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عندم�ا ص�در الع�دد اخلامس من نش�رة 
التسجيلة مواكباً للقاء األول ألعضاء الفهرس 
العرب�ي املوحد، كانت لدينا الرغبة بأن تكون 
هذه النشرة مع بقية إصدارات مركز الفهرس 
العربي املوحد، أشبه ببطاقة دعوة للمشاركة 
بالعدد إضافة إلى املجلة العلمية احملكمة التي 
س�تصدر عن املرك�ز الحقاً إضاف�ة إلى بقية 
اإلص�دارات العلمية، بالطب�ع مركز الفهرس 
العربي املوحد ليس بدار نش�ر بقدر ما ه�و مركز علمي يرحب بكل من لديه 
الرغبة باملش�اركة وفق إطاره اخلاص، هذا اإلطار من االتس�اع والش�مولية 
بحيث ينضوي حتته كل الدراسات واملقاالت التي تناقش النظم اآللية إلدارة 
املكتب�ات، وتنظيم املعلومات، إضافة إلى املكتب�ات الرقمية، ومع صدور هذا 
العدد جندد الدعوة باملش�اركة مبطبوعات املركز وبالذات نش�رة التسجيلة 
والتي نرى أنها وس�يلة لتبادل اآلراء وتس�ليط الضوء على كل ما هو جديد 
في مجال املكتبات واملعلومات وقبل كل ذلك وبعده مساحة جميلة للتواصل 

بني املكتبيني واملهتمني بتنظيم املعلومات.
عبد العزيز الصقعبي
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مكتبة امللك عبد العزيز العامة تعلن عن ج�ائزة
»خادم احلرمن الشريفن عبد الله بن عبدالعزيز العال�مية للترجمة«

جمعية املكتبات 
تناقش إدارة 
املعلومات 
وال�مع��رفة في 
مجتمع اخلليج 
الع��ربي



امللك  مكتبة  أعلنت 
عبدالعزيز العامة عن 
جائزة عاملية للترجمة 
جائزة  مسمى  حتت 
خ����ادم احل��رم��ني 
الشريفني عبدالله بن 
العاملية  عبدالعزيز 
وذل��ك  للترجمة. 
للجهود  تتويجاً 
املبذولة من مؤسسها 
وراع��ي��ه��ا خ��ادم 
الشريفني  احلرمني 
بن  الله  عبد  امللك 
الرئيس  العزيز  عبد 
ملجلس  األع���ل���ى 
لتعزيز  إدارت��ه��ا؛ 
واحل��وار  التواصل 
ب��ني احل��ض��ارات 

والثقافات والتوافق في املفاهيم فيما بينها، وإمياناً منه -أيده 
الله - بأن النهضة العلمية والفكرية واحلضارية إمنا تقوم - 
من بني ما تقوم عليه - على حركة الترجمة املتبادلة بني اللغات 
والشعوب  األمم  وجتارب  وخبرات  لعلوم  أميناً  ناقالً  كونها 
بني  العلمية  الروابط  وترسيخ  الثقافي  بالوعي  واالرتقاء 
املجتمعات اإلنسانية كافة. صرح بذلك، صاحب السمو امللكي 
األمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز مستشار خادم 
احلرمني الشريفني عضو مجلس إدارة مكتبة امللك عبد العزيز 
العامة موضحاً بأن تشرف اجلائزة بحمل اسم خادم احلرمني 
الشريفني يعطي للجائزة فرادة لها دالالتها املهمة للغاية سواء 
للدور احلضاري الذي متثله اململكة العربية السعودية كمهبط 
للوحي وقبلة املسلمني وما حتظى به من مكانة في األوساط 
السياسية واالقتصادية والثقافية والفكرية في العالم بأسره 
أم للدور التاريخي الذي يرتاده خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبد الله بن عبد العزيز - أيده الله - ليظل هذا اإلجناز العلمي 
والفكري واحلضاري على مر السنني محفوراً في ذاكرة تاريخ 
الفكر اإلنساني تقديراً منه - حفظه الله - للمهتمني بالتأليف 

وإجراء الدراسات والبحوث والترجمة والنشر العلمي.
و قد أوضح معالي املستش�ار بالديوان امللكي املشرف العام 
عل�ى املكتبة فيصل بن عبد الرحمن ب�ن معمر في اللقاء اخلاص 
ال�ذي أقيم في قاع�ة احملاض�رات والندوات مبع�رض الرياض 
الدولي للكتاب، مس�اء يوم الس�بت 13 صفر 1428ه� املوافق 
3 م�ارس أن جائزة خادم احلرمني الش�ريفني عب�د الله بن عبد 
العزيز العاملية للترجمة انطلقت من اإلدراك بأهمية الترجمة في 
تبادل املع�ارف، وتقوية التفاعل بني الثقافة العربية اإلس�المية 
والثقافات األخرى، ودعم حوار احلضارات والثقافات، مش�يراً 
إلى أن اجلائزة تتكون من خمس جوائز سنوية تقديرية لألعمال 
املتمي�زة واجلهود البارزة ف�ي مجال الكتب املعرب�ة من اللغات 
األخ�رى أو املترجمة من اللغة العربية إلى لغات أخرى. قيمة كل 

