات الوصاػة الثأا ي
 

0  

1 0

ةج مييا ثواج ييل  ظييا ات النحييا و الأييرا   واملؼالليية تاهيي  ماصضييات ةكييات  ثاوييي  اللييج ا  

لاليية  تلل يا ثب يث ييي امل ياهج وتلييات اله-املضياىة-ميا م يام  ك ين املضيحوى املياليو الهلياو امليياتي 

لحؼييو ر هيييدمات ويييلى الهظيييا ات ميييا هيييالى الانهحيييا  ك ييين البساييية الاارجيييية واللمييي  ميييم املاصضيييات 

 البا   ح  بالنحا  واملؼاللة اللمومية ث د مه وم الوصاػة الثأا ية 

 لحبيييييييير مه ييييييييوم الوصيييييييياػة مييييييييا املهيييييييياوي  املرنييييييييةو والبييييييييا جضييييييييحخدم كييييييييات  يييييييييي املجييييييييا ت الضياصيييييييييةو 

رات   يييا إلا يييال  والحو ييييق أو م اولييية ثأر يييب وج يييات ال ـييير بييياج ػييير اج الاجحماكييييةو الأظيييائيةو و ييي

مح ييازكاجو أي أج اصييحخدام امله ييوم يييي ؿيياورى  ييوبي بوجييوت أزمييةو وكليييل  ييإج الوصيياػة  ييي يييي  لييب 

الوصييييياػة (ك يييييد ةتراك وجيييييوت أزميييييات  16اللد يييييد ميييييا املبييييياترات البيييييا ثأيييييوم   يييييا الضيييييلؼات اللموميييييية

   )ةو الوصاػة ألاصر ة   الج ائيةو الوصاػة الأظائي

هار أج اصحخدام امله وم يي متياى الثأا ية  اهيل أبلياتا أهيرى ارثبؼيد بم ياريم   تمأرػية الثأا ية 

 Elizabeth caillet6 و ثأوى 

« la question de l’accès à la culture est à l’origine de la notion de médiation »17 

واملاصضييات الثأا ييية   ييؼلو كليييل بييي   الوصيياػة الثأا ييية  و  ةج اصييحخدام وييلا امله ييوم يييي الثأا يية

والبييا ثحمثيي  يييي متمييوق امل ييارات والوؿييائف البييا ارثبؼييد بييي ) املحيياىفو املؼالليية اللموميييةو ال ييراذو 
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الهيا الخييد ث ،و جضيمن ةليين ر يم ألازميية املحللأية بحييدن  ألاوطياق الثأا يييةو وثأر يب وييلى املاصضييات ) 

 Bernard Lamizet6ما السبائاإلا الأرا و  أوى املخحوى الثأايي ، 

« la culture se donne à voir par la médiation »18 

ةليين أج بييروز الوصيياػة الثأا ييية مانييد وليييد للهتييو  املوجييوت  يييي الثأا ييةو  JeanDavallonلمييا   ييار 

لجم ور ميييا والبيييا ارثنيييست ك ييين متموكييية ميييا ألاكمييياى الثأا يييية جلييييد ب يييا  كال ييية الثأا ييية والهيييا بيييا

  19هالى شرىل وثأد مل

وكليل  إج ثبلا مه وم الوصاػة يي الضياصة الثأا ية ي دم ةلين ثأيد   هدمية ثظيما ىيق الجمييم  

ييي الو ييوى والخ يوى ك يين الثأا يةو وثؼييو ر أشيهاى اللميي  الثأيايي مييا هيالى جلس ييس  يرر الحليياوج 

 باج املاصضات البا ثخدم نهط ألاودام 

 

ح 0 7

جضيييييييمح الوصييييييياػة الثأا يييييييية ملنحبيييييييات الليييييييجوج ميييييييا أج ثهيييييييوج ل يييييييا أتوار الليييييييال و الو ا يييييييةو 

الحثأييييفو ليييسط  أيييؽ ييييي كال ييية الليييجاج ببييياقي الليييج ا و وةنميييا ييييي كال حيييل ميييم أ يييرات املجحميييم بليييد 

ميييا هييالى اللمييي  ك ييين  ةػييال  صيييراىل ىبييل  هيييوج  يياترا ك ييين ةكييات  نليييج كال اثيييل يييي املجحميييمو ووييلا

 ثؼو ر برامت ا وم اهج ا بالحلاوج مم املنحبات اللموميةو والبا  منا ثتضيدوا يي6

 

 

 

 

 

 

 

 

 منييا ثرجميية ألاكميياى البييا ثأييدم ا املنحبييات اللمومييية ملاصضييات ةكييات  ثاوييي  اللييج ا  مييا هييالى 

 وصاػة ك ن املضحو ات الحاليةاللم  بمه وم ال

 الثقافة، المعلومات، المجتمع، مؤسسات المجتمع...الخ

 مكتبات السجون 

 المكتبات العمومية

 المحبوسين
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حاخلل اةس مىحالي -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تك  ولى املاصضات بالنحب وم  املوات الورائأية البا جضاو  يي ثاوي  اللج ا ؛ -

 ثؼو ر برامت ا ون اػا  ا الثأا ية وال ر   ية؛ -

 اللال  والو ا ة ما الان را ات ما هالى جشجيم املؼاللة؛ -

 جشجيم الجميم ك ن املضاومة يي م  أشهاى الثأا ة؛ -

 للج ا  الخأو  والواجبات تاه  اللجوج البا  بد ما اى رام ا والال  ام   ا؛ثلأاج ا -

ثسو د اللج ا  بمللومات هارجيةو مما  ضاكدى يي ةتراك أنل  زاى و اك كال  ورا  الجدراج  د  -

  لوتوج ةليل؛

 ث م  املنحبات تاهي  الليجوج كيا املنحبيات اللموميية الؼير  واملبياتي اللامية لح أييق الحيوازج  -

 الداه ي ما هالى جشجيم  رر الحلا ا باج اللج ا ؛

 املضاومة يي ث مية الن    ما هالى ثو ار النحب البا ثؼور م ارا    وثهو ن   يي امل ا الحأليد ة  -

 

 

 

 

 

 المكتبة العمومية

 الثقافة/المعلومات

 مكتبات السجون 

 المكتبة العمومية

 النزالء

 النزالء

 مكتبات السجون 

 المكتبة العمومية

 الثقافة/المعلومات
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 اةس مىحاارتس ل  -2

ح

ح

ح

ح

 

 ثهحح املجاى للمنحبات اللمومية ما أج  هدمة  اة ما الجم ور املض  دم؛ -

 يم   تمأرػة الثأا ة  ؛ثتضيد م ار  -

 املضاومة يي اندما  اللج ا  يي املجحمم؛ -

 جويار نـر  ألا رات ن و ألاصبا  البا أتت بالشاص ةلن ى ضل وثتاوزوا؛ -

 ث ها  اللج ا  ك ن انتاز م اريل   الاا ة ومحابل     -
 

3 0

ارصيييات والبيييا ثحخيييل أشيييها  محليييدت و ثيييرثبؽ ةج ث د يييد مليييال  الوصييياػة  حاليييد جلييييا ميييا هيييالى املم

 باملنحباو والجم ورو واملهاجو ىيث  منا ث  يه ا ك ن ال  و الحالي6

 الم تط حاة تشر ح/حالم تط حالغم حم تشر   -حأ

أو هيابلو  الوصياػة املباشير   يي البيا  هيوج  )املنحبا(ولا الحأضي   لحمد ك ن وجوت وصيؽ ب ري 

 اج ولى املمارصات6املنحبا مضاو     او وما ب

 الحلر ف بنيهية اصحخدام املنحبة؛  -

 ثدر ب الن    وثهو ن  ؛  -

 ثأد   إلارشاتات والحوجيل؛  -

  را   يي لحا ؛  -

 ورشات النحابةو الرص و اللم ؛  -

 ؛)الهاو الثأا ةو النحا    (كأد املخاطرات وال دوات وىلأات الب ث وامل ا  ة   -

ملمارصييييييات البييييييا    ييييييح  الاث يييييياى    ييييييا مباشيييييير  بيييييياج املنحبييييييا أمييييييا الوصيييييياػة الوايييييير مباشيييييير  ييييييي ثلييييييو ا

 206والجم ورو وةنما ما هالى واج ة ثهوج مات ة أو هار مات ةو ك ن ص ي  املثاى

 المكتبة العمومية

 المجتمع مؤسسات المجتمع النزالء النزالء

 المكتبة العمومية
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 ة امة امللارض؛  -

 كرض أ الم؛  -

 البرام  الثأا ية؛  -

 ةن ا  موا م الن رونية؛  -

 الم تط ح سبحاا مهمسحاةستهيف  -حب

ػة ال رلا  ك ن الهاة املضي  د ةو ملر ية ه ائ ي ا واىحياجا  ياو ما امل   جدا يي ممارصات الوصا

   بييييد مييييا  Elizabeth caillet6صييييوا  مييييانوا أػهيييياى أو راشييييد او أ ييييرات أىييييرار أو ملييييجوناجو ثأييييوى 

أي أنيييييل  بيييييد ميييييا مراكيييييا  أج  21ث ليييييي  وملر ييييية الجم يييييور مييييي  مييييير  ن ييييياوى    يييييا ةتار  م يييييروق رأيييييايي 

الثأيايي ليدى ويلى الهايات ليسط نهيط الاصيحخدام ليدى الهايات ألاىييرار اصيحخدام املنحبية أو املخحيوى 

ما املجحممو  بيد ميا ثأيد   هيدمات جضيمح بملالجية ميا بيل ميرض نهييماو وثخلييص ميا  ليان  ميا 

 الان رامو وجللي  ما بل ج   

حالم تط حةلىح سبحاةمسع  -حا

اويا أبلياتا أهيرىو  ضيوا  ةج ممارصات الوصاػة ارثبؼيد بيالح و ت البيا شي د  ا املنحبياتو ميا أكؼ

ماج  لو يي شهلل املاتي تاه   ظا  املنحبة أو هارج او أو يي الهظا  الا  راضماو  هيا ثبأيى م مية 

 لمييي  ك ييين  -املخبوصييياج  – الحوجيييل ةلييين الجم يييور بال ضيييبة ل يييلى املنحبيييات ملوالبييية املجحميييم اليييراوا  

كي    باج ولى ألامالا  ي ملو ل   ميا ةهراج   ما الحأو م يي بساة بليد  كا الخيا  اللامةو وثو 

 أج  ممارصة ىأو    

تاهيييي  ماصضييييا  ا ثرا ييييي الحوج ييييات الخد ثيييية البييييا ثرثنييييس ك يييين الحثأيييييف  كر ييييد الجسائيييير ة ييييالىات

 –ةكيييات  الحاويييي   –والحلليييي  ييييي ث ميييية املجحميييمو وويييو ميييا ثييي  اكحمييياتى ىبيييل ييييي املاصضيييات اللأابيييية 

 وةكات  تمت   يي املجحمم  جوناجامللوالبا   دم ةلن ث مية 

ثاهل كملية الحاوي  متموكة ما املباتي ثرا ي    ا ىق جميم الني    ييي الحلليي  والثأا يةو هاير أج 

الوطيييلية تاهييي  ويييلى املاصضيييات ك ييين مضيييحوى ثخ ييييص الهظيييا اتو وإلامهانيييياتو وامليييوارت ثؼييير  

  لوبة يي طماج ولا الخق؛
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انتييياز ب يييية ث حيييية م مييية ييييي متييياى الثأا ييية ميييا هيييالى م يييروق  كمليييد الجسائييير ييييي ويييلا الضييييا  ك ييين

ك ييييين مضيييييحوى ميييييدج و  يييييات اليييييوػاو ث مييييي  ه يييييائص ثتلل يييييا ييييييي الواج ييييية أميييييام  منحبيييييات كموميييييية

 مواج ة ولى الح د اتو وإلاص ام يي كملية الحاوي  تاه  ولى املاصضات اللأابية؛ 

صضيات الثأا ييية يييي الجسائيرو البييا   ييدم ةليين امحيدات للح ييو ت البييا كر   يا املاصضييات اللأابييية واملا 

ةكؼائ يا ػيابم رصييما ميا هيالى مبياتر  شيرالة بياج وزار  اللييدى ووزار   ثي  كمليية ثاويي  املخبوصياجو

 ل لى املمارصات؛ الثأا ةو  تل  ما مه وم الوصاػة الثأا ية وارت يي ث ورنا

بة الحويار الخا   يي مه وم ياو ةج مه وم الوصاػة الثأا ية وو  ر ة للماصضات اللأابية ملوال

للايييييوض ييييييي مبيييييدأ إلا يييييال  والحاويييييي  ها ييييية ميييييم ماثواج يييييل ويييييلى املاصضيييييات ميييييا  م ام ييييياو وليييييللو

 ث د ات؛

ةج أوميية مه يوم الوصياػة الثأا ييية تاهي  ماصضياث ا الييومو صييوا  اللأابيية أو الثأا يية ي يدم ةليين 

شيييه  م يياو ب ييييث ث ييياىب جمييييم  هاييير ةجبيياريو  اهيييل-جللييي  هاييير رصيييما  –جليي  ويييلى املمارصيييات 

املييواػ اجو وثخيييح ل يي  الهر يية يييي الخيييا  الثأا ييية والاجحماكيييةو ها يية بال ضييبة للهاييات املخروميية 

 ما بين   املخبوصاج 
 

                                                           

اليوصفو كبد هللا كبد اللس س  وا م املاصضات اللأابية وإلا الىية وأصاليب ث د ث نـم ا إلاتار ة يي الدوى  -1

  1555اللربية  يي6 ال ـ  الخد ثة يي ةتار  املاصضات اللأابية وإلا الىية  الر اض6 مرلس الدراصات والب وذو 

  130ر 

  131د اللس س  املرجم نهضل  ر اليوصفو كبد هللا كب -2
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  1537اللدى  الجسائرو 

و املحظما  انوج ث ـي  اللجوج وةكات  إلاتما  الاجحميا ي 7221 يهري ص ة  22املاري يي  20-21الأانوج ر    -5
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:

 هندست وجكنولوظيا املعلوماث طالب دكخوراه      

 1باجنت -ظامعت الحاط لخضر               

 واملدرسيت واملهنيتمخبر بنك الاخخباراث النفسيت 

 

تهدددددد الدراسددددت ا ددددي الددددود  بؤهايددددت الاسدددددبعاد وادراؤ اظراداجدددد  العاليددددت  مدددد  رإ ددددت ميدا يددددت 

مقابلددت ضعددظ موافملهددا ملعراددت اماا يددت  يامهددا  لعينددت مددك املكخبدداث ال امعيددت بالوسدد  ال  اتددر   بددر

ن أاضددددددر املاارسدددددداث  جو ددددددلذ باالسدددددددبعاد وطراتددددددق جنفيدددددددها لخقيياهددددددا وجدد ددددددد الفددددددار  بي هددددددا و دددددد 

 ود  مغيب ووا   سلبي.الدراست ا ي  دة  خاتج أهاها أن الاسدبعاد باملكخباث  يد الدراست 

 الكلمات املفتاحية:

 الاسدبعاد  الخعشيب  جنايت امل او اث  املكخباث ال امعيت  امل او اث املكخبيت.

 

Summary: 

The study aims at awareness of the importance of exclusion and awareness of 

its practical procedures, with a field view of a sample of university libraries in the 

Algerian center by interviewing some of its employees to know the possibility of 

exclusion and the methods of implementation to evaluate it and determine the 

difference between it and best practices. A negative reality. 

key words: 

Exclusion, weeding, group development, university libraries, library collections. 
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االسلسددددددلت الوزاتقيددددددت  خجدددددد أ مددددددك سياسددددددت جنايددددددت امل او دددددداث املكخبيددددددت   الاسدددددددبعاد ظدددددد د ال

باملكخبدددددددددت  بدددددددددارة  دددددددددك خلقدددددددددت بدددددددددددا باالخخيدددددددددار وال  و دددددددددد زددددددددد  الخن دددددددددي  والحفددددددددد  ل جاخدددددددددت وخدمدددددددددت 

املسددددددددددخخدم ن االقيا  بالخنقيددددددددددت والاسدددددددددددبعاد دور ددددددددددا  ضدددددددددداك بقدددددددددداد امل او دددددددددداث ظدابددددددددددت وخد شددددددددددت 

 1 الكخاب وكثرة اسخعاال  ماا  ئد  ا ي سود خالخ  املاد ت. وموضو يت لخداول 

اهددددو الإعددددد اها ددددت للكخددددب أو جقليددددر مددددك أهايوهددددا  بددددر نهدددددد ل  ددددادة املوزو يددددت  هددددا  أخدددددا مددددك 

أ ادددال  ددديا ت الغابددداث والحدددداتق خيدددض أ ددد  مدددك الضدددرور  ااالدددت   شددداب الضدددارة لخ هدددر النباجددداث 

املكخبيدددت حشدددب  الن دددا  البيجدددي الدددد   جدددب حعهدددده و ددديا خ  ال ايلدددت واهورهدددا وجنادددو  اامل او ددداث 

وخف د  باسدخارار  وكددلك  اكدك حشدبملهها بالاداتك اليد  الدد  جخجددد خذ داه كادا ثكدر را جا ازدان  د  

أخد مبادت  الخاست  ااملكخبدت جخجددد أو يوهدا بالخنقيدت والاسددبعاد الدد   اشدر ا ةداد خيداة ظد ددة 

 2للاكخبت وساعوها وا ادة لشعبيوها وهيبوها. مخخلفت للوزاتق والكخب وحع   

1:

:

ددددددد هددددددر هندددددداؤ اخددددددخذد بدددددد ن املاارسددددددت الحاليددددددت لذسدددددددبعاد  دددددد  املكخبدددددداث ال امعيددددددت بال  اتروأاضددددددر 

 ؟املاارساث كاا خددث    أدبياث املوضوع املنشورة 

 :جدوها اشاالياث زا و ت

 اث واملاارساث الحاليت لذسدبعاد باملكخباث ال امعيت؟وا   إلاظراد ماهو -

املعاددددول  هددددا واملقددددررة  دددد   دبيدددداث املنشددددورة  باجبدددداع للابددددادة واملعددددا  ر هددددر جقددددو  مكخباجنددددا -

 ؟الخا ت باالسدبعاد

مداي  سددلبياث ومشدداار ماارسددت الاسدددبعاد  د  املكخبدداث ال امعيددت و وامددر ا ا وهددا  ومدداي   -

 ؟اههامخخلف املوا ف جج

2:

جاارس     خدود ضيقت دون سياسدت  جاارس الاسدبعاد اطذ ا أو الفرضيت الاو ي: أغلب املكخباث ال

 منخ   لعد  الود  ب  و ؤهايخ  مك طرد املكخبي ن. مكخو ت وجواجر
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د سلبيت إلاظراداث واملاارساث العاليت الحاليت لذسدبعاد باملكخباث ال امعيت  يد الفرضيت الشا يت:

 الاسدبعاد والةر  و ساليب الحد شت.  الدراست لعد  الا خااد  لي مبادة ومعا  ر

3:

أخدددددد  ده الدراسدددددت  ددددد  او هدددددا جدنددددداول موضدددددوع خيدددددو  ومهددددد   خعلدددددق باالسددددددبعاد اهدددددوجكادددددك أهايدددددت هددددد

 املوضو اث الرتيسيت     ل  املكخباث مك خذل دوره    املكخباث وجنايت امل او اث.

4:

أهايددددت الاسدددددبعاد ومعراددددت وا دددد  اظراداجدددد  و ماارسدددداج  الحاليددددت  دددد  املكخبدددداث  تهدددددد الدراسددددت  بددددراا

املعادددددول  هدددددا واملقدددددررة  ددددد   دبيددددداث  اجبددددداع هدددددده املكخبددددداث للابدددددادة واملعدددددا  ر ال امعيدددددت ورإ دددددت مدددددد 

 املنشورة الخا ت ب  وادراؤ مشاال  و وامر ا ا خ  واملوا ف ججاه .

5:

 :أـ املنهج املتبع

 الدراسددت جدد  الا خادداد  لددي املددنال الو ددفو الخدليلدد   وا خا نددا  دد  دراسدددنا أخددد أسدداليب  وهددو   جدداا

اهددددددي دراسددددددت جدليليددددددت لوا دددددد  الاسدددددددبعاد  مددددددنال دراسددددددت الحالددددددت الددددددد  إعخاددددددد  لددددددي جدليددددددر ال ددددددواهر

ظاددد  البيا ددداث باسددددبا ت مقابلدددت واملقابلدددت والوزددداتق باملكخبددداث للو دددول لدراسدددت جقو ايدددت  دددك طر دددق 

 وإلاخصاتياث املهات ثاث الخعلق.

 :ب ـ أدوات الدراسة

لدلقديا  بالدراست ج  الا دخااد  لي أدواث ظا  املعلوماث  دبر املقابذث املباشرة وجوظملههدا  دك طر دق 

 دلير مقابلت.

 :ـ مجتمع الدراسةجـ 

اث ال امعيدددت  واخ ر ددا العيندددت ضعددظ املكخبددداث ال امعيددت بالوسددد   خاشددر مجخاددد  الدراسددت  ددد  املكخبدد

الاسددبعاد  ال  اتر  )ال  اتر  البليدة  بومرداس(  لي أساس القرب لنب ن مك خذل  وا   ماارست

 وسياسخ  واظراداج  باكخباجنا ال امعيت.

 :دـ حدود الدراسة

 :الحدود الخاليت لنا    اطارلار دراست مجاالتها وخدودها لرس  معاملها  ساسيت واان  ا
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باملكخبدددددددداث ال امعيددددددددت بالوسدددددددد  ال  اتددددددددر  )ال  اتددددددددر  البليدددددددددة    مدددددددددر الدراسددددددددت:الحدددددددددود املاا يددددددددت

 بومرداس( با خبار ا  قةك    الوس  لقر ها منا.    

لعا  الدراسدت الوض  الراهك باملكخبداث ال امعيدت املدروسدت امل د امك مد  ا درة ا جداا :الحدود ال منيت

2020. 

 مس ر  وموافو املكخبت ال امعيت. :البشر ت لحدودا

6:

هنداؤ العد دد مدك الدراسداث الطدي جةر دذ ملوضدوع الاسددبعاد  د  املكخبداث وسدنقو  ضعدر   يندت مددك 

 هده الدراساث: 

ل امعدت بيدون  Jayakarجخاشدر  د  دراسدت خالدت ملكخبدت  Usha Wanle1, PriyankaWadekar: دراسدتدد 

د  ظراداتهدددا  ددد  الاسددددبعاد وخةواتهدددا املخبعدددت ومبدددادة الاسددددبعاد الطدددي حعخادددد  لملهدددا والطدددي أ ددددتها بالهنددد

خيدددددض  امدددددذ الهندددددد بدشدددددكير ل ندددددت املدددددنذ ال امعيدددددت  ددددد  ل ندددددت املدددددنذ ال امعيدددددت برتاسدددددت را جا ازدددددان  

كخبيت   برتاست را جا ازان وا خادث  دة مبادة السدبعاد الوزاتق والكخب مك امل او اث امل1957

 3  زدد  غ رتهددا ا ددي اماا يددت اسدددبعاد 1965كخدداب  دد   500و صددذ  لددي اماا يددت اسدددبعاد كخدداب مددك اددر 

   مئكددددة  لدددي ضدددرورة مرا ددداة  ما دددت العلايدددت والد دددت  ددد  1984كخددداب وثلدددك  ددد   100كخدددب مدددك ادددر 

ا ددددي ضددددرورة جددددددد ض  الدراسددددت  دددد   خ ددددر الخدددددر  و ددددد  إلاهاددددال  دددد  ماارسددددت الاسدددددبعاد كاا د ددددذ

والا خادددددداد  لددددددي الخقنيدددددداث الحد شددددددت  دددددد    امل او دددددداث دومددددددا وا خندددددداد  شدددددداال إلالك رو يددددددت للاصددددددادر

 3الاجصال واملعلوماث. الاسدبعاد باو نا     صر

الحد شت دراستد LenaKaufman: خاشر     ار إسل  الضود  لي ماارساث ومشاري  الاسدبعاد

الكخب املسدبعدة وحشار  ادة ا ادة  روالطي وضعذ مئخرا كبداتر للحلول الخقليد ت    مص 

واملكخباث الحرة وامل ا يت وا ادة اسخخدامها      اال املعاار ت والفنيت و جا   الخدو ر

 4ماارساث املكخباث العامت لسويسرا و قد  خلول مهنيت مخخلفت جندرط    السيا  املعا ر.

ملبادة الخوظملهيت لذسدبعاد جداول الدراست أن جصف  اليا بوضوح ا :JeanetteLarsonدراست

CREW وضبةها وشرح  سباب الاامنت ورائها وأهدااها  خيض إعخبره معيارا مخاامذ لذسدبعاد

وال  و د إعخاد  لي منال جدليل  ل رشيذ  باو    دمج ب ن جقيي  امل او اث م   اليت الاخخيار

املاد ت للاواد وي  مبادة جخذت  م   املوضو يت والحالت املواد لذسدبعاد باو ها ججا  ب ن املعا  ر
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أ  مكخبت وطبيعت مجاو اتها وخاظاث مسخخدمملها   اعلي سبير املشال اثا اا ذ م  ا يت املكخبت 

ضعيفت جرك  لي اسدبعاد الكخب ثاث الحالت املاد ت السيئت واملواد املخقادمت    معلوماتها  

املكخبيت حس رشد  ها املكخباث    ماارسوها ليسخنخج     خ رأ ها مبادة حع ا يات امل او اث 

 5لذسدبعاد.

يد  دراسدت ميدا يدت  بدارة  دك اسدخةذع ملاارسداث الاسددبعاد  د  املكخبداث :Angus Johnstonدد دراسدت 

اسدددددددخبيا اث وا هدددددددا  لدددددددي أمنددددددداد املكخبددددددداث  ال امعيددددددت بنيوالنددددددددا و دددددددد  دددددددا  مئلفهدددددددا باالسدددددددخةذع  بدددددددر

 هدددد جقددد    املقددابذث مدد  مددد ر  املكخبدداث ل ادد  املعلومدداث رإلالك رونددو و بدد البر ددد ال امعيددت  بددر

رإ   و يدددت ضدددرور ت  ددد  امل دددال لد ددد ي  املكخبددداث وأمنائهدددا  ددد  جدسددد ن ماارسدددوه  وادراؤ مدددااثا ادددان 

ضدددرورة الرظدددوع   ددد  أدبياتهدددا ليسدددخخل   ددد   خ دددر مقدددرر  هدددو هنددداؤ ادددار  بددد ن املاارسدددت الحاليدددت ومدددا

 بدددار  املنا يددت دا يددا ا ددي ضددرورة جرك دد  امل ددال واجبدداع املعددا  روالاس رشدداد بابدبيدداث املنشددورة  دد  

والدراسددددددداث املخنو دددددددت بددددددد ن الن ر دددددددت وامليدا يدددددددت  ددددددد  الاسددددددددبعاد والخةدددددددر  لادددددددر ظوا  هدددددددا مشدددددددر  زارهدددددددا 

 6الاظخاا يت والشقاايت وأهايت ثلك.

إشدار  2003  :الدراست  بارة  دك اسدخةذع  دا  بد  املئلفدان  دLisa GottliebوJurisDilevkoتد دراس

 إ دد   الاسدددبعاد ومددا املكخبدداث الدعدددامت بالوددد   د أ للبدددض  دد   ضددا ا جخعلددق باالسدددبعاد ومعراددت ملددا ال

واسدخنخج أن ثلدك راظد  لعوامدر مشبةدت ومعيقدت جرظد  خا دت ا دي   زاره  لدي املدواف ن واملسدخخدم ن 

ملاارسددداث و ددددد   دددد  ا خاددداد مبددددادة جوظملهيدددت مكخو دددت ضدددداك سياسدددت جنايدددت امل او دددداث وارد دددت ا

 وجددددا ياث املاارسدددت ورد اعدددر ال اهدددور  ل دددان الخدددخذد وظهددداث الن دددر العادددر ال اددداد   ددد  ار دددق أو

زد  سدرد  مد ه   واملسخخدم ن السلبيت ججاه ماارست الاسدبعاد كضدرورة وخخايدت و دد  ا خنداع كش در

ب البددددداب  ددددددك طر دددددق إلا ذ دددددداث  دددددك أسددددددبا خلدددددول اجبعوهددددددا املكخبددددداث  مر كيددددددت لغلدددددق هدددددددا مجاو دددددت

 7الاسدبعاد    الصحف وحشكير ل ان لخدد د السياساث واملاارساث وجدر رها والعار واقها.

جرك  ا خااد ا  لدي املصدادر  ظنبيدت لقلدت الدراسداث و دبيداث  د املذخ اث  ك الدراساث السابقت:

بيدت اخخذاهدا باللغت العر يت    امل ال  جب ن لنا مك خذل مراظعخندا بدبيداث املوضدوع  ظن ةاملنشور 

ب ن كخدب ومقداالث وجرك  هدا  لدي أهايدت الاسددبعاد ودوره  د  املكخبدت وجنايدت امل او داث وجبيدان مدد  

 املنهدددددي لذسدددددددبعاد وماارسددددداج   بددددددر والخةددددددو رMUSTYأوIOUPIأهايدددددت جبعددددددي املعدددددا  ر املعخادددددددة مشدددددر 

داتر للحلددددددول خوسدددددبت اظراداجدددددد  دون نسددددديان أهايددددددت الشدددددبااث والخعاو يدددددداث  ددددد  امل ددددددال وا خاددددداد بدددددد

الكخدددب املسددددبعدة  أمدددا الدراسددداث امليدا يدددت اهدددي  بدددارة  دددك اسدددخةذ اث ملاارسدددت  الخقليد دددت ملصددد ر
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الاسددددبعاد باملكخبددداث العامدددت و ااد ايدددت خا دددت  لدسدددلي  الضدددود  لدددي طر هدددا وأسدددالي ها مددد  جدليدددر 

مملها  وي  دراساث د يق ل رواها  هده املكخباث وم ا ا وأوظ   صورها وطرح رإ ت املكخبت ومسخخد

 حساه     جوضيذ املوضوع وجبيا   ومد  جةبيق  باملكخباث  ظنبيت خا ت بفرنسا والود   د أ.

اماا يت ماارست الاسدبعاد وطراتق جنفيده لعيندت مدك املكخبداث سنداول    دراسدنا هده الخةر  ا ي 

 لددي أهدد  املشدداار الحاليددت   رك دد م  الد باملعددا  ر املقددررة واملعاددول  هددامددد   خددال امعيددت بالوسدد  و 

وهدددا مددا سنضديف  بخددذد الدراسدداث السدابقت الخددخذد البيئددت ده املكخبداث  ملاارسداث الاسدددبعاد  هدد

 ب ن املكخباث  ظنبيت واملكخباث بال  اتر. مدر الدراست واار  ما

:

1:

 خقلدي   مراظعدت وجقيدي  امل او داث  الخقيدي  النقدد  ةلق  لي  الخعشيب  الخنقيت  الاسددبعاد  ال

 Desherbage:ويدددددددددد  ماارسدددددددددددت شددددددددددداثعت باملكخبددددددددددداث  ولهددددددددددا مصدددددددددددةلحاث كش دددددددددددرة مرادادددددددددددت بالفرنسددددددددددديت

اسدددخعااال   و شدددهر  كثدددر هدددو desherbage)الخقلدددي (  اسدددخعاال مصدددةل   lagageé)الخعشددديب(  

 :ن هااوي  الات جخؤلف مك مقةعد   1975ضعد نشره ملقال     1986    أول مك اسخعال   وح ريش ر

Herb يدد  الاددت مددؤخوثة مددك الذجينيددتو Herbaباععددا العشددب والذخقددتage   الطددي جدددل  لددي املاارسددت

مدرادد للخعشديب  باععدا الخقلدي  وهدو élagageرد د  مصدةل دو لد  العشدب الد والعاليدت باععدا ظد 

القدد ات وحععي الخنقيت  lega)مقاطعت ارندسيت    كندا( مشخق مك الات québecإسخعار خا ت   

 8الطي جدار مععا إلااالدت.é والسابقت  والفرا 

 : أما مصةل  الخعشيب ايعرد ضشقي 

الكددددر الرطددددب و قددددال لدددد  خشدددديو  ندددددما نهدددديج وخسددددباا ورد  دددد  املعدددداظ   مددددك العشددددب وهددددو أـــــ ل ــــة:

املشدددخقت مددك الالاددداث القر بددت و  والقددواميا العر يدددت ادداملس   الوسدددي  واملس دد  املعا دددر  ولدد  كش دددر

باملاشددديت ور ملهدددا  اددددد ن  خعلدددق بالعشدددب لددد  اعلددد ن: أ شدددب مصدددددره  منددد  جخعلدددق بالعشدددب و ادددوه أو

كثدددددرة  ادددددوه )للابالغدددددت(  وخددددد ن  خعلدددددق  وهدددددو ا شدددددابا ومعنددددداه  بدددددذ العشدددددب  أ شوشدددددب ا شيشدددددابا 

باملاشددددديت لددددد  اعلدددددد ن: أ شدددددب مصدددددددره ا شدددددابا وا دشددددددب مصددددددره ا دشددددددابا  و دددددراد بدددددد  ردددددد  املاشدددددديت 

اكش ددرة م هدا:  اشددب   معشددبت    شديبت   حعاشدديب    شدابت   معشدداب وهدددا  ا املصدادرللعشدب  وأمدد

 الصددحاح والصددحاح  دد  اللغددت ولسددان العددرب  و ليدد  مصددةل  الخعشدديب غ ددر خسددباا ورد  دد  مخخددار
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خددددول  وارد  دددد  املعدددداظ  والقددددواميا اللغو ددددت بصدددديغت الخفعيددددر وورد ضعدددددة  ددددي  أخددددر  معناهددددا  دددددور 

 ا ي اسخنخاط مفاده أن الخعشيب لف  مددر.  والكر  ماا  قود ا الناو

بددد ا ددةذخا: باععددا الخنقيددت والاسدددبعاد الددد   ددددل  لددي ااالددت ضعددظ املددواد والوزدداتق مددك امل او ددداث 

انسددخنخج أن للاددواد والوزدداتق ليددخ  اسدبعادها  قيددي   الاخخيددارخاملكخبيددت  إشددار: الفددرا  الخنقيددت  ال

 9     املععا لدا سنسخخدم  بدل الخعشيب    دراسدنا.مصةل  الاسدبعاد أدل  لي املراد وأوض

2: 

ثلددددك و  تهدددددد  اليددددت الاسدددددبعاد ا ددددي حسددددلي  الضددددود  لددددي امل او دددداث املكخبيددددت وجدددددد  ها باسددددخارار 

 لضرورة ااالت وزداتق مدك هدده امل او داث املكخبيدت ب هدا حسدبب ضدررا للوسد  ب د   صدبذ طفيليدا وال

سددخعاال والاسددخفادة و ؤخددد مسدداخت  دد  الدرادددود و جعدددلها أ دددر ظددددبا وأكدشدددر اكدخد اادددا مددداا  صددل  لذ 

 جددددب  االهدددددد مددددك الكخددددب ا ارتهددددا للاسددددخخدم ن واال سدلدددددبا  دددددلي الداوادفديدددددك واملسددددخخدم ن   دئزدددددر

 لددددددي امل او دددددت املكخبيددددددت  الدددددخخل  م هدددددا لفقدددددد  امل دددددال ال خندددددداداث ظد ددددددة  ابقائهدددددا إشددددددار خةدددددرا

 واظب ا ادة الخواان    هده امل او ت املكخبيت بدف  ضعضها والخخل  مك ضعضها آلاخر.وال

 لددددي  اليددددت الا خندددداد وايدددد  جرشدددديد  ئزر دددد خيددددض اامل او دددداث املكخبيددددت بدددد ن اسدددددبعاد وا خندددداد ظد ددددد 

لسياسوها ومن  جدد ض امل او اث وجااسكها اهاا وظهان مخاامذن وضرور ان لخنايت امل او داث 

اضددددر وظدددد  ود اوموهددددا  و اكددددك املكخبدددداث وموافملهددددا باعراددددت أاضددددر بامل او دددداث املكخبيددددت و نائهددددا بؤ

وجدسدددددد ن دورا هددددددا وم هرهددددددا العددددددا   افملهددددددا مذتاددددددت امل او دددددداث الخخياظدددددداث املسددددددخخدم ن الحاليددددددت 

 10 ئد  ا ي ظودة واعاليت خدموه  بؤاضر وظ . واملسخقبليت وهدا

3

الخيداراث منا يدت  ندد ماارسدت املكخبداث لذسددبعاد لخجندب  ب اجبداع معدا  ر جد:العامـة ـ املعـاير 1ـ3

 :السيئت

الحالدددت  الكخدددب ثاث اسددددبعاد خاسددد   كثدددر اسدددخعااال لخبر دددر معيدددار إعخبدددر:أدددد الحالدددت املاد دددت للوزيقدددت

كخابددددداث  ظدابددددت   هدددددا جلو نددددداث أو السدددديئت )جالفدددددت   ددددددرة   ما  دددددت   ددددفداث مصدددددفرة   د ادددددت  غ دددددر

 العفك(. اتدت و زارمفسدة مل هرها  ر 

ثاث  كخب: خاشر    معرات القيات العلايت و دبيت للكخاب خيض حشار:الفكر  للوزيقت ب د املعيار 

املقبولت  لايا  افو الود   د أ رك ث مكخباتهدا  لدي اسددبعاد  الناةيت الغ ر االصور  :معلوماث خاطئت
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خو ياث كش رمك املئلف ن لدنه    د  ار الكخب القد ات املخا  ة بخد  ها ضد السود واملرأة طبقا ل

 : د  اون ا خناإها خةئا أو ج   بولها كهد ت    ارة وخدازدت املعلومداث :مذتاوها ملسخخدمو املكخبت

جددار   إلا ددداع القدددا ونو  والطددي جخخلددف خسددب الخخصصددداث  أو والخقدداد  خسددب جدددار   النشددر العاددر

 11املوضو يت للاصادر.