جائ�زة منها نصف مليون ريال في مجاالت: العلوم اإلنس�انية 
م�ن اللغات األخ�رى إلى اللغ�ة العربية، وفي العلوم اإلنس�انية 
من اللغة العربية إلى اللغ�ات األخرى، وفي العلوم الطبيعية من 
اللغات األخرى إلى اللغة العربية، وفي العلوم الطبيعية من اللغة 
العربية إلى اللغات األخرى، وجائزة الترجمة جلهود املؤسسات 

والهيئات.
وأش�ار ابن معمر إلى أهداف هذا املشروع الذي تنفذه املكتبة 
موضح�اً انه يه�دف إل�ى: إث�راء املكتب�ة العربية بنش�ر أعمال 
الترجمة املميزة، واإلس�هام في نقل املعرفة من اللغات األخرى، 
وتشجيع الترجمة في مجاالت العلوم إلى اللغة العربية، وتكرمي 
املؤسسات التي أس�همت بجهود بارزة في نقل األعمال العلمية 
م�ن اللغ�ات العاملية إل�ى اللغ�ة العربي�ة، والنهوض مبس�توى 
الترجمة وفق أسس مبنية على األصالة والقيمة العلمية وجودة 

النص.
وعد ابن معم�ر أن جائزة خادم احلرمني الش�ريفني عبد الله 
بن عبد العزيز العاملية للترجمة مكرمة علمية وثقافية وحضارية 
يرعاه�ا خ�ادم احلرمني الش�ريفني -حفظه الله - س�يكون لها 
األثر الطيب أمام املثقف واملفكر العربي وغير العربي مبا يحققه 
من تق�ارب ثقافي وعلم�ي بينهم، وميثل في الوقت نفس�ه نقلة 
نوعي�ة فيما يخص مث�ل هذه املش�روعات املؤسس�ية؛ لدورها 
احليوي في مس�تقبل أمتنا وتوجيهها توجيهاً بصيراً في تفاعل 
متكاف�ئ مع اآلخر عن قناعة واختيار. منوهاً بأن املكتبة س�وف 
تقوم باإلع�الن عن كافة التفاصيل اخلاصة باجلائزة والئحتها، 

وكيفية الترشيح لنيل اجلائزة خالل األسبوعني املقبلني.
وفي ختام تصريحه رفع األستاذ فيصل بن معمر أسمى آيات 
الش�كر والتقدير والعرفان إلى مقام خادم احلرمني الش�ريفني 
املل�ك عبد الله بن عب�د العزيز على دعمه -حفظ�ه الله - للثقافة 
واملثقف�ني في اململكة والعالم العربي. ومل�ا تعود به هذه األعمال 

اجلليلة من نفع وفائدة على أبناء األمتني اإلسالمية والعربية.

مكتبة امللك عبد العزيز العامة تعلن عن
ج�ائزة ال�ملك عبد الله العال�مية للترجمة



احلمد لله الذي أقسم بالقلم؛ ليُبني أهمية 
العل�م والتعل�م، والصالة والس�الم على 
أش�رف اخللق أجمع�ني وُمعلم البش�رية 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: 

العلماء ورثة األنبياء.
املعال�ي،  أصح�اب  الس�مو،  أصح�اب 
احلض�ور الكرام: الس�الم عليكم ورحمة 

الله وبركاته.
انطالق�اً م�ن مب�ادئ ديننا اإلس�المي 
احلنيف في حثه على العلم ونشره وبيان 
دوره ف�ي رق�ي األمم وتقدمه�ا؛ حرصت 
دولتن�ا املبارك�ة من�ذ تأسيس�ها على يد 
املل�ك عبدالعزي�ز آل س�عود – رحمه الله 
– على نش�ر العلم والثقافة، وبذل الغالي 
والنفي�س في س�بيل حتقيق ه�ذا الهدف، 
فهي ال تألو جهداً في دعم كل ما من شأنه 

الرقي بأبناء شعبها وأمتها، ويأتي في مقدمة ذلك دعم العلم والثقافة.
وخادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – صاحب األيادي 
البيضاء في مجاالت العلم والثقافة، والداعم األول لها وهو الذي يؤكد دائماً على أهمية 
العلم والثقافة في تطور األمم ورقيها، ويوجه بدعم املشروعات الثقافية، مبا يعود على 

أبناء شعبه وأمته وأبناء العالم كافة باخلير واملنفعة.
وما ترؤسه – حفظه الله – ملجلس إدارة مكتبة امللك عبدالعزيز، ودعمه املتواصل لهذا 