والطددي  جددار   النشددر  دددد السددنواث منددد جددار   إلا ددداع أو :الوزيقددت ر ادد حشددار :الكميــة جـــ ـ املعــاير  

سدنواث ويدد  مدددة  3جخخلدف خسددب الخخصصداث املوضددو يت  مددة مدددددة دون ا ددارة و دددد  امددت 

سنواث ال  وظ   3ل  جخ  ا ارج  ملدة  جقر بيت جخخلف خسب الخخصصاث املوضو يت اكخاب شعر

اهندداؤ كخددب  ليلددت الا ددارة مدد  أهايوهددا  املسدداخت  لحدددرولكددك  جددب ا :لذسدددبعاد  اخصدداتياث إلا ددارة

 مددددك املخخصدددد ن  معيددددار مدددك مسدددداخت الراددددود خسددددب كش دددر %75 ددددد  مجدددداواة  :وح ددد  امل او دددداث

 12مكررة النقخ. اسدبعاد كخب حعالل  فا املوضوع أو:الخكرار

 :الخارجية الداخلية واملعاير  د ـ املعاير 

سدددخخدا   جقدددداد  املنشدددوراث العلايددددت  اهدددي حشددددار حشددددار الخخصددد   جددددواجر الا  :الداخليدددت املعدددا  ر

مخعاو دددت  ا دددي مكخبددداث أخدددر  ماازلدددت أو بدددالن ر :الخارظيدددت الفكر دددت  املعدددا  ر املعدددا  ر املاد دددت واملعدددا  ر

 ا ددددي وظددددود كخددددب ماازلددددت  دددد  جلددددك املكخبدددداث واماا يددددت الاطددددذع والو ددددول الملهددددا  بددددر معهددددا  خيددددض  ن ددددر

  بددددر أشدددداالها إلالك رو يددددت  سددددواد اث والو ددددول الملهددددا  بددددرالشددددبكت واماا يددددت إلا ددددارة بدددد ن هددددده املكخبدددد

 13ر انت الر يد املسدبعد.  لي وسات  وثلك  ك طر ق املق  الضوثو و الخ  أو

32:

 :MUSTIEالاسدبعاد واق طر قت أ د 

خيددددددض حسدددددددخخدمها ضعددددددظ املكخبددددددداث  1976 دددددد  (CREW)جدددددد  جؤسدددددديا املبدددددددادة الخوظملهيددددددت لذسددددددددبعاد 

 املكخباث الصغ رة  وي  مفيدة    املاارست وخةواتها وحععي:  مر كيت خا ت

)Continuous :cدلك  جددددب أن  اددددون : ا خندددداد الكخددددب خسدددب اخخياظدددداث املسددددخخدم ن لدددد)مسددددخارة

 هناؤ  ق ت مسخارة خول اسخخدامها لذ خناد الصحيذ.

R:)Review خالدت الكخدب  الددات  والددور   د  رادود امل او داث للخؤكدد مدك : ا دادة الن در)املراظعدت

 وسذموها والطي  جب اسدبدالها.

E:)Evaluation  جقيي  مجاو اث املكخبت لخااملها وجواا ها.)الخقيي : 
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)Weeding :Wلخاددددو ك مجاو ددددت مكخبيددددت ضشددددار ظيددددد واعاليوهددددا  دددد  خدمددددت القددددراد بن )الاسدددددبعاد:

 ال ودة أكثر أهايت مك الك .

 مر كيت بالخعاون م  مكخبت وال ت جكساس  طرد ظاعيت املكخباث مك  يغذ  MUSTIEأما طر قت

 وحععي: 1976   

M:)Misleading وا عيددددت  لدددددا حسدددددبعد  د يقدددت أوغ ددددر صددددحيدت أو : معلومدددداث الكخدددداب غ ددددر)مضدددللت

 لضرورة د ت وصحت معلوماث املصادر.

)Ugly :Uاكك ا ذخها  ادسدبعد لضرورة ظاثبيت  : أ  أن الحالت املاد ت للكخاب سيئت وال) بيدت 

 كخبت ومجاو اتها.امل

) Superseds :Sطبعاث أخدر. رجواا : نقخ مكررة أو)مكررة 

Trivial :T:أدبيددا ادسدددبعد لضددرورة خدازددت  ظددد رة  لايددا أو جااهددت غ ددر معلومدداث الكخددب ضسدديةت أو

 املعلوماث. وظودة مصادر

) Irrelevant:Iدمو : باععدددا أن املصدددادرالجوااق اخخياظددداث مسدددخخ)لت وال  ذ دددت لهدددا باملوضدددوعال ددد

 املكخبت.

E:)Elsewhereبا  دددددددارة  : اماا يدددددددت وظدددددددود البدددددددد ر  ددددددد  أشددددددداال الك رو يدددددددت أو)مخاخدددددددت  ددددددد  مادددددددان  خدددددددر

 14املخبادلت.

 :IOUPIبد الاسدبعاد واق طر قت 

جدد  وضددعها مددك  بددر املكخبددت العامددت للاعلومدداث ببدداريا  لدسددا د  لددي اجخدداث القددراراث  دد  الاسدددبعاد 

 : وامر سلبيت    الكخب وثلك ااآلحو بواسةت موا فاث مدددة املها وظود

I(incorrect)صددحيدت  االكخددب الطددي جفخقددد اددر مددك أ ددول البدددض  :معلومدداث الكخدداب خاطئددت وغ ددر

 سدددلوب   العلمدددي  الحيددددة العلايدددت  مدددنال النقدددد  أما دددت النقدددر  هضددد  الحدددق  أدب الحدددوار  سددداو

 15وا عيت. غ ر د يقت أو صحيدت أو غ ر ر ا ت العر   معلوماتها غ ر

O(ordinaire).معلوماث الكخاب سةديت : 

U (usé)  كخدب مسدخعالت وأد  ثلددك ا دي جلفهددا وجددهورها مدك الناخيددت املاد دت )باليددت  جالفدت  ملةخددت:

 ما  ت  مكخو ت  الخآار(.

P(Périmé) والخغ ر)منوهيت(.: معلوماث الكخب  د ات الجواكب العصر 
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I (inadéquent ):موضدددو   مخخصددد  ظددددا  دم ن  االكخددداب أوجخواادددق مددد  املسدددخخ مذتادددت وال غ دددر

 16مسخواه منخفظ(. او  رغبت ومسخو  املسخفيد ك أو

33: 

 ال رار  الخخص . جخخلف الوزاتق واقا ملوا فاث مخخلفت م ها

بدددداث ماارسددددت الاسدددددبعاد  لددددي  ةددددا  واسدددد  ل ادددد  الوزدددداتق  دددد  ظايدددد  املكخبدددداث ما دددددا املكخ التــــ ا :ددددد 

جصدره املكخبت ال امعيت ومئسسوها  املسئولت  ك خف  ال رار ااملكخبت الوطنيت   د  اسدبعاد ما

جنخجدد  )لدد   ياددت جار خيددت   ددخ  ا خندداإه مددا    ب هددا مةالبددت بدفدد  جرا هددا بن ر دديدها لدد   سددا ن مددا

 و اشر هو وها "جرار"(.

ث املوضدو يت وادق مخخلدف خيض جدددد مددة  دذخيت اسدخعاال الكخدب خسدب امل داال  التخصص:د 

 العلو  وأ سامها.

مدك  دام ن :ال هو  للاعلوماث البيداغوظيت والخقنيت بفرنسدا د  وضع  املرك املعيار الومك أهاها

ما ددا كخدب  لد  الدشدر ذ  سنواث: اخصداد   لدو  بدخدت وجةبيقيدت  طدب 5 ا ذ       :سنواث 3ا ي 

سددددددددنواث: العاوميدددددددداث والكخددددددددب الشدددددددداملت  10إلا دددددددذ    سددددددددنواث: 8جدفددددددد  ملدددددددددة أطددددددددول   طددددددددالا  

 ما دددا الدددالتر والحوليدداث   لدد  الددنفا   لدد  الاظخادداع   لددو   ا و يددت وادار ددت  سدد ر واملوسددو اث

سددددنت: السددددفت   لددددو  ا خصدددداد ت   15ا ددددي  10مددددك  سددددنت: الخددددار   وال غراايددددا  15ا ددددي  5وجددددراظ   مددددك 

بددددددون جدددددار     جدددددال الفنددددون وآلاداب دددددواميا  أمددددا م سدددددنت: اللغدددداث  15 لددددو  ارا يدددددت وظيولوظيددددا  

 17مشذ جكفو نقخت واخدة مك ار روا ت. االروا اث

 000:ث القددددراراثوضدددد  الرسددددون مبددددادة الاسدددددبعاد خسددددب جصددددنيف د ددددو  كدددددلير  جخددددا كاددددا

السفت و ل  100سنواث(  3سنواث(  الدور اث ) 10سنواث  الببليوغرااياث ) 3غالبا : اومياث 

 10سنواث   ل  النفا املقارن ) 3خقاد  والطي ال حسخخد  حسدبعد ضعد كخب الفلسفت ال ج :النفا

 300سددددددنواث  أمددددددا الكخددددددب املقدسددددددت والكذسدددددديكيت اددددددخدف    8ا ددددددي  5مددددددك  :د ا دددددداث200سددددددنواث(  

سنخ ن خيض غالبدا ال جادون ثاث ااتددة ضعددها  :اخصاتياث  امت 310سنواث   5 ادة  :اظخاا ياث

 لدددددد   330اال كخدددددب الخدددددار   السياددددددلي جدفددددد  ملددددددة أطدددددول    سدددددنواث 5غالبدددددا  : لدددددو  سياسددددديت 310

الا خصاد:   خةلب جدد  ها باسخارار اال كخدب الكذسديكياث خا دت ملدئلف ن معدروا ن وكخدب مبدادة 

سدددددنواث   3 :إلادارة العامدددددت 350  سدددددنواث3القدددددا ون:  340والسددددفت الا خصددددداد جدفددددد  ملددددددة أطددددول  
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ب الطدي جندا و القضدا ا الاظخاا يدت الحاليدت خا دت  ضرورة خفد  الكخد :الخدماث الاظخاا يت 360

خفدددد  كخددددب  وا ددددد  :اللغددداث 400اسدددددبدال الكخدددب واددددق املنددددا ل الخعليايددددت  :ال ربيدددت والخعلددددي  370

 لددددددو  بدخددددددت 600د  500سددددددنواث(   5اللغددددددت وأساسدددددديوها ومعاظاهددددددا اال  ددددددواميا إلا جل   ددددددت )اددددددر 

ؤسيسدددديت ثاث القيادددددت الخار خيدددددت أو  دبيدددددت اال الكخدددددب الخ سدددددنواث 5وجةبيقيددددت:  جخغ دددددر ضسدددددر ت اددددر 

 سنواث لكخب ال غراايا وكخب الخار   ال دليت. 3 :الخار   وال غراايا 900الهامت  

 : اوميددددداث 000:جصددددنف خسددددب الخخصصدددداث املوضددددو يت االخددددا   :مــــاسا نىــــالاستب مــــ   ســـــالابعادددددد 

كثدر شدهرة وشدعبيت  كخدب الكخب   : ل  النفا 100جدف  الكخب الطي جدو  معلوماث ل  جخغ ر  

د ا ددداث: جدفددد  ب هدددا  200جدددار    لددد  الدددنفا  الفلسدددفت:  املصدددادر املرظعيدددت ادددالقواميا واملعددداظ   

جدف  كخب الخوار   وال دراظ    : لو  اظخاا يت و لو  سياسيت 330جاشر مقوماث  مت وهو وها  

سددددريعت  :جةبيقيددددت لددددو  بدخددددت و لددددو  600د  500كخددددب  ددددواميا اللغدددداث والخددددددر جدفدددد    400

الخغ ددر  ا خصدداد امل دد ل: كخددب الخياطددت والددد اور سددريعت الخغ ددر  كخددب الةددب  مشددر و ددفاث جدضدد ر 

كخب جار   الر اضت   :الر اضت جدف  كخب الخار   و  اال املرظعيت  :الفك 700الةعا  ال جخغ ر  

 18ر وسرد  خدار.ججد د الكخب املرظعيت وال دليت وجدف  كخب ال راظ  والس   :الخار   900

4:

ليخددددددد  امل او دددداث للفصددددر بي هددددا واجخدددداث القددددرار  ددددخ  جدد ددددد الكخددددب املسدددددبعدة ضعددددد جنقيددددت واددددرا 

 مص رها:

  ددخ  اسدددبعادها  هاتيددا اثا اا ددذ غ ددر: قديمــة  أـــ الكتــس املىــالابعد  اىــاس حاليةــا املاديــة  ثالفــة أو

 ددددك طر ددددق خر هددددا أورمملهددددا و اكددددك ا ددددادة جدددددو رها   ددددخ    اكددددك ا ددددذخها وهدددددا ببجذاهددددا ضددددرور ت وال

الر ايددددت   ددددخ  ا ددددذخها و دددديا وها )ججليددددد  غلفددددت املا  ددددت  ال ددددرمي   باملصددددادر اسدددددبدالها بددددؤخر  أو

للخا  دداث البسدديةت  ا ددادة جن ياهددا  دد  الراددود لحفدد  أاضددر  جن يفهددا  ا ددادة جصددنيفها  دد  خالددت 

 الشك    الخصنيف القد  (.

 دخ  اسددبعادها  هاتيدا واسددبدالها بالةبعداث الحد شدت :ملىالابعد  اىاس قدم معلوماتةاب ـ الكتس ا

    املوضوع.
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الحاظدت ا دي الكخدب  دخ  خف هدا  د  املخداان  ماا يدت :جــ ـ الكتـس املىـالابعد  اىـاس الاـدم  سـتعما 

اتيا اثا اا ذ  خ  اسدبعادها  هاملسدبعدة مسخقبذ وثلك ببخالوها وجرخيلها ملخاان الحف  باملكخبت  

 19جبادلها ضشرط أن جاون    خالت ظيدة. ضرور ت للر يد ببهدائها أو غ ر

 خدددددد    جدددددب أن جادددددون الكخدددددب  ددددد  خالدددددت ظيددددددة ومدخواهدددددا ال:اهـــــداا وثبـــــاد  الكتـــــس املىـــــالابعد  دــــــ

مقخدمو املكخبت ومسخعالملها وكدلك الكخب املكررة   خ  اهدائها ا ي مكخباث  امل او ت املكخبيت أو

الس  ة  مراك  الخقا د   مذتات واملن ااث العامت والاظخاا يت  املن ااث الخ ر ت  دور  أخر  أكثر

القدد ون  املسدشددفياث  الدددول املحخاظددت  اهددداد الدددول املخقدمددت واملكخفيددت ثاجيددا  لددي دول العددال  

 ادددددر لصدددددال  مكخبدددددت ظامعدددددت ظيبدددددوحو  Francecomté170الشالدددددض ولهدددددا أمشلدددددت كش دددددرة ابهدددددداد مكخبدددددت

اظوها  اجاخت مجا يدت للاسدخفيد ك  ندد مددخر املكخبدت أو د  ظنداح خدان ضشدرط أن جادون لشد د خ

إلاهداد  قو   لي أخذ ياث الخبرع ومبادت  بالخوا ر ب ن  طراد  الطي  لاا أن    مجال الاهخاا   

ت الهددددد اغا دددت املكخبدددت املا دددد )املهدددد ( واملخلقدددو )املهدددد  لددد ( وأهددد  مبددددأ هدددوحشدددار ال هدددت املا ددددت 

 دددددخر  ددددد  أسدددددباب الاسددددددبعاد أمددددا بالنسدددددبت للاخلقدددددو ايجدددددب أن جاددددون الكخدددددب املهدددددداة مذتادددددت ووادددددق 

 20خبادل  خ  م  املكخباث املخعاو ت.الاخخياظاته   أما 

  صدف سدنو ت( أو  خ  البي  سواد دور ا    أو اث مدددة )غالبا سدنو ت أو:هـ بيع الكتس املىالابعد 

   ر يذ م  ضرورة   بر مورد أو أو باث  مباشر  خ  البي   بر بي     ظناح خان مفخوح باسخارار 

وادددق إلاظدددراداث القا و يدددت خيدددض جدددن  القدددوا  ن  لدددي أ هدددا  جدددب أن جبددداع  ددد  مجخاددد  ال امعدددت  السددد ر

املكخبددت مدد  ضددرورة وضدد  التدددت  رمدد   اددالبي  وأسددعاره معخاددد مددك طددرد مجلددا ال امعددت أو ضسددعر

 21ب اسدبعادها.الكخب املعروضت للبي  و يان أسعارها وسب

5

ضرور  لخنايت امل او اث و خ     خةواث بددا  الاسدبعاد ظ د مك السياست الخوزيقيت وهو

ز   وطر  الاسدبعاد بوض  سياست لذسدبعاد مكخو ت ومدددة باشابت  وا د للعار لخدد د معا  ر

يت للخنفيد والقيا  باراظعت الر يد  لي جخةي  العاليت بخدد د  ولو اث وال دولت ال من

الببليوغرااياث و وات   أدواث جقيي  مخخلفت االفهرس و الراود ليخ  جدليلها وجقيياها  بر

اثا اان الكخاب  والهدد م ها معرات ما املراظ  و دلت لخدد د مد   يات الكخاب واق  دة معا  ر

الحدازت  الندرة  :اخيت الفكر ت )املعلوماث دقق رضا املسخخد  واخخياظاج  ورغباج  وثلك مك الن
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الو ول للاعلومت   سلوب واللغت  السلةت املشرات والخؤليف دون نسيان  يات ضعظ الكخب م  

حعقيد معلوماتها وأهايوها(  وكدلك مك  اخيت الاسخخدا  للوزيقت بخدد د أمر ك بالنسبت 

 اجخاث القرار مص رها  بر اتق والكخب  قرر للاسخخد  )الاسخدامت والاهخاا (  و خاتج جقيي  الوز

جوظملهها لحياة  الكخب الطي جوظ  لذسدبعاد وجدد د طر قت اسدبعادها ب ن الخخل  م ها أو باخخيار

 خةلب ثلك   و خ  خدد الكخب  ج   لها للاخ ن وا ذح ما بي  أو جبادل أو زا يت ببهداد أو

 22املسدبعدة مك الفهرس املحوسب.

:

 بدددارة  دددك دراسدددت خالددت لدددبعظ املكخبددداث ال امعيدددت بالوسدد  ال  اتدددر   جاشلدددذ  ددد  اسدددخةذع  العاددر

 دددك ماارسددداتها لذسدددددبعاد  ددد  مجاو اتهددددا ملعرادددت وا عهدددا وجقيياهددددا وجدد دددد مشدددداالها وسغراتهدددا طبقددددا 

ظ بدبيددددداث املوضدددددوع وأاضدددددر املاارسددددداث  و دددددد  اندددددا باالسدددددخةذع  بدددددر املقدددددابذث املباشدددددرة مددددد  ضعددددد

مدوافو هددده املكخبدداث ل ادد  املعلومداث خددول اماا يددت الدااارسدددت والقيدا  ضعاليددت الاسخدددبعاد وطراتددق 

جنفيدددددددها ومشدددددداالها و واتقهددددددا ومو ددددددف ووظهددددددت   ددددددر املكخبيدددددد ن وجو ددددددياته   دددددد  البدددددداب زدددددد  جدليلهددددددا 

 وجفس رها و وال لنخاتج الدراست ووض  جو ياث وا  راخاث    امل ال. 

1

جادددددارس املكخبدددددت الاسددددددبعاد لوظدددددود أسدددددباب مانعدددددت مدددددك ثلدددددك جرظددددد  لةبيعدددددت  ال:أــــــ امكامليـــــة املمارســـــة

 الر يد والنصون القا و يت الحاليت.