الصرح العلمي الثقافي الشامخ إال دليل على اهتمامه بالعلم والثقافة.
وتعد املوافقة الس�امية منه على تبني مكتبة امللك عبدالعزيز العامة ملش�روع الفهرس 

العربي املوحد اللبنة األولى في بناء هذا املشروع الضخم.
أيها احلفل الكرمي:

إن مش�روع الفهرس العربي املوحد، ال�ذي ُيعد أحد البنى التحتي�ة املتطورة ألعمال 
املكتب�ات واملعلومات، وحصراً ش�امالً لإلنتاج الفكري العربي املنش�ور، جاء تلبيًة منه 
للمطالب امللحة التي ودرت في أغلب الندوات واملؤمترات ألمناء واختصاصيي املكتبات 
ف�ي العال�م العربي، وهو ميثل أحد أهم اجلهود املبذولة لنش�ر الثقاف�ة العربية وخدمة 
املكتبات العربية وغير العربية التي حتتوي كتباً عربية، وكذلك خدمة الباحثني واملهتمني 

بالتراث العربي على مستوى العالم.
أيها احلفل الكرمي:

ونحن نعلن – اليوم – هذا املش�روع الرائد، مشروع الفهرس العربي املوحد، ونعلن 
للعالم انطالقته؛ نتقدم بالش�كر اجلزيل لله عز وجل أوالً، ثم خلادم احلرمني الشريفني 
امللك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله – على ما تفضل به، بدءاً من املوافقة السامية على 
تبني مكتبة امللك عبدالعزيز لهذا املش�روع، ثم دعمه الكبير له ومتابعته الدقيقة، إلى أن 

اكتمل بفضل من الله.

� )الكلمة التي ألقاها سموه في اللقاء األول ألعضاء الفهرس املوحد(

الفهرس املوحد دليل اهتمام خادم احلرمن بالعلم والثقافة�

صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز



نش�هد هذا املس�اء حدثاً تاريخياً في عالم صناعة املعلومات العربية يتمثل في والدة 
طبيعية غير قيصرية للفهرس العربي املوحد املش�روع الذي طاملا حلم به كل عربي، كل 

على مستواه ورؤاه.
التكتل س�مة من سمات هذا العصر واعتماد املواصفات واملعايير الدولية سمة أخرى 

من سمات هذا العصر.
 إن صناع�ة املعلوم�ات العربي�ة وف�ق منظوم�ة تتوح�د فيه�ا املعايير واملمارس�ات 
واملنهجي�ات واألدوات م�ن ش�أنها أن تثمر جودة ف�ي املخرجات س�واء كان ذلك على 
مس�توى صناعة املعلومات الببلوجرافية أم استخدام اللغة العربية في البيئة احملوسبة 

)اإللكترونية(
وسأجمل احلديث عن االعتبارات اإلستراتيجية واملنافع املختلفة اآلجال لبناء فهرس 
عربي موحد: فهو محاولة علمية منهجية لرصد النتاج العربي والتراث الصادر في العالم 
العرب�ي ومن ث�م االلتفات إلى املؤش�رات املختلفة من املخرجات، مث�ل: الببلوجرافيات 
الوطني�ة، واستكش�اف مواطن القوة والضع�ف في التأليف، والبح�ث العلمي العربي، 
ومن ثم اس�تخدام هذه املؤش�رات ملعاجل�ة مواطن اخللل وتش�جيع البح�ث والتأليف 

والنشر في العالم العربي.
إن الفهرس املوحد ترش�يد واس�تثمار، ترش�يد لإلنف�اق في التكرار غي�ر املقبول لنفس 
العمليات في املكتبات العربية وما يصاحب ذلك من هدر للموارد البش�رية واملالية، يضاف 
إلى ذلك االختالفات املؤكدة في السياس�ات واملمارس�ات مما ال يفي أبداً مبتطلبات التكامل 
بني مؤسس�اتنا العربية، وكذلك هو دعوة للتعامل مع التراث العربي برؤية عربية إسالمية 
تقوم على األصال�ة واحلداثة في نفس الوقت، أصالة للفكر العربي وللتراث العربي ملا نراه 
ونصونه، وحداثة في إدخال التقنيات املختلفة من معايير مكتبية دولية اتفق عليها العاملون 

في املكتبات ورضوها في القرن احلادي والعشرين.
الفه�رس العربي املوحد س�جل مرق�وم للمبدعني من هذه األمة من�ذ أن أبصرت هذه 
األم�ة الن�ور، فيه ذكر ألدبائه�ا وعلمائها ومبدعيه�ا وفق منهجية مقنن�ة موحدة وفيه 
صياغ�ة عصرية ملصطلح�ات التعرفة باللغة العربية وفق أس�لوب يأخذ في االعتبارات 
جمي�ع املترادف�ات والعالقات الرأس�ية واألفقي�ة للمصطلحات العربي�ة مبنهجية تفي 

باحتياجات هذا املجال.
كم�ا ينبغ�ي اغتنام هذه الفرصة الس�انحة واملبادرة العظيم�ة ووضعها موضع اجلد 
كنقطة انطالق إلى أمنية عزيزة علينا فيها إعالء من صرح التعاون العربي وإعزاز للغتنا 

احلبيبة واستثمار يعود علينا وعلى العالم؛ رداً للجميل باجلميل.
فل�و جنحن�ا في صياغ�ة السياس�ات واإلج�راءات واألدوات كان لنا إط�ار رفيع من 
اجلودة واإلتقان في مش�روعنا هذا فنثبت ألنفسنا قبل غيرنا بأننا جنّل ونحترم تراثنا 
وفكرنا ولغتنا، وس�يكون لنا موطئ قدم في عالم صناعة املعلومات أس�وة بباقي أبناء 

هذه املعمورة.
في نهاية كلمتي أش�كر القائمني على مكتبة امللك عبد العزيز العامة وأشكر لكم حسن 

استماعكم والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

� )الكلمة التي ألقاها  في اللقاء األول ألعضاء الفهرس العربي املوحد(

محاولة علمية منهجية لرصد النتاج العلمي 
والتراث في الوطن العربي�

الدكتور
رفعت عبد احلليم الفاعوري



أتذك�ر بالفخ�ر واإلع�زاز كي�ف كانت 
البدايات املش�جعة ملا وصلنا إليه اليوم من 
إجناز؛ فعقب افتتاح مكتبة امللك عبدالعزيز 
العام�ة بالرعاية الكرمية خل�ادم احلرمني 
الش�ريفني املل�ك عبدالل�ه ب�ن عبدالعزيز، 
الرئيس األعل�ى ملجلس إدارتها - أيده الله 
- واجهتنا مش�كالت فنية كثيرة – شأننا 
ف�ي ذلك ش�أن غيرنا من املكتب�ات – على 
أثر سياس�ة التزويد واالقتن�اء التي بلغت 
حينه�ا حوالي عش�رة آالف عنوان في كل 
ع�ام و املتمثل�ة ف�ي ع�دم تواف�ر فهارس 
آلية موح�دة متاح�ة لها لالس�تفادة منها 
في أعمال الفهرس�ة الت�ي تقوم بها فضالً 
عن تراك�م الكتب ف�ي املس�تودعات حيناً 
م�ن الده�ر؛ مما يعرضه�ا للتل�ف، ويزيد 
م�ن تكاليف املقتنيات ويقل�ل من جودتها، 

ويشكل هدراً كبيراً جلهود املكتبة.
وس�عت إدارة املكتب�ة حثيث�اً من�ذ عام 
اخلب�رات  تب�ادل  إط�ار  ف�ي  1412ه�� 
والتنس�يق والتعاون بينه�ا وبني املكتبات 
ذات الصل�ة إل�ى إج�راء بع�ض الفعاليات 
املتخصص�ة اخلاص�ة في عل�وم املكتبات 
واملعلوم�ات، حي�ث ت�دارس املختص�ون 
فيها املعوقات واملش�كالت وحتروا البحث 
ع�ن احلل�ول املناس�بة له�ا، وكان من بني 
التوصي�ات املعتب�رة والوجيه�ة: تفعي�ل 
الفه�رس املوح�د للمكتب�ات ف�ي اململك�ة 

العربية السعودية والعالم العربي.
م�ن هن�ا كان�ت املب�ادرة للس�عي نحو 
حتقي�ق مش�روع علم�ي وثقاف�ي عربي، 
طاملا راود أمناء املكتب�ات واختصاصييها 
في العال�م العربي، وتوجت ه�ذه املبادرة 
بص�دور املوافقة الس�امية الكرمية خلادم 
احلرم�ني الش�ريفني -حفظه الل�ه - على 
العام�ة  عبدالعزي�ز  املل�ك  مكتب�ة  تبن�ي 
وتنفيذه�ا له�ذا املش�روع للمكتب�ات ف�ي 
اململكة العربية السعودية والعالم العربي؛ 
انطالق�اً م�ن دوره�ا الري�ادي ف�ي دع�م 
العم�ل التعاون�ي، واملبادرة إلى اإلس�هام 
ف�ي األعمال التي من ش�أنها حفظ التراث 
الفك�ري العرب�ي ونش�ره، مدعوم�ة مب�ا 
تواف�ر لها من دع�م معنوي س�ام ومادي 
ك�رمي، لتضيف بذلك إس�هامهاً مهماً يتيح 
امل�وارد وتوفيره�ا  الق�درة عل�ى تب�ادل 
وتق�دمي  التش�غيلية  التكالي�ف  وخف�ض 
اخلدمات امليس�رة للمس�تفيدين من خالل 