لددد   ددددرط بندددد  خددد  الاسددددبعاد  ددد  سياسدددت الخوزيدددق :بــــ ملـــاام والاوامـــم يالااقـــة الايـــام با ســـالابعاد

بت لعدة أسباب مانعت جرظ  لةبيعت الر يد املكخبي با خباره مك املال العدا  و دخداط  صدون للاكخ

حساذ بدلك  د  أغلدب املكخبداث ال امعيدت  با ضداات   ا و يت حساذ بالقيا  باسدبعاده وي  خاليا ال

 خبت ضعد.نشاد و دد املق ل ن  ها  لير ول  جدخك معه  املكا ي أن املكخبت خد شت العهد وي   يد إلا

جادددان  شدددر ةت وظدددود  املكخبدددت ليسدددذ ضدددد مبددددأ الاسددددبعاد وال ظدددد د مو دددف املكخبيددد ن مدددك الاسددددبعاد:

املكخبت مصةل  "جفعير الاسددبعاد" باملكخبداث ال امعيدت   صون  ا و يت حساذ بدلك  أطلق مد ر

يخددد   ددد    دددره ا دددي  صدددون  ا و يدددت واضدددحت حسددداذ بالقيدددا  باالسددددبعاد لضدددرورج  وخخا و دخددداط  مدددر

مند  ملحدود دت املسداخت وجطدخ  الر ديد خا دت لعددده الهاتدر باملكخبدت والحاظدت ا دي  رالمفد أمدر اهو

 23اق  امل ال ال خناداث ظد دة.
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2

جقددددددددو  سياسددددددددت جنايددددددددت ال جقددددددددو  املكخبددددددددت باالسدددددددددبعاد مل او اتهددددددددا املكخبيددددددددت و :أـــــــــ يمكامليــــــــة املمارســــــــة

امل او اث لدنها  لدي جن دي  وجرجيدب الكخدب  د  الرادود خسدب جقادمهدا والحاظدت الملهدا واسدخخدامها 

اسدددخعااال وطلبدددا وا دددارة  ددد  الةدددابق جددددذ أرأدددلي و ول للاكخبدددت وأمدددا  بوضددد  الكخدددب ال يددددة و كثدددر

 الكخب القد ات و  ر اسخخداما    الةابق الشانو للاكخبت.

حعخادددد املكخبدددت  ددد  سياسدددوها  لدددي الاسددددبعاد بن  ال:الاوامـــم يالااقـــة الايـــام با ســـالابعادــــ ملـــاام و ب 

مبدأها  قو   لدي خفد  ادر ءدليد وال اميدت خفد  إلا خداط الفكدر  واملكخبدت أول مسدئول  دك ثلدك  د  

أصددحا ها   ددرا لقياددت الكخدداب وأهايخدد  خا ددت كخددب ضعي هددا بهايوهددا  دد  با هددا وموضددو ها و ددد     ددر

ود الحاظت الملها مسخقبذ و عو ت وظود بد لها بدلير أ ها جقو  بدف ها خطدا ولدول  اسدبعادها لخ

حسدخخد  ملددة طو لدت ولدد  جلقدال ا بداال مددك طدرد املسدخفيد ك مدك الةلبددت و سداجدة  و ليد  االسددبب 

طبيعدت موضدو يت انيدت لصدعو ت جدد دد  ثو الرتيا لعد  القيا  باالسدبعاد مل او داث املكخبدت هدو

خولهدددا  اهدددي مشدددالت  دبعدة مدددك غ رهدددا و دددد  اماا يدددت الاجفدددا  واخدددخذد وظهددداث الن دددرالكخدددب املسددد

خيدددددااة زقدددددت  ددددد  اجخددددداث القدددددراراث و دددددد  الدددددود  بؤهايدددددت الاسددددددبعاد كضدددددرورة ومهادددددت وخخايدددددت لخنايدددددت 

 امل او اث واعاليوها جدقيقا لرضا املسخخدم ن وطلباته .

مو دف سدلبي مدك الاسددبعاد لعدد   خبدت هدومو دف مدوافو املك :جــ ـ موقـا املكتايـرن مـ   سـالابعاد

معددددراوه  بدددد  واهاهدددد  ل وا بدددد  وو ددددمله  بضددددرورج  وأهايخدددد  بن مبدددددأه   قددددو   لددددي الا خقدددداد بؤهايددددت 

و يادددت الكخددداب وأن لادددر كخددداب  ارتددد  با ضددداات ا دددي أن هنددداؤ كخدددب كش دددرة مهادددت  ددد  با هدددا وموضدددو ها 

مصدددلحت البددددض الببليدددوغرا   أن   دددادرة ومهدددداة إسدددخدير الدددخخل  م هدددا  أ دددرب أخدددد مدددوافو وكخدددب

 ل اميددت خفدد  اددر ءددليد لضددرورج  للاسددخفيد ك  دداظذ أو ظددذ  26املكخبددت ليسددذ بداظددت لذسدددبعاد 

وأن الاسدبعاد  ادون  د  خداالث اسدخصناتيت كعدد  اماا يدت الاسدخفادة مدك الكخداب  هاتيدا اداه راد خالخد  

اظدب  د  امل او داث املكخبيدت خفد  ضعضدها االو  وااق  لي مو فد   ال اكك ا ذخها   املاد ت الطي ال

 24. جب الخخل  م ها ا ارتها للاسخخدم ن واال والخخل  مك ضعضها بن الهدد هو

3

جقددو  بدد  اال  دد   طروخدداث  والاملكخبددت خد شددت العهددد بااارسددت مهاددت الاسدددبعاد :أـــ يمكامليــة املمارســة

 لر ذ املساخت ودرد حشب  الراود.  اسدبعادها مئ خا بدف ها    املخاان   بر
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جقو  املكخبت باالسدبعاد بصفت منخ ات ضشار دور   ند ار ا خناد  ب ـ طزائق التنفيذ واملمارسة:

جخدددد   أسددداجدة والجلقدددال ا بددداال مدددك املسدددخفيد ك مدددك طلبدددت و   دددخ  اال  ددد   طروخددداث الطدددي ال ظد دددد وال

 الوزيقدددددت باسددددددبعاد  طروخددددداث ضعدددددد  شدددددر  ادددددر طلبددددداته  واخخياظددددداته  خيدددددض جدبددددد  املكخبدددددت معيدددددار

سددنواث مددك جددار   ا دددا ها أمددا الطددي لدد   ددخ  ا ارتهددا واسددخخدامها  هاتيددا ادسدددبعد ضعددد خاددا سددنواث 

و ليد   جدد أن  مك جار   ا دا ها وجوظ  هده املواد و طروخداث لذسددبعاد املئ دذ ملخداان الحفد  

الكخدددب  املفضدددر واملعادددول بددد  باملكخبدددت السددددبعاد امل او دددددددداث رغددد  أ هدددا جر ددد  الف دددرة ال منيدددت املعيدددار

 د  دراسدت  FusslarوSimonد يقدت(  هددا الاججداه أخدد بد  ادر مدك  وادق بخعادي  مندخ   )نسدبيت وغ در

وجخاشدددر  دددد   دددددددد سددددنواث  الكايدددت باملعددددا  ر املخخددددارة خيدددض  بددددرا  ددددك املعددددا  ر 1969منشدددورة لهاددددا  دددد  

وجددار   الا خندداد وجددار   إلا ددداع  وأكدددا  لددي أن  اسخخدددددددددا  الكخدداب و دددد السددنواث منددد جددار   النشددر

ئشدر  د  كخابد  املةدروح  دا  slot اخخيدار لذسددبعاد  وهدو بدددديا دداث مددددد اسخدددخدا  الكخداب يد  أكفدؤ م 

 Weedinglibrary collection.25املوسددو  ضعنوان 1997

جرظددددد   سدددددباب املانعدددددت مدددددك اسددددددبعاد املكخبدددددت :جــــــ ـ ملـــــاام والاوامـــــم يالااقـــــة الايـــــام با ســـــالابعاد

مكخبيملهددددا   مل او اتهددددا ا ددددي  ددددد  كفا ددددت ر دددديدها الحددددا   مدددد   دددددد واخخياظدددداث املسددددخفيد ك  دددد    ددددر

الحاليدت الحسداذ القدوا  ن واللدواتذ  با ضاات ا ي طبيعت الر يد املكخبي با خبداره مدك املدال العدا  لددا

بالقيددددددددا  بدددددددد  ولدددددددد  جدددددددددرط املكخبددددددددت  دددددددد  سياسددددددددوها الوزاتقيددددددددت اال البنددددددددود املخعلقددددددددت باالسدددددددددبعاد املئ ددددددددذ   

 لرطروخاث    مخاان الحف  .  

وااقدددذ رتيسدددت مصدددلحت الخوظيددد  باملكخبدددت  لدددي مبدددادة ومهادددت  دــــ موقـــا املكتايـــرن مـــ   ســـالابعاد:

لددي الكخددب والدددور اث واسددخعارتها لخدقيددق رضددا الاسدددبعاد ا ددي خدددما و للددذ ثلددك بخؤز رهددا إلا جددا و  

املسددخفيد ك مدد  ضددرورة الددخدف  لعددد  وظددود  صددون  ا و يددت جدددرط بنددد الاسدددبعاد باملكخبددت و ددد  

واضددددحا أن أغلددددب رإ  املددددواف ن  كفا ددددت ر دددديد املكخبددددت مدددد   دددددد واخخياظدددداث املسددددخفيد ك  و  هددددر

ارة يدددد  رإ  سددددلبيت لعددددد  معددددراوه  املخخصصدددد ن مدددد ه  كاددددوافو إلادارة وإلا دددد باملكخبددددت خا ددددت غ ددددر

مدددددد ه   دبدددددددون الكخددددددب القد اددددددت والكذسدددددديكيت  واهاهدددددد  ملععددددددا الاسدددددددبعاد ومبادتدددددد  بديددددددض أن كش ددددددر

 26با خبارها مرظ     با ها واخخياط الةلبت الملها دوما ومن   د  اماا يت اسدبعادها      ره .

 

 



 قارح مساح. د             تسامدة حسان                                                                          

 5252ـ  يوليو      47ـ العدد  سابعاجمللد ال   622

4

ال جقددددو  املكخبددددت ضعاليددددت الاسدددددبعاد مل او اتهددددا املكخبيددددت الطددددي حشددددار الخقيددددي  :أـــــ يمكامليــــة املمارســــة

 الها    هدا ال ا ب  لي ال درد وجقيدي  الرادود ملعرادت الندا    والخنقيت والاسدبعاد  وي  جقخصر

 ضو ها لخواا ها.واملفقود وا ادة ا خنات  وا ادة جرجي ها جبعا لخصنيفها ومو 

 وامددر ا ا ددت القيددا  باهاددت الاسدددبعاد  دد  املكخبددت :ب ـ ملــاام والاوامــم يالااقــة الايــام با ســالابعاد

ثاث طبيعدددت ادار ددددت و ا و يددددت وماد دددت لخضددددييق اللددددواتذ والقددددوا  ن و دددد  ا ةدددداد جددددرخي  الاسدددددبعاد 

جخصدي  م  ا يدت  مل او اتها مك طرد املئسست    ورتاسدت ال امعدت و دد  د اد  وجاو لد  و دد 

الخبددددادل مدددد  مكخبدددداث أخددددر  اال أن   بددددر لهددددده املهاددددت رغدددد  أن املكخبددددت اا ددددذ جقددددو  ضعاليددددت الاسدددددبعاد

امل  ا يت املخصصت لدلك و فقاث اظراداتها  د أو فذ   وأما الاسدبعاد املئ ذ بدالحف   د  املخداان 

 و  بدف  كخب    راواها الموظود لعد  احساع مساخت املكخبت   ااملكخبت جق الخاضعت للاكخبت اغ ر

جخعلددددق بخخصدددد  املسددددخفيد ك )كخددددب  دددد  اللغددددت  جخددددد  طبيعددددت املسددددخفيد ك ودور دددداث وأطروخدددداث ال

  لي كخب جقادمذ مك خيض خالوها املاد ت.    الروسيت مشذ( غرارا

للادواف ن املخخصصد ن باملكخبدت مو دف ا جدا و مدك الاسددبعاد  جـ ـ موقا املكتايرن م   سالابعاد:

 لدي ضدرورج  وأهايخد  ل عدر مجاو داث املكخبدت ظد ددة وخد شدت بنو ملهدا املةبدوع والر مدي و ئكدون 

  ددددددداده  والدددددد  لخدقيددددددق رضدددددددا  النشدددددددر الددددددد  جقددددددو  املكخبددددددت بخخصدددددددي  م  ا يددددددت والاجفددددددا  مدددددد  دور 

جاددو ك وجدددر ب  مسددخخدمو املكخبددت وطلبدداته  و ددخ  ثلددك بااارسددت الاسدددبعاد وجدسدد ن اظراداجدد   بددر

الهددددد   ددددد  ل ندددددت وار دددددق مخاامدددددر ملراظعدددددت وجقيدددددي  امل او ددددداث بصدددددفت منخ ادددددت املددددواف ن وضدددددرورة  

 27معخادة  لي سياست مكخو ت ومدددة.

5

ضشددار دور   ندددد  جقددو  املكخبددت ضعاليدددت الاسدددبعاد مل او اتهددا بصدددفت منخ اددتأـــ يمكامليــة املمارســـة:

حشددددددب  الراددددددود و نددددددد اددددددر ا خندددددداد لفقدددددد  امل ددددددال لذ خندددددداداث ال د دددددددة  هدددددددد ا ددددددادة املوزو يددددددت  دددددد  

 مجاو اتها وجواا ها.

 

 



 قارح مساح. د             تسامدة حسان                                                                          

 5252ـ  يوليو      47ـ العدد  سابعاجمللد ال   624

 :ب ـ طزائق التنفيذ واملمارسة

ــــ ثوقيــــد  ســــالابعاد خيددددض جقددددو   جاددددارس املكخبددددت الاسدددددبعاد  نددددد القيددددا  باهاددددت الا خندددداد والاخخيددددار:ـ

واطك القدوة والضدعف املهدا لدسددبعد ضعدظ الكخدب وجخخدار  نسدب مدك بخقيي  مجاو اتها لخدددد مد

   بندددادلفقددد  امل دددال لذ خنددداداث ال د ددددة كادددا جاارسددد   ندددد جطدددخ  الرادددود الا خنددداداث ال د ددددة 

 لددددي مددددا سددددبق ثكددددره نعخبددددر ا خ ددددا  ماارسددددت الاسدددددبعاد لددددد  املكخبددددت   قةددددت ا جابيددددت لصددددالحها  بن 

مددددك املراظعددددت الداتاددددت للاجاو دددداث وادراؤ  قدددداط ضددددعفها  ماارسددددت الاسدددددبعاد ضشددددار دور   اكددددك

مادددا  جعدددر  و ددددلنا  لدددي مدددد  الدددود  باهادددت الاسددددبعاد مدددك طدددرد املكخبدددت ضعكدددا القيدددا  بددد   شدددواتيا

 مك جفا ير مجاو اتها ور يدها. املكخبت حغفر  ك الكش ر

اياا تحعخاددددد سياسددددت مكخو ددددت ومدددددددة وواضددددح ال :ـــــ وجــــود  ئيــــة ثنايميــــة ل ســــالابعاد باملكتبــــة

مدروسدت  دا  دلدندا  لي أن إلاظدراداث الحاليت للاكخبدت  د  الاسددبعاد غ در  وهالاسدبعاد خ  وايفت

 وغ ر د يقت وحس ر وادق القراراث الفرد ت وآلا يت.

املدداد  ب دد  مددك أسددهر املعددا  ر  : جرظدد  أغلددب خالددت املددواد املسدددبعدة للاعيددارحالــة املــواد املىــالابعد ـــ 

 ملددددواد والكخددددب السدددديئت  دددد  خالوهددددا املاد ددددت والخالفددددت  كاددددا حعخاددددد املكخبددددت معيددددارأوضددددحها باسدددددبعاد او 

جخدددددددد   جلقدددددددال ا بددددددداال مدددددددك الةلبدددددددت و سددددددداجدة وال اسددددددددبعاد املدددددددواد والكخدددددددب الطدددددددي ال الاسدددددددخخدا   بدددددددر

املسخخدم ن  لي ماارست  جؤز ر:كش رة م ها اخخياظاته  والطي جقادمذ معلوماتها  هدا  دلنا  لي أمور 

عاد باملكخبددت اهددو  امددر مهدد   أهايددت الاسدددبعاد  دد  املكخبددت ال امعيددت وضددرورج  لخلبيددت ومهاددت الاسدددب

 الاسدددددددخخدا  مدددددددك أهددددددد  معدددددددا  ر اخخياظددددددداث املسدددددددخفيد ك وطلبددددددداته  و دو ددددددد  إسدددددددخدير ثلدددددددك  معيدددددددار

 الاسدبعاد.  

أمددددا بالنسددددبت للاعيددددار الفكددددر  اددددذ حعخاددددده املكخبددددت ب دددد  مددددك أ ددددعب املعددددا  ر ل رك دددد ه  لددددي مضدددداون  

الوزاتق  وهدا  معرات  ياوها العلايت والحك   لملها  هدد اسدبعاد الكخب ثاث  دخو  الكخب أووم

املعلوماث الخاطئت أو كخب غ ر مذتات ملسخو  وطبيعت املسخخدم ن أو الكخب ثاث املعلوماث الطي 

 دد  :اجقادمذ وال جخد  العصر   د  ا خااد املكخبخ ن  لي املعيدار الفكدر   رظد  لعددة أسدباب م هد

اخ دددراد املدددواف ن وجادددو  ه   ددد  الاسددددبعاد   دددد  املعرادددت ال يددددة للادددواف ن لر ددديد املكخبدددت وإلاملدددا  

بخخصصدداتها   ددد  الاجفددا   لددي الاسدددبعاد بندداد  لددي املعيددار الفكددر   الخددود مددك القيددا  باسدددبعاد 

يار الفكر   رظ  كخب  د جدخاظها املكخبت    املسخقبر  اعد  اسخخدا  املكخبت  يد الدراست للاع

 لعدة أسباب انيت و لايت و فسيت.
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 جوظد  الكخددب املسددبعدة مئ خدا ملخداان الحفد  أو اسددبعادها  هاتيدا  بددر :الكتـس املىـالابعد  ــ مصـر 

 :اهدائها ملكخباث أخر  وجفصير ثلك

جقدددددو  املكخبددددت بدفددددد  ضعددددظ الكخددددب وثلدددددك ببخالوهددددا وجرخيلهددددا ملخددددداان الحفدددد   ماا يدددددت ـــــ التخــــ   :

 لملها مسخقبذ.الحاظت ا

جقو  مكخبت اليت العلو  إلانسدا يت ببواريعدت ببهدداد كخ هدا الطدي  امدذ ب رشديدها لذسددبعاد :ـ إلاهداا

ال هدددددداثو ضشددددددرط أن جاددددددون هددددددده الكخددددددب  دددددد  خالددددددت ظيدددددددة ومدخواهددددددا ال  خددددددد  امل او ددددددت املكخبيددددددت أو 

ت  غا دت املكخبدت  ددخر  د  مسخخدمو املكخبت ومسخعالملها  و خ  اهدائها ا دي مكخبداث أخدر  أكثرمذتاد

للاخلقدو اخاددون هددده الكخددب املهدداة مذتاددت وواددق اخخياظدداته  والطددي  أسدباب الاسدددبعاد أمددا بالنسددبت 

جقدو   لدي مبددأ الخةدوع جخ  غالبا م  املكخباث ال امعيدت واملكخبداث الو فيدت  و ليد   جدد أن املكخبدت 

 .خر ضاك العار الخ ر  وهدا  د والخبرع ببهداد الكخب الطي  امذ باسدبعادها 

أن امل او ددددداث  ال جاددددارس املكخبدددددت  يددددد الدراسدددددت البيدددد  بسدددددباب أخذ يددددت و ا و يدددددت با خبددددار:ـــــ البيـــــع

 املكخبيت ملكيت  امت جخةلب جرخي  وموااقت مك املسئول ن للقيا  باسدبعادها و يعها. 