إتاحة املعرفة بشكل أوسع وأكثر كفاءة.
األخوة واألخوات،

أهمي�ة  توضي�ح  إل�ى  بحاج�ة  لس�نا 
الصناعة املعلوماتية، حيث إن رسالة مكتبة 
املل�ك عبدالعزيز العامة ف�ي الوقت الراهن 
ال تتوق�ف عن�د مج�رد جم�ع املعلوم�ات 

وتنظيمها بل أصبح جناحها يقاس 
بقدرته�ا عل�ى تش�كيل املعلومات 
وبثها للمستفيدين وتيسير اإلفادة 
منه�ا، كم�ا إننا لس�نا بحاج�ة إلى 
توضيح أهمية التعاون والتنس�يق 
ب�ني خدم�ات املعلوم�ات؛ ألن هذه 
هي اخلط�وة األولى نحو تش�كيل 
منظوم�ة عربية موح�دة للفهرس؛ 
إذ ميكن من خالل التكامل تس�هيل 
عملية تدفق املعلومات وانس�يابها، 
وحتسني الوضع الراهن للخدمات 

القائمة.
وف�ي ه�ذا اإلطار ف�إن التعاون 
ب�ني املكتب�ات العربية بش�كل عام 
مصلح�ة  ف�ي  ويص�ف  ايجاب�ي، 
مش�روع  ف�ي  الداخل�ة  اجله�ات 
الفه�رس العرب�ي املوح�د، حي�ث 

ميكن من خالله حتقيق ما يلي:
1- من�ع االزدواجي�ة وجتن�ب 

التكرار في اجلهود.
الفك�ري  الت�راث  حص�ر   -2
العربي في قاعدة قياسية موحدة.

العربي�ة  اجله�ود  توحي�د   -3
الفهرس�ة  أعم�ال  تقن�ني  إل�ى  الرامي�ة 

والتصنيف.
4- خفض التكاليف املترتبة على تكرار 
عمليات الفهرس�ة للوعاء نفسه في جميع 

املكتبات.
األخوة واألخوات،

إن مكتب�ة امللك عبدالعزي�ز العامة وهي 
تس�عى لتوكيد حتالف املكتب�ات والهيئات 
العربية الكبرى املعنية بهذا املشروع تدعو 
جميع املكتبات العربية لإلس�هام معها في 
بنائه ودعمه؛ ليحقق األهداف املرجوة منه؛ 
واس�تثمار العدي�د من العوام�ل االيجابية 
الت�ي تس�اعد على حتقي�ق فك�رة التكامل 
بينها ولعل من أهمها: التشابه في األهداف 
واالهتمام�ات، وتواف�ر الرغبة األكيدة في 
التعاون واملشاركة لدى األطراف املشاركة 

في املشروع، والتحالف إلجناحه.
غي�ر  خيري�ة  كمؤسس�ة   - واملكتب�ة 
هادف�ة للرب�ح أنفقت مبال�غ طائلة - تأمل 
أن يص�ل الفه�رس العرب�ي املوح�د إل�ى 
املرحل�ة التي متكن�ه بعد فترة م�ن الزمن 
من توفير املداخيل املالية الالزمة لتشغيله 
وتطوي�ر خدماته من العوائد التي س�وف 
يتحصل عليها -إن ش�اء الله - وتدويرها 
مرة أخرى على نفقات�ه ولن أتطرق للبنية 
الفنية والعلمية للمش�روع، وما يتعلق بها 
من موضوعات فهذه س�تتضح لكم خالل 
جلس�ات العمل التي س�تعقد غداً األربعاء 

بإذن الله.
وختام�اً يس�رني أن أرفع أس�مى آيات 

الش�كر والتقدير إلى مقام خادم احلرمني 
الش�ريفني املل�ك عبدالل�ه ب�ن عبدالعزيز، 
الرئي�س األعل�ى ملجل�س إدارة املكتب�ة - 
حفظ�ه الله - عل�ى جهوده امللموس�ة في 
دعم احلرك�ة الثقافية في اململك�ة العربية 
الس�عودية ورعايت�ه اخلاص�ة ملكتبة امللك 
عبدالعزي�ز العام�ة ومتابعته الش�خصية 
لتطويره�ا؛ إميان�اً من�ه -حفظ�ه الل�ه - 
بأهمية العلم والثقافة في حياة الش�عوب، 
وفي منو البالد وتقدمها وتطورها؛ وعلى 
هديت�ه الكرمية جلم�وع املكتبي�ني العرب 
املتمثل�ة ف�ي مش�روع: الفه�رس العربي 