لواا دددذ  ددد  خالدددت ماد ددددت  ال جادددارس املكخبدددت إلا صددداد لكخ هدددا الطدددي  امدددذ باسددددبعادها خطدددا و:دددد الاجدددذد

 م ر ت و و  اجذاها جقو  بب ذخها  در املسخةاع بخجليدها وجرمياها.

العددداتق  أهددد   دداتق أمدددا  الاسدددبعاد  دد  املكخبدددت هددو:جـــ ـ ملــاام والاوامـــم يالااقــة الايـــام با ســالابعاد

إلادار  والقدا ونو لعددد  الددد   وال درخي  ملاارسددوها و ددد  وضد  سياسددت للعاددر ضسدبب  ددد  الددود  

بؤهايددددددت وضددددددرورة الاسدددددددبعاد لخنايددددددت امل او دددددداث املكخبيددددددت مددددددك طددددددرد املسددددددئول ن وراضدددددده  لفكددددددرة 

 اسدددبعاد الكخددب املقخندداة واهدددائها و ددوال للاددواف ن لعددد  جاددو  ه  وجدددر  ه  الخ ددراد الاسدددبعاد ومددا

 نج   ن  مك  د  اجفا ه     جدد دد الكخدب املسددبعدة واخدخذد وظهداث   دره  ول دردده  خولهدا 

ود الحاظددددددددت الملهددددددددا مسددددددددخقبذ خطددددددددا ولددددددددول   ددددددددخ  اسددددددددخخدامها مدددددددددة طو لددددددددت وا ارتهددددددددا مددددددددك طددددددددرد لخدددددددد

 املسخفيد ك  اةبيعت العواتق ادار ت و ا و يت  ج    ها مشاار ثاث طبيعت انيت و فسيت.

: مو دددف رتيسدددت مصددلحت املعال دددت الفنيدددت باملكخبددت ا جدددا و مدددك د ـ موقـــا املكتايـــرن مـــ   ســالابعاد

  لددي الكخددب واملصددادر  لددي ضددرورج  وأهايخدد  مل او دداث ظيدددة وخد شددت مدد  ال رك دد الاسدددبعاد وجئكددد 

املخعلقدددددددت بخخصددددددد  املسدددددددخفيد ك وثاث أهايدددددددت خسدددددددب طلبددددددداته  بؤخددددددددر طبعاتهدددددددا جدقيقدددددددا لرضدددددددا 

جاددو ك وجدددر ب  مسددخفيد  املكخبددت وطلبدداته   و ددخ  ثلددك بااارسددت الاسدددبعاد وجدسدد ن اظراداجدد   بددر

ق مخاامدددددددر با اددددددددادة مددددددددك الخكنولوظيدددددددداث الحد شددددددددت االحوسددددددددبت املدددددددواف ن و الهدددددددد   دددددددد  ل ددددددددان وار دددددددد
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واملاسددددحاث الضددددوتيت ملراظعددددت وجقيددددي  امل او دددداث بصددددفت منخ اددددت معخادددددة  لددددي سياسددددت مكخو ددددت 

الدددود  خا دددت بددد ن املسدددئول ن واملدددواف ن بدددالخعر ف باالسددددبعاد  وواضدددحت ومددددددة مددد  ضدددرورة نشدددر

 28 لي زقاات إلاهداد. أهايخ  وال رك   وابراا

6

: 

 منخ ادددت أو جقددو  املكخبدددت باالسددددبعاد مل او اتهدددا خسددب ارواهدددا بصدددفت غ دددر: أـــ يمكامليـــة املمارســـة

دور دددت الاددددا سددددندذ لهددددا الفر ددددت جدقيقددددا لحيو ددددت الر دددديد ومرو خدددد  ودرد لدشددددب  الراددددود  ماا يددددت 

 خناداث ظد دة جذت  اخخياظاث املسخخدم ن.اق  امل ال ال 

 :ب ـ طزائق التنفيذ واملمارسة

املكخبددددت لدددديا لدددددنها جو يددددذ منددددخ   لذسدددددبعاد بددددر جاارسدددد   لددددي خسددددب ارواهددددا : ثوقيــــد املمارســــة

 وخاالتها وأولو اتها خا ت  ند مذخ ت جطخ  الراود أو وظود كخب    خالت سيئت.

مكخو دددت  الاسددددبعاد باملكخبدددت بصدددفت غ دددر جدددخ  ماارسدددت :املكتبـــةــــ وجـــود  ئيـــة ثنايميـــة ل ســـالابعاد ب

 ود يقت.

جرظد  خالدت أغلدب الكخدب املسددبعدة للحالدت املاد دت اقد  باسددبعاد الكخدب  حالة املواد املىالابعد :ـ 

الكمددي ب رك  هددا  لددي الدكدددخب املكددررة واملخعددددة  دد   خيددض حعخاددد املعيددار ثاث الحالدت السدديئت واملا  ددت 

ثاث املواضي  املخكررة  وهده  قةت ا جابيت     ال  مكخبت العلو  إلاسدذميت بن  النقخ أو الكخب

القيا  باسدبعاد الكخب املخكررة اي  ر ذ للاساخت و دد جقدو  املكخبدت باسددبدالها بكخدب ثاث أولو دت  

 دندددددددد مكدخدبدددددددت  الدكدادددددددو ال  دادددددددارس كددددددداا  دندبدغدددددددو ب دددددد   درجدكددددددد  الخخياظددددداث املسددددددخخدم ن  اال أن املدعديدددددددار

الوزيقددددت واخصدددداتياث  بددددر هددددو أوسدددد  مددددك ثلددددك إشددددار  اددددر الدعدلدددددو  إلاسددددذميت  لددددي معيددددار الخكددددرار 

جلقدال ا بداال مدك الةلبدت  باسددبعاد الكخدب الطدي الالاسدخخدا   إلا ارة  با ضاات ا ي جبعي املكخبت ملعيار

 الجخد  اخخياظاته .  دة و ساجو 

بن املكدخددبت لهدا منا هدا  جاشدر سدو  دليدر خدا   الاسددبعاد ال ا  ر اوما ا خبرث مد رة املكخبت أن مع

وأسالي ها    ماارست الاسدبعاد واق مجاو اتها وسياسدوها دون ضدغ  وظهدد الدادد  لد   اادشذ  ندد 

 جددد كخابدا  بالصدادت خالخد  املاد دت سديئت أو بدض املواف    املكخبت  ك كدخاب ما ووظدد كخاب  خدر

  Careyقددو  باسخددبعاده  وهددا الدنال لديا بجد دد  ومادك د ددا الددي  املكخبديمعد وال  دك مجاو خد  اي
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 لدددي  ولو ددداث والاخخيددداراث   ددد   ادددر خدددان لددد  وثلدددك باسددددبعاد امل او ددداث املكخبيدددت بندددداد 1990 ددد  

 34ال خصديدت.

: جوظددد  الكخدددب املسددددبعدة للحفددد  بددداملخ ن والخبدددادل مددد  مكخبددداث أخدددر  الكتـــس املىـــالابعد  ــــ مصـــر 

 :لا  ا يت وجدصيذ لكخب أخر  ثاث أهايت بالنسبت لخدمت مسخخدمملها وجفصير ثلكر دا ل

ـــــ التخـــــ    ضعدددددظ الكخدددددب وجرخيلهدددددا ملخددددداان الحفددددد   ماا يدددددت الحاظدددددت الملهدددددا  جقدددددو  املكخبدددددت ببخالدددددت: ـ

 مسخقبذ.

ــــ التبــــاد  جقددددو  املكخبددددت بدبددددادل الكخددددب الطددددي ر ددددحوها لذسدددددبعاد ال هدددداثو و ددددخ  خا ددددت مدددد  املكخبدددداث : ـ

 ملخعاو ت معها ضشرط أن جاون هدده الكخدب  د  خالدت ظيددة ومدخواهدا ال  خدد  امل او دت املكخبيدت أوا

مسخخدمو املكخبت ومسخعالملها وكدلك الكخب املكررة و د أكدث مد رة املكخبت  لي أن الخبادل  خ  

سددنةينت  بددد القددادر للعلددو  إلاسددذميت بق غالبددا مدد  املكخبدداث ال امعيددت خا ددت مكخبددت ظامعددت  م ددر

واملكخبدددت املرك  ددددت ل امعددددت بددددك  وسدددف بددددك خدددددة لدشدددداب  مجاو اتهدددا  دددد  الخخصدددد   و ليدددد   جددددد أن 

املكخبت جدقو   لي مدبدأ املدنفعت والدفاتدة  ك طر ق جبادل الكخب الطي  امذ باسدبعادها م  مكخباث 

 أخر  ر دا للا  ا يت وجدصيذ لكخب أخر  ثاث أهايت بالنسبت لخدمت مسخخدمملها.

 أهدد   دداتق أمدددا  ماارسددت الاسددددبعاد باملكخبددت هدددو :ـ ـ ملــاام والاوامـــم يالااقـــة الايــام با ســـالابعادجــ

العدددداتق القددددا ونو لخضددددييق اللددددواتذ والقددددوا  ن و ددددد  السددددااح باسدددددبعاد امل او دددداث املكخبيددددت اال  دددد  

خدود ضيقت  ك طر ق الخبادل اق     خالت الضرورة القصو   ند حشب  الراود واه راد الكخب 

اا ددذ خالوهددا املاد ددت سدديئت لكثددرة الةلددب  لملهددا  ود خالوهددا املاد ددت   و ددد ال حسدددبعد كخددب خطددا ولددووسدد

و ددددد  وظددددود بددددد لها والخخددددود مددددك الحاظددددت الملهددددا مسددددخقبذ لفاتدددددة مسددددخخدمملها وروادهددددا بدددددلير أن 

املكخبددت  امددذ بدفدد  كخددب لدد  حسددخخد  مددك طددرد املسددخفيد ك ملدددة طو لددت ب هددا كخددب مهددداة وكخددب 

   وظدث  عو ت    ا جاد بد لها.أخر 

: جددددر  مددددد رة املكخبددددت أن الاسدددددبعاد  دقددددق م  ددددد مددددك ارضدددداد د ـ موقــــا املكتايــــرن مــــ   ســــالابعاد

خدددر وأظدددود ب املسددخفيد ك و لبددي رغبدداته  جدصددديذ لغددا وه   دد  وظدددود كخددب جخددد  اخخياظددداته  طلبددا 

لر يد  فو باخخياظاته  ا ي خد ما الةبعاث م  مرا اة مئهذث الكخاب واملحقق ن واملراظع ن بن ا

لخددددؤز ره  لددددي اسددددخخدا  الكخددددب وا ارتهددددا و فقدددد  امل ددددال ال خندددداداث ظد دددددة واجاخددددت الر دددديد الر مددددي 

الحا ددر  دد  امل ددال   وجددر  ال اميددت ماارسددخ  مدد  ضددرورة جدسدد ن اظراداجدد  جدقدددديقا  مواكبددت للخةددور 
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وضددددرورج  مدددد  ا خادددداد سياسددددت واضددددحت  جكدددددو ك املوافديدددددك وجدددددر  ه  وجددددو يوه  بؤهايخدددد  لغا اجدددد   بددددر

 30مكخو ت ومدددة ملاارسخ  بؤاضر وظ  والسع  خشيشا وراد جكنولوظياج  الحد شت وخوسبخ .

7: 

 واتددق و وامددر مانعددت  جقددو  بااارسددت الاسدددبعاد مل او اتهددا لوظددود املكخبددت ال: أـــ يمكامليــة املمارســة

 العامر القا ونو. مك ثلك جرظ  لسبب رتيا وهو

 ددد   يددا  املكخبددت باالسدددبعاد  رظدد  لسددبب رتدديا :ب ـ ملــاام والاوامــم يالااقــة الايــام با ســالابعاد

العامددر القددا ونو املخاشددر  دد   ددد  ا خادداد سياسددت الاسدددبعاد وجاشيلهددا بابددادة مكخو ددت ومدددددة  وهددو

وا  ن و ددد  جددرخي  املسددئول ن ملاارسددوها والحيلولددت دون الددخخل  مددك ضسددبب جضددييق اللددواتذ والقدد

 أ  ءليد ج  ا خناإه.

للاددواف ن باملكخبددت مو ددف ا جددا و مددك الاسدددبعاد ب دد   دقددق  :جـــ ـ موقــا املكتايــرن مــ   ســالابعاد

م  دددددد مدددددك ارضددددداد املسددددددخفيد ك و لبدددددي اخخياظددددداته   بن الر ددددديد  فددددددو باخخياظددددداته  لحدددددد مدددددا وخددددددر   

وجدقيددق رضددا املسددخخدم ن لخددؤز ره  عاد أن    ددد مددك كفددادة واعاليددت ر دديد املكخبددت وموزو يخدد باالسددب

 لدددي اسدددخخدا  الكخدددب وا ارتهدددا و فقددد  امل دددال ال خنددداداث ظد ددددة واجاخدددت الر ددديد الر مدددي مواكبدددت 

للخةدددور الحا دددر  ددد  امل دددال  لددددا  جدددب ماارسدددخ  وظعلددد   اليدددت دور دددت  ددد  املكخبدددت ججدددر  بنصدددون 

ضددحت ومدددددة وجاددو ك وجدددر ب املددواف ن وجدسدد ن اظراداجدد  با اددادة مددك الخكنولوظيدداث  ا و يددت وا

جقددو  املكخبددت بؤجاخددت وااتفهددا ومهامهددا واجاخددت   امهدددا خيددض خوسددبت الاسدددبعاد واعاليوها الحد شددت و 

 لدددي الخددد  املباشدددر وم هدددا الاسددددبعاد لدددر ذ الو دددذ والخالفدددت وجبسدددي  اظراداجددد  وحسدددهيلها وحسدددريعها 

 31ا   ها  لي أاضر وظ .والقي

1

مدددك خدددذل جدليدددر ومنا شدددت املقدددابذث جو دددلنا ا دددي  خددداتج مخعلقدددت بادددد  صدددحت الفرضدددياث زددد   خددداتج 

 : امت ااآلحو

 :الفزضیات ضوا الالى أـ النتائج

منددددخ   ووظددددود سياسددددت  جاارسدددد   دددد  خدددددود ضدددديقت دون جددددواجر جاارسدددد  اطذ ددددا أو أغلددددب املكخبدددداث ال

  شبذ صحت الفرضيت  و ي وجدققها. لود  ب  و ؤهايخ  وجد يا  ماد ا و ا و يا  ماامكخو ت لعد  ا
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سددددلبيت إلاظددددراداث واملاارسدددداث العاليددددت الحاليددددت لذسدددددبعاد لعددددد  الا خادددداد  لددددي الةددددر  و سدددداليب 

والةدر  املقدررة  د   دبيداث  جؤخدد باملبدادة واملعدا  ر ال  يدد الدراسدتالحد شت والحوسبت  ااملكخباث 

 والطي وضعذ باضر ماارست    امل ال  وهدا  شبذ صحت الفرضيت الشا يت.    

 :للدراسة النةائیة ب ـ النتائج 

جاارسددددد  اال  ددددد   دددددد ال جقدددددو  أغلدددددب املكخبددددداث ال امعيدددددت  يدددددد الدراسدددددت باالسددددددبعاد  والطدددددي جقدددددو  بددددد  ال1

دور  بسددددباب  اسدددددبعاد منددددخ   أو الحدددداالث القصددددو  والضددددرور ت بدددددلير أن أغل هددددا لدددديا لهددددا جددددواجر

 مدددة.

املسداخت  د العامر  ه  والسبب الرتيسلي ملاارست الاسدبعاد باملكخباث ال امعيت  يدد الدراسدت هدو2

حعخادد  لدي اددر أسدباب الاسددبعاد ل ودجدد  واعاليخد  وهددا  دددل  لدي  قدد   وجطدخ  الرادود  اهددي ال

     خد بابسباب.

 جقدددددو  بددددددلك جرظددددد  ا دددددي الحالدددددت املاد دددددت ومعيددددداراملكخبددددداث الطدددددي بدددددد أغلدددددب خددددداالث الكخدددددب املسددددددبعدة 3

ومبددددادة  جخضدددد  ملعددددا  ر الخبدددادل وإلاهددددداد  ويدددد  ال الاسدددخخدا  ومصدددد رها  ددددئول للحفدددد  باملخدددداان أو

 الاسدبعاد بدداا رها وهدا  دلنا  لي خلر وسغرة    املاارست.

 عدددددددا  راملخبعدددددددت ماد دددددددت وكايدددددددت اقددددددد  لصدددددددعو ت امل دددددددد خةدددددددورة  اليدددددددت الاسددددددددبعاد بددددددددلير أن املعدددددددا  ر4

 املوضو يت و رظ  سبب الخةورة خا ت لعد  اخ راايت موافو هده املكخباث.

مددددود  املكخبدداث ال امعيددت  يددد الدراسددت  لددي الاسدددبعاد املئ ددذ أمددا الاسدددبعاد ال هدداثو اهددو ددد جركدد 5

 لعد  سااح اللواتذ القا و يت بدلك.

جخدددداث القددددراراث  دددد  اسدددددبعاد دددد مددددك أهدددد  املشدددداار لددددد  هددددده املكخبدددداث  ددددد  خيدددااة زقددددت و دددددرة  لددددي ا6

املوضددددود  للخخددددود مددددك الحاظددددت الملهددددا مسددددخقبذ ووظددددوب  مجاو اتهددددا وخا ددددت اياددددا  خعلددددق باملعيددددار

 الشد د ود ت الخدر . الحدر

د أغلب  واتق و وامر ا ا ت القيا  باالسدبعاد  هده املكخباث ثاث طبيعدت  ا و يدت وادار دت وماد دت 7

سدددبعاد  دد  السلسددلت الوزاتقيددت للاكخبدداث  خاشددر  دد  جضددييق والسددبب الددرتيا  دد   ددد  دمددج  اليددت الا 

جخصددددي  م  ا يددددت  ملاارسددددخ  و ددددد  د ادددد  وجاو لدددد   بددددر اللددددواتذ والقددددوا  ن و ددددد  ا ةدددداد جددددراخي 

 للقيا   هده املهات. 

د غالب املوا ف والرإ  وردود اعر املسئول ن واملواف ن سلبيت وجدل  لي  د  و مله  باالسددبعاد 8

 رج  وأهايخ .   واظراداج  وضرو 
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2:

ا ي أن الاسدبعاد باملكخباث  يد الدراست ود   جو لنا نخاتجال خذل ومك امليدا يت دراسدنا ضود  لي

ال جقدو  باالسددبعاد  والطدي جقدو  بد   بديض أن أغلب املكخباث ال امعيدت بدال  اتر مغيب ووا   سلبي

خلددر وسغددرة  دد  املاارسددت  رظدد  لعددد  وهدددا  دددل  لددي   جاارسدد  اال  دد  الحدداالث القصددو  والضددرور ت ال

اخ راايت موافو هده املكخباث وجضييق اللواتذ والقوا  ن و د  دمج  اليت الاسدبعاد    السلسلت 

ملاارسخ  با ضداات ا دي أن غالدب املوا دف والدرإ  وردود  الوزاتقيت للاكخباث و د  ا ةاد جراخي 

ل  لددي  ددد  و دمله  باالسدددبعاد واظراداجد  وضددرورج  وأهايخدد   اعدر املسددئول ن واملدواف ن سددلبيت وجدد

املكخباث ال امعيت خاليا غ ر مسخعدة  دراط وايفت الاسدبعاد  و بر الخفك ر    ثلك  جب  لينا ا

حغي ر الدهنياث  وا جاد خلول ملشار جداول الوزاتق  جادو ك املكخبيد ن  جبعدي خلدول و دداتر ل جدذد 

 ت. ال هاثو لخقبر املاارس
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ـيييياُ 
ف
هفيييييا اتٌتةيييياي واتتيييياال فييييي  اليييياُ ا اايييية و   ّقتيييية الاييييمل اهف فييييي إلالييييم اهاليييياشاي ال

نميثن عاييييا الؼيييةٍاي    ظييياي ألازػيييييكية  مينعييييا   تلكيييا. قكيييي   هابيييي  اليييسف تماعييييية، اإلاتييييازي اترطف

ز  ؼياز ف  عدم اهتما ها بما يمًٌ تظيميت  التكاعي  والتياؿي  الظيوعي  يف  ظيتكيدحيا، هساهيا  وييف

د اتـيادز وألازػيكة التعاوهيية الايمل  هييم ع يق  يا يهدف ي   ظيت د ي  همياة في  الاُ اليؿل  تعدف

 .يياو يظثا اليؿُي إل اي با الاه  وييس أزؿدتيماهباهيت  ً  عازف و هاز 

ًاهت   تلل الهواعاي العا لية فيي  الياُ البياات تظيت دم اليييا   تمياجي  يً أ ي   ولئن 

إ ااية أزؿييدتيا و نمي،ييا، قييانف  ؼياز عها وإهالاشاتيييا فييي هيرا ا ايياُ  ٌؼيل عييً اإلاتييازاي   تلكيية فييي 

و بالخوى والعّناي  ف اتظتكيديً وا
ف
 لحلُي التٌىيلي ية. ا يتعل

ظييياي ألازػييييل تظييييت دم ألاػيييٍاُ الظيييولية للييييييا   تمييياجي ع يييق  ييييساز  صيييحين أنف  رطف

ًف هييييييره  طييييييت دا اي  ىييييييدز  فييييييي ال الييييييا كييييييمً  الؼييييييةٍاي   تماعييييييية والتياؿيييييي  التكيييييياع ي. ولٌيييييي

 و ها، باعتةازها تظاهم في وكف طياطية 
ف
  قييا الؼةٍاي   تماعية إال

ف
اليؿيل اطباا يالية ال  من

لها. د اتـادز أو  ٌمف   تعدف

يييييي  فييييييي  اليييييياُ الييييييييا  يييييية بهيييييييف  ع ييييييق هييييييرا التي ف
ف
يييييية دال

ف
وتعتاييييييا  سايييييييص ألازػيييييييل الكسوظييييييية اال

لألزػييييييل يمتليييييَ ؿيييييكلة قا ظيييييةيى كيييييعيكة    تمييييياجي. إذ ال هاليييييد أيةيييييا  يييييً  ّ ييييية عؼيييييس نظيييييما

ة  يييي  بيييي   ينييييف "أزػيييييل اتيييياوؽ"  ييييً  كاعلييييية، وطييييتف أنظييييام قهييييى  متلييييَ التكاعيييي  باطييييتيىاي  ييييا يتمثف

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/file/index/docid/725420/filename/ArchivesParticipatives_PMoirez.pdf
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/file/index/docid/725420/filename/ArchivesParticipatives_PMoirez.pdf
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يهي  عييً عؼيسيً نظيما  هبيات إلاييد اي تؼيازيية ع يق  يانعهييا  وفيي اتهابيي  هىياى  يا ال .اظيا   يييبا

يز.  ـف  السطمية  ً هيع التٌؼيل التعاوو  للي ائو والتعسفف ع ق ال

ظييييياي ألازػييييييكية باليييييييا   تمييييياجي عيييييً  ثاهيييييا،  ييييي  عّنييييية اترطف ولكهيييييم هيييييره الخـيؿيييييية الايييييمل  مثف

و الى ييييييسطييييييٍين  يييييً ا
ف
ظييييية ألازػيييييييكية هكظيييييها عيييييً  ثاهيييييا  ييييييً  لليييييسوزن أن هيييييدن ييييي  اترطف فيييييي  يييييا يمثف

ل عىد هةيعة الي ائو ألازػيكية وإلاـيؿية  ظت د ييا.
ف
ظاي النهاقية ألاإلاسى، وأن هتين  اترطف

د
ّ
 على املشاركة القوية للمستفيد "ألارشيف التشاركي" مفهوم يؤك

ائية ألازػييل ألا سيٌيية يييت  ا ـف ف أإلا ألازػييل الشؼياًز  ذييره العةيازايه " هيي عةياز  عيً  يميازتعسف

م ليي  أ ييخاؾ ليظيييا  هى ييمل أزػيييل  عييازف أو يليييكين ليي   لييا ثن،  ميية،  ينييف أو زؿيييد يهييدف
ف
 ى 

إلى اتةاػييس با هباهيييت. ويٍييين  ييً هتييائ  ذلييَ قهييم أقليي  للي ييائو  عيياد  فييي طيييام زنسييمل بياطييوة الييسف

 ألازػيكية" 

ذن ع يييق  ه يييسان الكع ييييي تظيييت د   اهباهييييت، وع ييييق  كعيييي   هييييازاي  عتميييد ألازػييييل الشؼيييياًز  إ

يييييو ألا يييييس بمظييييياهمة اتظيييييت د ثن فيييييي وؿيييييل  لتييييييى الي يييييائو 
ف
و عيييييازف علميييييية إليييييق ايييييدف  يييييا. نيييييد يتعل

) ٌؼيل تعاوو ، تعسفف ع ق ؿيز, إلخ.( وند يـ  ألا س إلق ادف  الميف وتؼٌي   ادف   سا يية شؼيٍ  

 ظت د ثن بملتيياي علمية وإلمياد  سا ية.  ماجي،  ً إلاُّ  ظاهمة ات

يي  أنظييام ألازػييييل عييً اتٌتةيياي واتتيياال، إن لييم يٌييً هةيعييية  شؼييٍ  أطاييي مل  ييا الييرن يمثف

ن الةلييي  عيييً  ظييياي ب زؿيييدتياّ بىيييايا ع يييق ذليييَ، يتعيييثف الي يييائو ألازػييييكية هكظيييها وعّنييية هيييره اترطف

والاييييياا   الشؼيييييازيية فيييييي إلاـيييييائف الي يييييائو نةييييي  أنف  ييييي ملي  إلايييييس. ايييييي   ظيييييمن هيييييرا  أؿييييي  الخويييييى

د اتـيييادز  الشؼيييسين العليييين للي يهييية ألازػييييكية بكهيييم يييييل يمٌيييً وكيييف  ةيييادزاي لليؿيييل  تعيييدف

ًاتٌتةييياي واتتييياال الايييمل  ليييتك   يييي هكظيييها أاياهيييا ب زؿييييد   ظييياي  هاقيييية أإلايييسى   ؼييياذية فيييي  رطف

 أزػيكية.
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نسييمل.  ّئميية لليؼييس السف لييية  صيييس  و  س ماييم ألازؿييد  ألازػيييكية شنظييام ألازػيييل  ييادف  أوف
ف
ييييق

نمىيييية وا اايييية عاييييا الؼييييةٍاي   تماعييييية  هازهيييية بمييييا  يييس إػييييٍالية الٌييييمف هييييره أاياهييييا  يييي إلاسف السف و كظف

نمىة وا ااة ع ق الخى أ ه  نواعاي  هاقية أإلاسى. و ةهى السف ص  لهف
ف
وليية ألازػيكيثن، في اثن  سي

 نيييدزا نلييييّ  يييً 
ف
ييييا ال  شيييين ع يييق الخيييى إال اتتييياال ع يييق اليطييياهة والتكاعييي   يييف اتظيييتكيديً ز يييم أجف

  لتيياتيا. 

يا ذييدف  لدييد ألاولييياي  نمىية، إ ف يمٌيً إػيساى  ظيت د   ألازػييل  ىير  سالية  ىكيير السف

نمىييييية نةييييي   ثاهيييييا، ع يييييق  يييييساز  يييييا يهبااييييي   يييييً إلايييييُّ دعييييييتيم إليييييق  سػيييييين أزؿيييييد  يسوجييييييا أ يييييدز با لسف

أو اايييي   ييييً أ يييي  اتؼييييازية فييييي التهييييان الـيييييز السنمييييية  نلمييييا  ييييمف فييييي ألازػيييييل الةلييييدن ب  ظييييبادام 

مها ألازػيل اليهنمل ألا سيٍ  و"ويٌيميديا".
ف
 وزػاي "إيظبااقظٍاهصا" للسنمىة الاماعية الامل ه 

ظييييياي ونيييييد أعويييييت ألاولييييييية اتمىياييييية   ااييييية ألازػييييييكاي  ع يييييق الخيييييى  مازهيييييا شؼيييييٍ  واطيييييف. قمرطف

 471أيةيا  يً  هألازػيل الكسوظية  يسنمً  يم  شيين ع يق الخيى يميياي  يً الي يائو  ب اييد  باطيتمساز

ت إ اافيا ع ق الخى  ً نة    18 ـلحة أزػيكية، يميا  شيين  421 ليين ؿكلة و ليين ؿيز   مف

 اي  سنمىة عاا الييا! لاق ة قسوظية للمظتكيديً أزػيك 484 لاق ة  ً كمً اُ

ز  الاز  لليؼس  والتكاعّي و ظمن مام و ائو ألازػيل اتسنمىة واتتااة ع ق الخى بتـيف

ُ  ؼيسوع ػيساية  ظة زئيظييا ع يق الي يهية ألازػييكية وإ سايهيا. ولييع  يً نةيي  الـيدقة أنف أوف اترطف

ظييية  هاقيييية  يييمف  ىكييييره  ىييير  الي ألاتييياو  اليييرن أ يييات  يييف ألازػييييل الكييييدز  2881بيييثن ويٌيمييييديا و رطف

و يي  يً  .Wikimedia Commons  ّ الميعة  ً  ماهثن ألل ؿييز ، ع يق  ينيف ويٌيمييديا ًي ييه

س  ع ق هرا اتينف الشؼاًز  إلق  اية الييم. 
ف
 أ سى ا اميعاي اتتيق

م الراييييييم الاييييييمل  ؼييييييباى قييييييييا ألازػيييييييل  ييييييف اتٌتةيييييياشعيييييييدا عييييييً 
ف
ييييييع إػييييييٍالية  لييييييخ ي،  ت طف

إلاـيؿيييية الي يهييية ألازػييييكية نةييي  ًييي ف  ييي ملي ع يييق هاشعهيييا الكسييييد. قةاعتةازهيييا  ميييس  العمييي  ادازن 

ًاي وألا يييييخاؾ  يييييً الهوييييياعثن العيييييام والخييييياؾ، وإلاعتةييييياز إدزا هيييييا   ظييييياي والؼيييييس والي يييييائه  للمرطف

س الي يهييية ألازػيييييكية فيييي ال اليييي
ف
د طيييياناتيا ا خـيؿيييية، ال  تيييييق  فييييي كيييمً أزؿييييد   هيٍلييية  لييييدف

ف
ا إال
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ظة واايد . و العي  قيساد  الي يهية ألازػييكية  يً وؿيكها شؼيٍ  ػيا    ه ثا وااد،  لتك  ب   رطف

   ً  ثا اتمًٌ  عتماد ع ق الكهازض اتؼباية أو  ةادُ الةياهاي 
ف
أ سا بالغ الـعيإلة والتعهيد، شه

 اليؿكية  نلما هي الحاُ في اتٌتةاي.

 أنف ألازػيييييكاي عيييياد   ييييا  يؿييييل
ف
ييييى  ييييً التكـييييي  )أن ع ييييق  ظييييتيى  إال ع ييييق  ظييييتيى  تيطف

ّع،  ييي
ف
س للي يييائو فيييي ناعييياي  ه

ف
يييدا  يييف اطيييت دام  سانيييا و يييره ( وهيييي  يييا ييييتّيم  يف  أو الّيييا ف

ف
اتليييل

يييي  اطييييت دام لييييم  عييييد يييييتّيم  ييييف  طييييت دا اي الةلنييييية اتعمييييُي ذيييييا الييييييم عاييييا الييييييا. وييييي ت   ولٌىف

د اتـادز إهّم  الاز  ّ  ليؿل اتتعدف طتالابة لهره الحا ة بالرايه  ٌؼيل الي ائو ووؿكها، ل

ميا زنيً الىـييؾ ا خويهية ووؼيسها لليمان إ ٍاهيية الةلي   ع يق  ظيتيى الهوعية الياايد ، بي  زإلف

 .داإلالها

وتظيييت دم هيييره التهىيييياي ع يييق و ييي  الخـييييؾ للتعيييسفف ع يييق الـييييز الايييمل يـيييعا اليؿيييُي 

س ع ييق اييدف أ
ف
يياي الةليي  إذا لييم  تيييق مت عييدف  إلييييا عاييا  لًس دوييى  ييً الةياهيياي اليؿييكية. هٌييرا، ؿييمف

الية للتعيسفف ع يق الـييز الكي ي ساقيية، طيياي ع يق  أنظام لألزػيل با حاق اي أدواي تؼازيية قعف

طمية  نلما هي الحاُ في أزػيل  لاق ة أو يرلَ  la haute Garonne " ازون العليا  يانعها السف

 يً إلايُّ  لهيهياي "إلاد ية  l’Ainيل  لاق ية"نن"في ػٍ  ألعا   نلميا هيي الحياُ باليظيةة شزػي

ش مل ألازػيل"
ف
أو يرلَ ع ق  يانف  ةيادُ الي يائو و ؼيازيفيا  يً  SOS detectives الىالد  لدى  كش

   Alpesmaritimes الامل اعتمدها أزػيل  لاق ة "نلا الةلسيةFlickerهيع قليٌس 

    

لتعيييسفف ع يييق الـييييز  ليييت عىييييان ييييرلَ، أهليييو ألازػييييل الييييهنمل الاايوييياو  املييية واطيييعة ل

قيؼيييس ع يييق  ينعييي  وع يييق ػيييةٌة قليٌيييس  الف الـييييز الهديمييية  عدطييية التـيييييس"إقسيهييييا  يييً إلايييُّ 

ف بدنية  ات إلايذ  في إقسيهيا ودعا  ظت د   ألاهباهيت إلق  هاطم  ا  عسقيه  عً هيره الـييز للتعيسف

،يا.  ع ق ألا خاؾ وألا ايً الامل  تلمف

يا  ؼييسوع "ؿييز  ييً الىي  ز اهيدن قهييي  ةييادز  قسديية  ييً الهوياع الخيياؾ. وهيي عملييية  ثييا أ ف

 ظييةينة فييي هييرا ا ايياُ، هييدقها  لظييثن  يييد  التعليهيياي ع ييق ؿيييز  عسييية الىيز اهييدن  ييً إلاييُّ 

وؼييسها ع ييق الؼييةٌة   تماعييية قليٌييس.  ـييدز هييره الـيييز هييي أزؿييد  ألازػيييل اليييهنمل ألا سيٍيي  

 اااهيزية في بسيواهيا ، و مف وؼسها ع ق  ينف أزػييل وألازػيل اليهنمل الٌىدن و تلل الحس  ألا 

 .4111-4191الىيز اهدن 
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بوانييييييية وؿيييييييكية ذاي  7888اطيييييييتٌماُ الةياهييييييياي وتعيييييييديلها لهسابييييييية  2887ونيييييييد أ ٌيييييييً  ىييييييير 

يييييد. و عييييييد هاليييييات هيييييرا اتؼيييييسوع إليييييق تؼيييييٌي   الميعييييية  يييييً اتؼيييييازيثن و يؼييييييوها   ظيييييتيى علسيييييمل  يف

ن شؼيييييٍ  واطيييييف  يييييا  شيلييييية الؼيييييةٌة   تماعيييييية قليٌيييييس  يييييً بوسيهييييية ديىا يٌيييييية  عليييييفيم  ظيييييت د ي 

هيييييييا علييييييييا. ونييييييد لعةييييييت الؼييييييةٌة   تماعييييييية ع ييييييق هييييييرا 
ف
إلاييييييد اي ووتييييييائل قتةييييييادليا اتعلي يييييياي وعل

اقعة لعملية اليؿل  تعدد اتـادز.  اتظتيى دوز السف

د اتـيادز أيلييا بتلظييثن الىكياذ إلييق الي ييائو الظيمف ظيمن الي  ن بـييسية، يمييا يةييثف -ؿييل  تعييدف

م هيرا اتؼيسوع فيي ػيٍ  ألعيا   ذلَ  ؼيسوع وا ظيدا للمعهيد الهيلىيدن للـييي والـييز . ايي  نيدف

ت إكاقفيا في الظتة أػهس ألاولييييى للمؼسوع. tagألل واؿكة ) 918 سقييية أيةا  ً   (  مف

يمييييا تظييييت دم أنظييييام ألازػيييييل الييييييا الشؼيييياًز  لامييييف الي ييييائو ألازػيييييكية الاييييمل يملٌهييييا الخييييياؾ 

طيييييىة  Lot-et-Garonneالي لتويييييييس أزؿيييييدتيا. هٌيييييرا قيييييتن أزػييييييل  لاق ييييية اللييييييي وال يييييازون وإلالتييييي

ييييية با حاق ييييية ايييييي  يمٌيييييً تظيييييت د   ألاهباهييييييت إ سا هيييييا  2844  ٌتةييييية للةوانييييياي الاايديييييية الخاؿف

ٌييً أيلييا اتؼييازية فييي  ٌؼيييل الةوانيياي الاايدييية ا حكيتيية لييدى  بةوانيياتيم الاايدييية اتسنمىيية، ول

حاق يييييية. يمييييييا  ييييييدعي "أوزوإلياهييييييا"  ظييييييت د   ألاهباهيييييييت إلييييييق زنمىيييييية السطييييييائ  والةوانيييييياي أزػييييييل ا 

هة بالحس  العاتية ألاولق، و لميلها  الاايدية والـيز الكي ي ساقية اتمليية لدى ألا خاؾ
ف
واتتعل

 4141-4141ع ق  ينعها وذلَ ذيدف إ ساي  ؼسوع "أوزوإلياها 

نابلييييييية للمؼيييييياهد   ديييييييد ثن تؼيييييياز ف  الميييييييف ألازػيييييييكاي هٌييييييرا يشييييييين الييييييييا الشؼيييييياًز   هسوئييييييية و 

يية، ويشييين للمؼييازيثن  كيياعّي وتعليهيياي  هييية،  ظييتكيدون  ،يييا، ّا ييين  الخاؿف قلييّ عييً ًيييجيم ي

ظة.  باتلميض ييل  ةان و ائههم أزؿد  اترطف

 

ييا اذيييا ع ييق نيمفيييا التازي ييية واتياهىييية ويييرلَ  لييمين الي ييائو ألازػيييكية وهةيعيية إلاو  عاف

د  وتعاوهيييييية و كاعليييييية.  البابييييييية. ويييييييت  عيييييً   تليييييل هيييييره الي ييييييه  يييييً الهيمييييية اطيييييت دا اي  اليييييدف

قالي يهة التازي ية  ي الؼاهد ع ق عـسها وع ق طيام وؼي تيا. إن نيمية الؼياهدية التازي يية هيره 

ت رية ؿكلت  الامل  لم  اطم " ٌتا الحس  ع ق  ي الامل  ظت د ها ألازػيل اليهنمل الاايواو  ل

 يييييبا, وتعيييسق هيييره الـيييكلة يي يييياي الحيييس  العاتيييية الناهيييية، وذليييَ شعيييد  يييسوز طيييةعثن طيييىة ع يييق 

ظة. وييرها ألازػييل الييهنمل  ادوثيا،  ف اػاز  دو ا إلق الي ائو اتسنمىة اتتااة ع ق  ينف اترطف
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ياي الةايس  فيي اهاللبياا،  288-ع "التليسفى هىياالاايواو  إلق أشعد  يً ذليَ فيي إهياز  ؼيسو  طيىة  يً اًس

إلى بي،ييا وإليثن الي يائو اتسنمىية الايمل  يقسهيا  اي   ظيىق اتؼيسوع إليق  المييف ػيهاداي اتهيا سيً واليسف

  الميعة  ً  رطظاي ألازػيل واتتاال واتٌتةاي. 