املوحد.
والش�كر موصول ملقام سموكم الكرمي 
على تشريفكم الغالي ورعايتكم - حفظكم 
الل�ه - لفعاليات هذا اللقاء املبارك، كفاحتة 
خير نرجوها من تدشني املرحلة التشغيلية 
األول�ى له�ذا املش�روع الثقاف�ي العرب�ي 
بالش�كر اجلزي�ل  أتوج�ه  اجلام�ع، كم�ا 
للمكتب�ات الت�ي ش�اركت ف�ي العضوي�ة 
املبكرة للفهرس العربي املوحد؛ واملكتبات 
التي سلمت فهارسها، والى ضيوف اللقاء 
الذي�ن جتش�موا عن�اء الس�فر للحض�ور 
واملشاركة في هذا اللقاء املهم، والى مركز 
الفه�رس العرب�ي املوح�د، وكل العامل�ني 
في�ه على جهوده�م املبذولة من�ذ انطالقة 

املشروع قبل ثالثة أعوام.
والله نس�أل أن يوفق اجلمي�ع ملا يحبه 

ويرضاه.
)الكلمة التي ألقاها في اللقاء األول ألعضاء 

لفهرس العربي املوحد(

الفهرس العربي املوحد
هدية خادم احلرمن الشريفن جلموع املكتبين العرب

معالي األستاذ/ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر



احلم�د الل�ه رب العامل�ني والص�الة والس�الم عل�ى أش�رف األنبي�اء 
واملرسلني نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعني.

عقدت مكتبة امللك عبد العزيز العامة في مدينة الرياض باململكة العربية 
الس�عودية اللق�اء األول ألعضاء الفه�رس العربي املوحد يوم�ي الثالثاء 
واألربعاء في الفترة 23-24 ش�وال 1427ه�� املوافق 14-15 نوفمبر 
2006م برعاي�ة صاحب الس�مو امللكي األمير عب�د العزيز بن عبد الله بن 
عبد العزيز آل س�عود مستش�ار خادم احلرمني الشريفني وعضو مجلس 
إدارة املكتب�ة، بحض�ور ما يق�ارب )120( مش�اركاً ومش�اركة ميثلون 
مديري مكتبات، وعمداء مكتبات جامعية، وأساتذة متخصصني في مجال 

املكتبات واملعلومات من )12( دولة عربية.
وف�ي حفل االفتتاح رفع صاحب الس�مو امللكي األمي�ر عبد العزيز بن 
عب�د الله إلى مقام خادم احلرمني الش�ريفني امللك عب�د الله بن عبد العزيز 
الرئيس األعلى ملجلس إدارة املكتبة – حفظه الله – شكره وتقديره على ما 
حتظى به مكتبة امللك عبد العزيز العامة من رعاية ودعم، كما تفضل سموه 

الكرمي بتدشني مشروع الفهرس العربي املوحد على شبكة اإلنترنت.
و أش�ار معال�ي املش�رف العام عل�ى املكتبة األس�تاذ فيص�ل بن عبد 
الرحم�ن ب�ن معمر في كلمته إل�ى أن مكتبة امللك عبد العزي�ز العامة وهي 
تس�عى لتوكيد حتالف املكتب�ات والهيئات العربية املعنية بهذا املش�روع؛ 
تدع�و جمي�ع املكتبات العربية لإلس�هام معه�ا في بنائه ودعم�ه؛ ليحقق 

األهداف املرجوة منه، واستثمار العديد من العوامل اإليجابية التي تساعد 
عل�ى حتقيق فكرة التكام�ل بينها، ولعل من أهمها : التش�ابه في األهداف 
واالهتمامات، وتوافر الرغبة األكيدة في التعاون لدى األطراف املش�اركة 
في املش�روع، والتحالف إلجناحه وقد أنفقت املكتبة- بصفتها مؤسس�ة 
خيرية غير هادفة للربح – مبالغ طائلة لدعم املشروع وتفعيله، وتأمل أن 
يصل الفهرس العرب�ي املوحد إلى املرحلة التي متكنه بعد فترة من الزمن 
من توفير املداخيل املالية الالزمة؛ لتش�غيله، وتطوير خدماته من العوائد 

التي سوف يتحصل عليها إنشاء الله وتدويرها مرة أخرى على نفقاته.
وق�د تضم�ن البرنام�ج العلمي للق�اء عرض كام�ل للفه�رس العربي 
املوح�د إضاف�ة إل�ى ثالث جلس�ات وورش�تي عمل، عرض في اجللس�ة 
األول�ى: خدم�ات الفهرس العربي املوح�د، واالش�تراكات، والبنية الفنية 
وبوابة الفهرس العربي املوحد، وفي اجللس�ة الثانية: الضبط االستنادي 
والببليوجراف�ي وآلي�ات وقواع�د ضب�ط اجل�ودة ف�ي الفه�رس العربي 
املوحد، وف�ي اجللس�ة الثالثة مه�ام وأدوار املكتبات املش�اركة واخلطط 
املس�تقبلية للمشروع، كما مت تنفيذ ورش�تي عمل األولى بعنوان: الضبط 
الببليوجرافي واالس�تنادي، والثانية بعنوان : القاعدة التقنية للمش�روع 