يييييم ألازػييييييل الييييييهنمل ألا سيٍييييي   ظيييييابهة  التيييييازي  يليييييدت هىيييييا ع
ف
 يييييق ػيييييةٌة ييييييرلَ، عىيييييد ا ه 

قليٌيس، و يي  ظيابهة فيي أإلاير ؿييز تيانييف  ي ييد  اليييم ع يق أن يهييم  ظيت د ي ألاهباهييت با سا يييا 

ًاهت الكٌس  زإلى ألا س التازيخي اتا     ً إلاُّ  لمثن ؿيز نديمة و رزػكة لىكع  لَ اتيانف، 

زي  اتتلييسفى فييي و ييائو ألازػيييل بالحاكييس،  ييً إلاييُّ  عيي   ظييت د   ألاهباهيييت ؿيياوعثن لهييرا التييا

ز.    واتتويف

في  اها  إلاس،  ٌشس مل الي يهة ألازػيكية نيمة إدازية و ياهىية اهيهية،  مىن تظت د ييا 

يييييد اهتميييييايهم و يييييياهىفيم الٍا لييييية فيييييي ا اتمعييييياي الايييييمل  عيؼيييييين فيييييي إهازهيييييا. لهيييييد اعتميييييد 
ف
 كيييييا ين  ري

عىيييييان "بييييييان الحهييييييم  ألازػيييييل الييييييهنمل ألا سيٍيييي  هيييييرا الةعييييد، لتى ييييييم  ظييييابهة ع يييييق  ييييييبا  ليييييت

يييييت دعيييييي   ىت العؼيييييس تعيييييديّي ألاوليييييق للدطيييييتيز ألا سيٍييييي (، ايييييي   مف ظييييية الايييييمل  ليييييمف )الي يهييييية اترطف

 ظت د   ألاهباهيت إلق اطتعاد  هره التعديّي و ػت اُ علييا لتلخيـها في ػٍ  ت سييداي ع يق 

ًان الهدف  ً وزاي ذلَ هةعا البابية ع  418 ييبا ال  تالاوش   ق اتياهىة.اسقا، و

ّ ياي  ي  فيي وؼيس الة
ف
 ؼازى ألازػيل اليهنمل الاايوياو  فيي  ؼيسوع يلمي  عىييان "ههيع ش يان ويتمن

ها الةلسييييييية اتلٌييييييية الاايواهييييييية فييييييي بداييييييية الهييييييسن  ًاهييييييت تعييييييدف ا خويهيييييية عييييييً أاييييييياُ الوهييييييع الاييييييمل 

يييا   العؼيييسيً. وذليييَ ذييييدف الحـيييُي ع يييق نياعيييد بياهييياي  ىاإلايييية ػيييا لة و ي ييييم ذييييا، يمٌيييً شإلا ـف

ييية  ىاإلاييييية هميذ ييييية للحاكييييس 
ف
ألازؿييياد الايييييية أن  عتمييييدوها فييييي دزاطييياتيم العلمييييية ذيييييدف وكييييف أدل

 وللمظتهة . 

وكييف ألازػييل اليييهنمل ألا سيٍي  إلاويية اطيباا يالية ػييا لة للمؼياز ف الشؼييازيية  يً هاايتي ، 

ػييييييل  ليييييت اتكهييييييم الايييييا ف "أزػييييييل اتياهىييييية" وذليييييَ ش يييييسق اطتٌؼييييياف الهيمييييية اتياهىيييييية لألز 

ة، ُيْدَجق ألازػيك  اتياهً إلق  ه سان في  ملة  والسوت اتياهىية تظت د ي .
ف
وفي إهاز هره الخو

ظية عة كمً لياة نياد  ع يق  ينيف اترطف أعمياُ التٌؼييل التعياوو    : ً ألاوؼوة التعاوهية ا امف

هييييية ع يييييق ألازػييييييكاي اتتااييييية ع يييييق الخيييييى أو ع يييييق ػيييييةٌة قليٌيييييس، وؼيييييس ا لي يييييائو )أن قيييييَ الحيييييس اتوةف

-باطت دام الٍي ةيي س( ع ق اتينف أو ع ق  ينف الٌتابة التعاوهية الحسف "ويٍ  اسوقها وإعاد  زن،يا

ييييف لييييرلَ يلميييي  اطييييم  ـف طيييييزض"، يتابيييية  هيييياالي علمييييية ع ييييق  ينييييف للتيييي ليل التعيييياوو  الحييييس ا خ
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ظييييية وإ ا افييييييا ع يييييق قليٌيييييس. "أزػييييييكىا" أو ع يييييق  ينيييييف ويٌيتييييييديا، زنمىييييية و يييييائو  لكيتييييية ليييييدى اترطف

هره بيييدعم وؼييييى ع يييق عيييثن اتٍيييان وييييرلَ ع يييق ػيييةٍاي يؿيييل  تعيييدد اتـيييادز و ل يييييى عمليييياي ال

د " ّ ييييياي التٌؼييييييل"، "الخمييييييعه  ـييييية تيكييييييع  ليييييدف ـف يييييام    التياؿييييي    تمييييياجي،  يييييف  ى ييييييم أيف

 ظييييابهة فييييي ػييييست الـيييييز والتعليييييو علييييييا" ويييييرلَ  ظييييابهاي فييييي طييييسد  ييييا ايشؼييييك  الييييةعم داإلايييي  

زػيييييل  لييييت عىيييييان "عةيييياي علييييي  فييييي ألازػيييييل اليييييهنمل". وقلييييّ عييييً ذلييييَ، وفييييي از ةييييان بهيماييييمل ألا 

الؼييييياهدية واتياهىييييية، يمتليييييَ ألازػييييييل نيمييييية  سإلييييييية نييييييية، تظيييييمن بتـيييييميم ألعيييييا   كاعليييييية بييييي  

هييية لألهكييياُ،  ٍيييين قيييييا الي يييائو ألازػييييكية  ىولهيييا تمازطييية  نة  ي ف وألعيييا    يييا ساي  نثيييا  و ؼييييف

م
ف
دووييي ، لعةييية -أهتاليييت بلدييييييية الليييااية الةاز ظيييية طيييان يييً إلايييُّ اللعيييا. وفيييي هيييرا الظييييام،  اليييتعل

د  اليطيائى  ليت عىييان "أؿيدناي  يً اللااية" تظيمن بيالتعسفف ع يق  يازي  الي ييد  كاعلية  تعيدف

 التؼسن في  ىاهو ػماُ باز ع في الهسن العؼسيً  ً إلاُّ يي ياي طةعة أهكاُ.  

الكسوظيييية،  Aubeي ييييرلَ لعةييية  ليييدياي  يييً  ـيييميم أزػييييل  لاق ييية ألاو  "طيييس الٍيزدوليييياز" 

يييي  داإلايييي   ييييسف نـييييس  ايييييا،  وتيييييدف إلييييق  هاو يييية الٍائىيييياي اتكباطيييية لألزػيييييل،  ييييً إلاييييُّ التىهف

َف أل اش  ظيىق ألاهكياُ إليق  ّع  ا  ٌتت ه داإلالها  ً أزػيكاي  لتين  علي اي تظاعد ع ق ق الطتو

ها
ف
 ال

  ـيييال قيييانف طياطييية اليؼيييس ع يييق اليييييا الايييمل تعتميييدها  ع يييق عٌيييع نواعييياي  هاقيييية أإلايييسى،

ييا ع ييق  ييص شؼييٍ  يةثييا ع ييق  نمييثن الي ييائو. هٌييرا، ال  ةييدن أنظييام ألازػيييل اسؿييا إلااؿف
ف
ألازػيييل  سي

ّع ع يق الي يائو  يً إلايُّ اطيت دام اليييا   تمياجي، ي
ف
وذليَ  اطتدزا  اتظتكيديً إليق ناعياي  ه

ع ق إلاّف اتتاال  نّ الامل تظت دم وطائ  التياؿ    تماجي للباقيف  ً وظةة شائسحيا. هيرا  يا 

يييييل وإلييييياهّم أوؼيييييوة علميييييية تعاوهيييييية لدزاطييييية هيييييره 
ف
 ظيييييمن با ااييييية ألازؿيييييد  ألازػييييييكية شؼيييييٍ   ٌن

 ألازؿد  عً شعد.

ي  س ٌص  ع ق الي يائو في  اها  إلاس،  ظاعد  ى يم  ـال  ألازػيل بكسوظا ع ق وكف اطباا ياليا

ّاياي بييثن  يي  ع ييق  ظييتيى الهياًيي  والـيي يي  ال يمثف
ف
ألازػيييكية وع ييق  طييتكاد  العلمييية  ،يييا، وذلييَ شه

كيثن بلكي  ألازؿيد  و عالافيي
ف
كيثن با اافييا و نمي،ييا. ويىاليسف عيً ذلييَ اتييتكثن اتٍل

ف
كثن اتٍل

ف
ا واتيييت

اطييت دا اي  ةتٌييس  و ثييا   ليقيية اايي  قيمييا ي ييف الؼييةٍاي ووطييائى التياؿيي    تميياجي. قع ييق 
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ساي أوزوي " ىير 
ف
هية " يري ، 4191، يي يياي  ييز  أوزويي  اهوّنيا  يً 2881طتي  اتناُ  يؼيس  دوف

ةييي  طيييةعثن طيييىة بالليييةى. وهيييي هكيييع  يييا  كعلييي  الامعيييية ايييي   يؼيييس ًييي ف يييييم اليييىف اليييرن يتةييي  ن

ييا تظييت دم  ييييبا ًيي   يؼييس ًيي ف ييييم  ييا يتةيي  نةيي   ييائامل طييىة باللييةى 
ف
التازي ييية بماطاػيطيييشع ت

لد  لدى زوطيا في بداية الهسن التاطف عؼس.  ين ًيييس مل أدا ع  طكثا اليالياي اتتف

ًيي    اهييا ويـيي  البايثيي  ع ييق الي يهيية ألازػيييكية إلييق اييدف إ اايي ة الٍلميية شاييد هييره الي ييائو 

يي  لييييع دإلايييّ ع يييق اتمازطييياي النهاقييية اتعتميييد  ع يييق  ييده  نييياُ هسييييل ولٌىف  ظييت د ييا، يميييا يالظف

اظيابا ع يق  2881اللعا والياطعة  طت دام في  ييبا. قهد أوؼ  ألازػيل اليهنمل الهيلىيدن طيىة 

از ػيييةٌة  يييييبا  ظيييمن بمتاشعييية  عاهيييا  و يهييية  عييياز  شايييد ا تعيييازق، ايييي   هيييُي الي يهيييةه "ًيييان اليييصوف

يزية اي  يىت  عسوكة."
ف
 يب اامين أ ام اليا هة الةل

هيييم نةييي  ًيي ف  ييي ملي هيييي  نمييثن الي يييائو ألازػييييكية وإ ييساي عىاؿيييسها اليؿيييكية، قيييانف  وشنف  ييا حيمف

يم ألازػيييكيثن يتلكف يييين ينثيياا ع يييق  يييد  اتعلي ييياي الايييمل يهييدف ها اتظيييت د ين  ييً إلايييُّ  كييياعّت

يي   لكف هييم هييرا أاييدف أهييم الٍيييابن الاييمل  لييد  ييً اهشؼيياز  نيي  هييره اتةييادزاي. لهييرا 
ف
وتعليهيياتيم. ويمن

س  و ثييييييا اييييييسف ، و الةييييييا  ييييييا  ٍييييييين 
ف
د اتـييييييادز  ييييييره الظييييييتا عيييييياد   ييييييا  ٍييييييين عملييييييياي اليؿييييييل  تعييييييدف

يا  يي  تااية ع يق وطيائى التياؿي    تمياجي ايي ظاي، أيةا  مف    ظتلاقة ع ق  يانف ويا اترطف

ًاهيييييييت اتسا عييييييية التعاوهيييييييية   ٍيييييييين عمليييييييياي اتسا عييييييية والتـيييييييديو بال ييييييية الـيييييييعيإلة والتعهييييييييد. وإذا 

للمعلي يياي اتهدف يية  يييً  ظييت د   ألاهباهييييت  ييي فيييي ال الييا اليطييييلة ألانيي ف تعهييييدا للييمان  ييييد  

 أنف ذلييَ لييم يمىييف الهييائمثن ع ييق أزػيييل  لاق يية اُ" ن" 
ف
ايييد  ييً الييرها  إلييق  l’Ainاتعلي يياي، إال

عثن إليق اإلاتةيازاي فيي الةاليي ساقييا)علم الخويين والٌتابية( وذليَ نةي  أن  إإلالاع اتٌؼكثن اتتويف

عثن بي يييائو يشىاطيييا  ظيييتيى   عهيييدوا لهيييم بي يييائو نـيييد  ٌؼييييكها، ايييي  ييييتمف  يييدف اتٌؼيييكثن اتتوييييف

 تعهيدها  ف  ظتيى إلاااتيم ودزايفيم بالخوين.

ال يٌكييييي  مايييييم الي يييييائو  هميييييا ًيييييان  ىاطيييييةا لألوؼيييييوة واتمازطييييياي التعاوهيييييية لتكظيييييثا هاليييييات 

د اتـييادز واهشؼييازها فييي أنظييام ألازػيييل. ن قهييم ال يياهس  و كظييثاها  أعميياُ اليؿييل  تعييدف
ف
والػييَ أ

ةيييييان ألاإلايييييير شعييييييثن  عتةييييياز عّنيييييية ألازػيييييييكيثن باتظييييييتكيديً  يييييً هااييييييية وهةيعيييييية اتظييييييتكيديً 
ف
يتول

 م و ا يمثف هم  ً اماض وإنةاُ. أهكظه
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ي    يف اتظييتكيديً،  عتميديً فيي ذلييَ   ظيىق ألازػييكيين فيي الحهيهيية إليق   طييع عّنيية  مثف

وطييائى التياؿيي    تميياجي، وذلييَ ذيييدف هكييم ال ةيياز عييً وتيكييفيم و هسيفيييا  ييً الىيياض، وذيييدف 

س ةوية بي .في إهياز هيرا اتظاهمة في إلالو  التمف  ظت د ثن يتملييز ايُي ألازػييل واتمازطياي ات

اتظيىق، يمٌيً للؼيةٍاي   تماعيية، وإلياشإلاف لؼيةٌة  يييبا ألاوظيا  يً  ثاهيا للتالياز  اتوابهية 

قةعيييد 1لليييص ً الكع يييي، أن تظييياعد ع يييق  ى ييييم قعاليييياي اقبااكيييية ع يييق هميييى  يييا نا يييت بييي  اتتييياال.

ًاهييت  يدع 2848طييىة # followanarchive الىاليات الييرن عسقتي   ةييادز  ي  ظييت د   ألاهباهيييت الايمل 

إلق التيؿية بلظاباي  ييبا ع ق  لَ أنظام أزػييل، أهليو أزػييكيين داهميازييين وهيلىيديين فيي 

  هياًيييي  أزػيييييكية قسوظييييية .   askanarchivist# ةييييادز  ذاي ؿييييدى عييييالسمل  2844
ػييييازيت قييييييا عييييدف

د   مليزي هره اتةادز  اُي دعي   ظت د   ألاهباهيت إلق هست أطئلفيم ع ق  هي ة أزػييكية  ليدف

أو إلق ألاطس  ألازػيكية عمي ا، ب ـيؾ ألازػيكاي وألازؿد  واتهً إلخ. ويمًٌ تـال  ألازػيل 

عياي اهيهيية لهيا    فيي شعيم ألااييان  المف
ف
ًاي  الميعاي اتظتكيديً الامل تؼٍ أن تعتمد ع ق  ؼاز

د اتـادز لها  هّم  ةادزاي  ةتٌس  لليؿل  تعدف  .إلاـيؿياتيا الامل  رهف

يييييية كيييييييمً  مهيييييييز اتظييييييتكيديً  ييييييً  ـيييييييال   يييييي  الةيييييياانين فييييييي عليييييييم ألاوظييييييا  قئيييييية إلااؿف
ف
يمن

، الايمل ألازػيل، ًيان لهيا قلي  يةثيا  فيي هاليات  ةيادزاي ألازػييكاي الشؼيازيية. و يا قتئيت هيره الكئية

ييف  اليياالي اهتما هييا إلييق أشعييد  ييً ؿيياز اتىتمييين إلييييا أيةييا ػييةابا وولعييا بالتٌىيلي يييا  نمييية،  يطف السف

ييييف  يييياس  العائليييية،  و ةييييدن اهتما ييييا أيةييييا قيييي يةا  الةليييي  فييييي الظييييّالي الاييييييية الاييييمل  هتـييييس ع ييييق  شةف

با اتمعاي وا ااالي الا ساقية الامل عاغ قييا ألا داد. و عتاا الةاانين في علم ألاوظا   اليالهم 

ـييييين ليييي  الٌ ـف نثييييا  ييييً الينييييت، وحيييييدف شؼييييٍ  زئيسيييي مل إلييييق ههيييي  اتعسقيييية وؼيييياها قٌسيييييا  ماعيييييا ي 

يم  ال، شجف ا. أوف لين قئة  ظفيدقها ألازػيكيين وييليجيا اهتما ا إلااؿف
ف
يم يمن و هاطمها. لهرا الظتا قاجف

ّع أو عاييا الييييا،  لييين  ييصيا يةثيياا  ييً  مهيييز اتظييتكيديً، طييياي ًييان ذلييَ داإلايي  ناعيياي  هيي
ف
يمن

يييييم  الةييييا  ييييا يٍيهييييين ع ييييق اطييييتعداد لتهاطييييم  عييييازقهم و الهيييييدهم  ييييً أ يييي   يظييييثا  ولٌييييً أيلييييا شجف

 اليؿُي إلق الي ائو ألازػيكية.
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لهييييد طيييياعد ألاهباهيييييت ع ييييق وؼييييس  علي يييياي  صيييييس  عييييً ألاوظييييا  طييييياي  ييييً هييييسف ألاقييييساد أو 

ييي  ذييييا اتيلعيييين  ييي  أعويييى ييييرلَ دقعيييا نيييييا تمازطييية نديمييية  مثف الامعيييياي أو  ساييييص ألازػييييل، ولٌىف

كييييية فيييييي   ، و يييييي التعييييياون. وفيييييي ال،ياييييية نيييييد  ٍيييييين هيييييره اتمازطيييية وزايباشوظييييا
ف
 ؼيييييازية الامهييييييز اتٌن