وإدارة االشتراكات والعضوية.
ومكتبة امللك عبد العزيز العامة إذ تتش�رف بتنفيذ هذا املش�روع لتعلن 
للجميع أن الفهرس العربي املوحد مش�روع غير ربحي، وما يتم حتصيله 

البيان اخلتامي 

حت�ت رعاي�ة صاح�ب الس�مو امللك�ي 
األمي�ر عبدالل�ه ب�ن عبدالعزيز مستش�ار 
خ�ادم احلرم�ني الش�ريفني أقام�ت مكتبة 
امللك عبدالعزيز العامة اللقاء األول ألعضاء 
يوم�ي  وذل�ك  املوح�د  العرب�ي  الفه�رس 
الفت�رة 24-23  الثالث�اء واألربع�اء ف�ي 
ش�وال 1427ه� املوافق 14-15 نوفمبر 
2006م بحضور عدد من مديري املكتبات 
وال�دور الثقافي�ة املختص�ني ف�ي الوط�ن 
العربي والعالم وب�دئ اللقاء الذي أقيم في 
قاع�ة م�كارم في فن�دق ماري�وت الرياض 
بت�الوة آي�ات م�ن الق�رآن الكرمي ث�م ألقى 
املشرف على مكتبة امللك عبد العزيز العامة 
فيصل بن عبد الرحمن بن معمر كلمة رحب 

في مستهلها باحلضور.
وأوض�ح معاليه أنه عق�ب افتتاح مكتبة 

املل�ك عبد العزيز العامة س�عت إل�ى تبادل 
اخلبرات بينه�ا وبني املكتب�ات ذات الصلة 
لتق�دمي أفضل اخلدمات وإج�راء الفعاليات 
املتخصصة في علوم املكتبات واملعلومات، 
كما س�عت إلى عمل مشروع علمي وثقافي 
عربي يتيح للجميع االستفادة من مقتنيات 
املكتب�ات، وتوجت ه�ذه اجله�ود بصدور 
موافقة خادم احلرمني الش�ريفني أيده الله 
عل�ى تبني مكتبة املل�ك عبد العزي�ز العامة 
تنفي�ذ مش�روع الفه�رس العرب�ي املوحد 
انطالقا م�ن دور اململكة الري�ادي في دعم 
العمل التعاوني واإلسهام في حفظ التراث 

الفكري العربي ونشره.
وبنّي معاليه أن املشروع ميكن من خالله 
حتقيق منع االزدواجية وجتنب التكرار في 
اجلهود وحصر التراث الفكري العربي في 

قاعدة قياس�ية موحدة إضاف�ة إلى توحيد 
اجله�ود العربي�ة الرامية إل�ى تقنني أعمال 
الفهرس�ة والتصني�ف وخف�ض التكاليف 
املترتبة على تكرار عمليات الفهرسة للوعاء 

نفسه في جميع املكتبات.
وأش�ار ب�ن معم�ر إل�ى أن مكتب�ة امللك 
عب�د العزي�ز العام�ة تعمل لتأكي�د حتالف 
املكتب�ات والهيئات العربي�ة الكبرى املعنية 
بهذا املشروع داعيا جميع املكتبات العربية 
لإلسهام في دعمه حتقيقا األهداف املرجوة 
من�ه متطلعا إلى أن يص�ل الفهرس العربي 
املوح�د إلى املرحل�ة التي متكن�ه بعد فترة 
من الزمن من توفير املداخيل املالية لالزمة 

لتشغيله وتطوير خدماته.
ورف�ع املش�رف عل�ى مكتبة املل�ك عبد 
العزي�ز العام�ة الش�كر والتقدي�ر خل�ادم 

الفهرس العربي املوحد اللق�����اء األول ألعض�������اء 



من رس�وم سيعاد اس�تثمارها في التطوير والتحس�ني وإضافة خدمات 
جديدة. وتأمل مكتبة امللك عبد العزيز العامة أن يأتي اليوم الذي يقف فيه 
املش�روع على قدميه؛ ليطلق بصفته مؤسس�ة عربية مستقلة غير ربحية 
هدفه�ا تطوير مكتباتنا ومؤسس�اتنا املعلوماتية، وخدم�ة تراثنا الفكري 

وتقدميه للعالم أجمع.
وتق�در مكتبة املل�ك عبد العزيز العام�ة األعمال العربي�ة الرائدة التي 
أجن�زت خ�الل العق�ود املاضي�ة ف�ي مج�االت الضب�ط الببليوجراف�ي 
واألدوات الببليوجرافي�ة والتقنين�ات والفه�ارس م�ن قب�ل املكتبات أو 
األف�راد م�ن العلماء واملتخصص�ني في عل�وم املكتب�ات واملعلومات في 
العالم العربي. وس�تعمل املكتب�ة -بإذن الله - على مد جس�ور التعاون 
والتعاض�د واملش�اركة في كل م�ا يخدم املكتب�ات العربية، ويس�هم في 