اتةادزاي التعاوهية الامل  ولهها  سايص ألازػيل، بىكع الهدز  ً الحماض اليرن  ةديي  فيي بشعيايف 

 ةييييييادُ الةياهيييييياي ووؼييييييسها و ه ييييييسان فييييييي  عيييييي  ألازػيييييييكاي  كتيايييييية شيةييييييا  ييييييا يمٌييييييً  ييييييً  مهيييييييز 

  ثن.اتظت د

ُ اطيييباا يالياي  ز فيييي اتهيييام ألاوف يييس أنف ينثييياا  يييً  ساييييص ألازػييييل الكسوظيييية  وييييف هيييرا  يييا يكظف

هيييية لةييييااومل ألاوظييييا ، اييييي  تعويييي  ألاوليييييية لسنمىيييية وإ اايييية الي ييييائو   س ةويييية باليؼييييس السنسييييمل و ي ف

ي ال
ف
او  و ييياّ

ف
خد ييية  طيييمية ذاي الـيييلة باشوظيييا ،  نييي  و يييائو ألاايييياُ اتدهيييية وااـييياي الظيييٍ

، إلخ. ز   ً الٌتةة العدُو ـية لهيرالي الةياانثن  العظٌسية والي ائو ا حسف ـف يما  ي يد إلايد اي   

د  بالراي، لتيظثا هكاذهم إليق الي يائو ألاؿيلية، وفيي هكيع الينيت ليدعم  ؼيازيفيم فيي اليؿيل  تعيدف

ة والخوييين( اتـييادز و وييسهييا. و ييً ألا نليية ع ييق هييره الخييد اي دزوض الةاليي ساقيييا )علييم الٌتابيي

مة في ػٍ  ألعا   كاعلية.  اتتااة ع ق الخى، و ي أاياها  ـمف

ذيييرا أ ٌييً لٌنثييا  ييً أنظييام ألازػيييل الكسوظييية أن  شييين ع ييق  يانعهييا ع ييق ألاهباهيييت بييسا   

للتٌؼيييييل التعيييياوو  لي ييييائو ألاوظييييا ، وع ييييق ألاإلاييييف و ييييائو الحاليييية اتدهييييية، ًيييي   العيييي   ،يييييا نياعييييد 

س بياهاي اطيمية خيخمة تظي
ف
د اتـيادز  يره يو ألا يس بيؿيل  تعيدف

ف
هف  اليؿيُي إليق هيره الي يائو. يتعل

ف(  و سانا بااٍام، ولٌىف  إلاـيؿا ديىا يٍ . )اه س الكهس  داإلا  اتسبف

 

 التعيياوو  التٌؼييل إلاد يية ذييا الخاؿيية اليييا نييف يا ع يق بكسوظييا لألزػييل نظييما عؼيس طييتة أوؼي 

ي يرلَ قييا ولًٌ  دهية االة و ائو أ لفيا في) اطمية لي ائو
ف
 هية، وإاـياياي عظٌسية  اّ

ف
 طيٍ

فيييا أإلاييسى  أزػيييل أنظييام وأعلىييت.( إلييخ ييا اتىييياُ هييرا ع ييق اليّيي  فييي هيف ييس. نسيييا عمف  هييرا  ٍييا س ويكظف

 الةليييي  بتلظييييثن زئيظيييييا واهتما هييييا  لهيييياه، الييييرن ياطييييفال بالىالييييات وألاوؼييييوة الخييييد اي  ييييً الىيييييع
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س ولًٌ اتعىية، ألازػيل أزؿد  داإلا   الٌباوهيية الاا اليياي فيي ألاوؼيوة هيره باد يا  أيليا يكظف

 .الظيم  في اتوسواة

 هي ي  ا ع ق التعاوو  التٌؼيل هالات عيا   و س ٌص

دون  ألاوظيا  علييم فيي عديييدون  بياانين  وهييم :املشااركو  •  ويٍيهييين  التعاوهيية، اتمازطيياي ع يق  تعيييف

 يدزطيييييجيا الاييييمل اتىوهيييية ألهييييا  فييييي إلااييييااي لألوظييييا ،  معييييية إهيييياز فييييي  التمعييييين  ألاايييييان شعييييم فييييي

هم  .  واتؼاز ف اتةادزاي هره إهاز في اتىتالة  طمية الةياهاي نياعد اطت دام ألاولق بالدز ة وحيمف

يو ال إذ :املطلاو  التكشايف نوعياة•
ف
ـيعاTagging ايسف  بتٌؼيييل ألا يس يتعل  فييي  اهيية اطيت دا   ي

 واليتييائل وألالهييا  وألاطييماي التييازي   ٌؼيييل) و هيٍليية شظيييوة باطييتمازاي ولٌييً الةليي ، أدواي

 زش ية) زش ية زش ية التٌؼييل في للمؼازى علييا والتعليو  ٌؼيكها اتولي  الـكلاي وتظىد.( إلخ

 اوّيييييييياام للييييييييمان وذلييييييييَ( L’Ain نن  لاق ييييييية أزػيييييييييل زش يييييييية ،L’Aube ألاو   لاق يييييييية أزػييييييييل

ُ  بدُ و ىاطه  التٌؼيل  . تىا س  هتل ع ق الحـي

 يهييم أن اتؼيازى ع يق يٍيين   يا ق الةيا (:املخرجاات) إليهاا املتوّصا  املعطيات جودة على الحرص•

( الةاليي ساقييا) والخويين الٌتابة علم في باإلاتةاز  صحيإلا أاياها يٍين  الرن ا ةازن، بالشّاي 

 اللايييي ييتم يميا اتؼيازى،  ظييتيى   هيييم أ ي   يً L’Ain نن  لاق ية أزػيييل فيي الحياُ هيي ميا نل

ييييى اييي  الىشياليية، و هازهيية اتييصدو  التٌؼيييل إليق
ف
 بي يييد اػييعاز عىييد التلٌيييم ألازػيييل نظييم يتيل

 .إلاو 

 أيةييا اتظييت دم اييدض   اهييا شظيييوة،  ٍييين   ييا  الةييا اييي ه التكشاايف صااف ة واجهااة مالءمااة•

ّع وا هييييية فيييييي بمسوهييييية  د الييييية و عازقييييي ،  هاقتييييي   يييييً  ألاإلايييييف وع يييييق اتيييييسنمً، ألازػييييييل ع يييييق  هييييي

ون  لاق ة وأزػيلCantal الٌىتاُ  لاق ة أزػيل) الحدينة للتوةيهاي باليظةة  (Rhôneالسف

ااااا   الحكااااا  هيئاااااات دعااااا •
ّ
د  التعاوهيييييية اتةيييييادزاي هيييييره  يييييدز  الايييييمل املحل  اطيييييباا ياليفيا كيييييمً ا ايييييدف

نمييييية  التعيييياوو  التٌؼيييييل أدا   يف ييييت اتنيييياُ، طييييتي  قع ييييق. للمييييياهىثن  هييييدف ها الاييييمل الخييييد ايو  السف

مها الاييييمل اتدهييييية الحاليييية لي ييييائو  طييييىة" الرهةييييية البايتيزيييييا" بالييييائص  الٌىتيييياُ  لاق يييية أزػيييييل ؿييييمف

2848. 

 أزػيييل فييي طيييتثن إلاييُّ ؿييكلة ألييل إلامظييمائة  ٌؼيييل  ييمف  اييي ه ذاتيييا اييدف  فييي هاههيية ألازنييام إنف 

ا. L’Ain نن اق ة ل  .يي يا  ٌؼيل عملية ألل إهالاش قيتم الٌىتاُ،  لاق ة أزػيل في أ ف
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بييالىف س إلييق هةيعيية الي ييائو الاييمل  متلٌهييا  سايييص ألازػيييل، عيياد   ييا يٍييين  ظييت د يها أيةييا 

ا   السإلية، إلاايااي دزاية و هاقة  ً قئاي اتظيتكيديً فيي الهواعياي النهاقيية ألاإلايسىه  يلعيين أصيح

  وإلاانين  ى سهين في  ةيادُ اتعيازف واتعلي ياي، إليخ. وهيرا 
ف
في علم ألاوظا  بلاقصية نيية، هّ

ا، وذلَ  لهم قعليا لةىاي  ؼباى  تمليز اُي الباات، يٍين أاياها ع ق  ظتيى علسمل  تمثف   دف يرهف

أو  يييً إلايييُّ أعمييياُ بلنيييية  يييً إلايييُّ بيييسا   ووزػييياي تعاوهيييية لتكٌييييَ الي يييائو ا خويهييية وزن،ييييا 

 ر  ً أزؿد  الي ائو  س ٌصا لها.
  تف

ًاهت أو ادينة، الامل  الع   يً الـيعا  ًاهت هةيعة ألازػيكاي ا خويهة، نديمة  هٌرا، 

ف اللييي   ع ييق إلاويههييا وإلالتيييالي  ييً الـييعا إ اافيييا فيييي ؿييي ة هـييية  هييسوي ، وزاي إهيييّم  التعييسف

  نيي  هييره اتةييادزاي ال  ييصاُ هييادز . ونييد أهلهييت وزػيياي  ةتٌييس  للهييساي  واليؼييس التعيياوهيث
ن، ولييي أنف

أ ليييا هيييره اتةيييادزاي فيييي الةليييدان ألاهالليطٌظييييهيةه ههييي  وزنيييً ليي يييياي وزطيييائ   يييً ش يييً الحيييس  

ألاهليييية ألا سيٌييييية ) ٌتةيييية  ا عييية نييييييوا(، "نييييساي  و يييدويً بينييييام"هي  ؼييييسوع تؼيييسف علييييي  الٍلييييية 

د م ا خويهة بيد الكيلظيف ألاهاللث ن  ثايسمل بينام، اي  يتالىف الاا عية بلىدن حيتمف بسنً ألاوزا

  ييييبا هاػيييوثن 
ف
هيية وإلايييى اي   ويها ييي  وزن،يييا فيييي إهيياز  دوف اييُي هييرا اتؼيييسوع الةلوييمل قسييييو  ييً نييسف

ي    ييف  ينيف الٌتابيية  شؼيٍ  القيت. وفييي قسوظيا، ييس ةى أزػيييل  لاق ية نليا الةلسييية شؼيساية  تمثف

   الهساي  والتدويً التعاوهيلي ائو شيازاي ألابسػيية فيي الهيسن النيا ً طيزض،  ً أ-التعاوهية ويٍ 

 عؼس.

ابييييية زنميييييية للمـيييييادز الدبلي ا يٌيييييية   يييييً هاايييييية أإلايييييسى، يشيييييين  ينيييييف " يهاطيييييتازييم" وهيييييي بيف

ـييثن فييي العـييس اليطيييى  ـف ولي للةليييت ألازػيييكية، للةيياانثن اتت   دز يية كييمً ػييةٌة اتسيييص الييدف

اي  وزنيييييً و لهييييييو ووؼيييييس و يييييائو أوزوإليييييا فيييييي الهيييييسون اليطيييييوى )ػيييييم  هيييييرا إ ٍاهيييييية اتؼيييييازية فيييييي نيييييس 

ظية أزػييكية  218اتؼسوع إلق  اية الييم  أليل و يهية أؿيلية  لكيتية ليدى أيةيا  يً إلامظيثن  رطف

 أوزوإلية(.

يم ع ييق  ؼيياز ف بليي   د  إلييق اييدف دقييف  ظييت د ييا وايي ف و ييرها شعييم  سايييص ألازػيييل ا اييدف

ت اتىالييييص   ييييً هييييسقهم اهوّنييييا  ييييً ألازؿييييد  ا حكيتيييية لييييدى هييييره علسييييمل و الميييييف ألاعميييياُ والةلييييي 

  تاييييييا  2844طييييييىة  La Vendéeاتسايييييييص. قع ييييييق طييييييتي  اتنيييييياُ شعيييييي  أزػيييييييل  لاق يييييية الكيهييييييدن

ف أدهاه(.    ظت د   ألاهباهيت واتعا م التعاوهية ا ختـة في الباا م والا ساقيا )اه س اتسبف
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هثن اتظيياهمثن  2844  فييي  ييً  اهةيي ،  ييىن ألازػيييل اليييهنمل ألا سيٍيي إنا يية علمييية شاييد اتييدوف

ُ  ييييييسف  فييييييي  يييييي   يييييييزض اي،يييييييا شوف فييييييي  يطيييييييعة ويٌيميييييييديا، وهييييييي  هليييييييد  عمييييييُي بيييييي  فييييييي اتتيييييياال ولٌىف

ن قيتٍييييييييً الهيييييية  ييييييً اتظيييييياهمثن  يييييي  اتؼييييييسوع الةلوييييييمل لهييييييرا اتييييييدوف
ف
ظيييييياي ألازػيييييييل. ونييييييد  من  رطف

ـيييييية ـف لألزػيييييييل اليييييييهنمل ألا سيٍيييييي  وللي ييييييائو  و يؼيييييييوها  ييييييً أ يييييي   وييييييييس  يييييييد  اتظيييييياهماي ا خ

ألازػييكية ذاي الهيميية  طييتيىائية وللتييازي  الييرن تظييمن  ني   لييَ الي ييائو بٌتابتيي ، كييمً اليّييخة 

 اهاللث ية  ً  يطيعة ويٌيتيديا.

و عتايييييا  ؼيييييسوع "أزػييييييكٌم للتييييي ليل التعييييياوو  الحيييييس اليييييرن  ؼيييييسف عليييييي  ألازػييييييل الييييييهنمل 

يية للٌتابيية العلمييية التعاوهييية اييُي الاايويياو   ييً أبييسش اتةييادزاي  ـف فييي هييرا ا ايياُ، وهييي عةيياز  عييً  ى

البيييياات والنهاقيييية الاايويييياهيثن، باالعتميييياد ع ييييق الي ييييائو ا حكيتيييية لييييدى ألازػيييييل اليييييهنمل الاايويييياو  

أيةا  يً  2887و ثاه  ً  سايص ألازػيل في بسيواهيا. هت  عً  ؼسوع "أزػيكٌم" الرن أهلو طىة 

لها أيةيييا  يييً أليييل  هييياُ، يتفيييي 24 ييي   يييً الليييسوزن  94ا وزا عهيييا وعيييدف
ف
أليييل  ؼيييازى  ّييياف . ع يييق أه

ييييييل  يييييييف  ييييييا  طيييييييت دا اي و تٌيف ز هكظيييييييها لتيايييييييا ت ثف د اتـييييييادز أن  ويييييييف لخييييييد اي اليؿييييييل  تعيييييييدف

هييييييرا  يييييا دقييييييف ألازػييييييل اليييييييهنمل  اتمازطييييياي اتظيييييتالدف  لييييييدى هكيييييع هييييييرالي اتظيييييت د ثن لألهباهييييييت.

ف  ؼسوع "أزػييكٌم" ش يسق  هكتيات التيدزيلي ع يق إلاد ية اليؿيل الاايواو  إلق اعّن عً إيها

ية والتٌىيلي ييا  ـف ظية. هٌيرا، قيانف اتى ً في الكهسض الادييد للمرطف د اتـادز للملتيى اتلمف  تعدف

ييييييي  هلييييييي  الميييييييف  الميييييي  أوؼيييييييوة  ًف  طيييييييت دا اي   يييييي  نائميييييية،  ييييييف  ي ف ز، ولٌيييييي اتظييييييت د ة  تويييييييف

ظة.   طتٌؼاف والةل  واتظاهمة في إها  ز هكع ألادواي ع ق  ينف ويا اترطف
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La Vendée 

د  والشؼازييةه 2844يشين أزػيل  لاق ة القيهدن  ىر    الميعة  تمثف    ً وطائ  الة  ا ادف

 م ه  عايييم الكيهيييديثن، اتعايييم التيييازيخي للةليييدياي، 2 ّ ييية  عيييا م تعاوهيييية  عايييم ألا يييايً، و هيييدف

ييييي،  دعي يييية بيا هيييياي بليييي  ديىا يٌييييية، 
ف
بوانيييياي وؿييييكية  سييييية و ىلييييةوة اييييُي التييييازي  ا ح 

إلاـيؿيا  ،يييا اليا هيياي الا ساقيية. ونييد أ ٌييً إوؼياي هييره اتعييا م بكلي   ييا ندف تيي   ظيياهمة 

ين الةييياانثن بٌناقييية  يييً إكييياقاي، و ةهيييى نابلييية لط يييساي باطيييتمساز عيييً هسييييو  يييا يهدف ييي  اتؼييي اًز

نمىة وإلسا   إ ااة ألازػيكاي ع ق الخى.  الويعيين، إلاـيؿا  ،يم اتى سهين في امّي السف

  ،تاا  ظت د   ألاهباهيت أدا  أن  ؿسا ة  ً ا ختاااي الظابهة ع ق  ظتيى الهيٍلة    
ف
يمن

عييياه  ٌؼييييل  ايييي  تظيييمن  سوهتييي  بالتياؿييي   يييف اتظييياهمثن بلسيييية أيايييا وإلمظييياهماي أيةيييا  ىيف

تعييسفف ع ييق أ ييخاؾ، اطتلليياز تعيياوو  تييا اييدت فييي  نيي  هييرا الييييم، أوؼييوة علمييية فييي ؿيييز، 

ـييييادز الخاؿييييية بلييييس  الكيهيييييدن(، إليييييخ. و ييييً أهيييييداف هيييييرا  إهيييياز ػيييييةٍ  ) يييينّ  ٍيييييييً دليييييي  للم

ا ختاييييا أن يةييييان ألادواي ألاإلاييييسى، يهيييييائم الاييييسد و يؿيييييكاي ألازػيييييكاي اتسنمىيييية، وذلييييَ  ييييً 

 ن ألاوقياي أو العسكيثن.  إلاُّ  الميف   تلل اتؼازيث

د  لألزػيييييكاي الشؼيييييازيية اتثيييي   ألابييييسش تسايييييص ألازػيييييل فيييييي 
 منيييي  اتؼيييياز ف والتاليييياز  ا اييييدف

ًاهيييت اتٌتةييياي واتتييياال نيييد أهلهيييت  يييي ألاإلايييسى  ةيييادزاي وإليييسا   فيييي  طييييام اتعلي ييية السنميييية. وإذا 

ييييا هيييادزا  يييا ه حيييت  أجف
ف
د اتـيييادز، إال فيييي ذليييَ و ةشيييت عليييي   نلميييا قعليييت  ساييييص   الييياُ اليؿيييل  تعيييدف

ألازػيييييل. ونييييد ػييييساىا أنف هييييرا الىالييييات  عيييييد شؼييييٍ  يةثييييا إلييييق هةيعيييية الي ييييائو ألازػيييييكية والهيميييية 

 الىيعية تظت د ييا. 

والحهيهيييييية أنف ألازػيييييييكاي التعاوهييييييية  تمينييييييف عىييييييد ههويييييية التهيييييياهف بييييييثن النهاقيييييية والتهاليييييييد 

يييص أيةيييا قييي يةا ع يييق
ف
ظييية ع يييق  التعاوهيييية الايييمل  سي  بتٍييياز وابيييداع  يييً هاايييية والعلييييم اتياهىيييية اترطف

يي   فييي  العميي  التعيياوو   ييً هااييية  اهييية. ويمييىن هييرا التمينييف اتييصدو  ألازػيييكاي التعاوهييية  ٍاهيية  مثف

 .بيئة الييا   تماجي.بيلثن  يازيص، اتٌتةة اليهىية بكسوظا
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