تطوير الفهرس العربي املوحد. 
وتأم�ل مكتبة املل�ك عبد العزي�ز من املكتب�ات العربية مس�اندتها في 
االس�تمرار في تطوير املش�روع، وتش�غيله من خالل التعاون البناء في 
تطوير معايير الفهرس�ة، وقوائم االس�تناد، واعتماد املعايير التي يطبقها 
الفه�رس العربي املوح�د وهي : أن تتبن�ى معايير الفهرس�ة والتصنيف 
املستخدمة في الفهرس العربي املوحد، وأن تقوم بتأهيل أقسام الفهرسة 
والتصنيف؛ لإلفادة الفاعلة من خدمات الفهرس العربي املوحد ومنتجاته، 
وتع�زز التعاون مع الفه�رس العربي املوحد الس�تكمال النقص في ملف 

أسماء األشخاص وأس�ماء الهيئات واألسماء اجلغرافية، وتعزز التعاون 
مع الفهرس العربي املوحد ف�ي برامج التدريب على رأس العمل للعاملني 

في أقسام الفهرسة والتصنيف.
وقد ثمن املش�اركون واملشاركات الدور الذي قامت به مكتبة امللك عبد 
العزيز العامة إلجناز الفهرس العربي املوحد، ويتمنون أن تس�تمر املكتبة 
في دعم املش�روع ومواصلة اجلهد في تطوي�ره وإتاحته جلميع املكتبات 
العربية، كما يؤكد املش�اركون على أهمية استمرار اخلدمات التي يقدمها 
الفه�رس، ويثمن�ون ما قامت ب�ه املكتبة م�ن فتح ب�اب العضوية جلميع 
املكتبات، وتقدمي اش�تراك مجاني ملدة سنتني، وأن القاعدة الرئيسية التي 
تتكون من 400 ألف تس�جيلة حالياً س�وف متثل نقطة انطالق للمكتبات 
العربية لتكون قاعدة معلومات موحدة تخدم الثقافة العربية واإلس�المية 

في جميع أنحاء العالم.
وفي اخلتام يرفع املشاركون واملشاركات الشكر والتقدير ملقام خادم 
احلرمني الش�ريفني امللك عبد الل�ه بن عبد العزيز الرئي�س األعلى ملجلس 
إدارة املكتب�ة – حفظ�ه الل�ه – عل�ى رعايت�ه للمكتب�ة وبرامجه�ا العلمية 
والثقافي�ة، ويتقدمون بالش�كر ملكتبة امللك عبد العزيز العامة على حس�ن 

الضيافة وجودة التنظيم لهذا اللقاء.
والله ولي التوفيق،، 

والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

البيان اخلتامي 

احلرم�ني الش�ريفني امللك عبد الل�ه بن عبد 
العزي�ز الرئيس األعلى ملجلس إدارة املكتبة 
على جهوده - حفظه الله - في دعم احلركة 
الثقافي�ة ف�ي اململك�ة ورعايت�ه اخلاص�ة 
للمكتب�ة إمياًن�ا من�ه - أيده الل�ه - بأهمية 

العلم والثقافة في حياة الشعوب.
كما قدم شكره لسمو األمير عبد العزيز 
بن عب�د الله ب�ن عب�د العزيز عل�ى رعايته 
لفعالي�ات اللقاء واص�اًل ش�كره للمكتبات 
املبك�رة  العضوي�ة  ف�ي  ش�اركت  الت�ي 
للمش�روع وللمش�اركني في اللق�اء داعيًا 

للجميع بالتوفيق.
بع�د ذلك ألقيت كلمة املكتبات املش�اركة 
في اللق�اء ألقاها رئيس مجلس إدارة مركز 
التميز باململكة األردنية الهاش�مية الدكتور 
رفع�ت عب�د احللي�م الفاعوري أش�اد فيها 
مبش�روع الفهرس العربي املوح�د، وعده 
حدث�اً تاريخيا في عالم صناع�ة املعلومات 
العربية. وقال: إن التكتل س�مة من س�مات 
هذا العص�ر واعتماد املواصف�ات واملعايير 

الدولية سمة أخرى لهذا العصر.
وأبان أن صناعة املعلومات العربية وفق 
منظوم�ة تتوحد فيها املعايير واملمارس�ات 
واملنهجي�ات واألدوات من ش�أنها أن تثمر 
جودة ف�ي املخرجات س�واء كان ذلك على 
مس�توى صناعة املعلوم�ات الببلوجرافية 
البيئ�ة  ف�ي  العربي�ة  اللغ�ة  اس�تخدام  أم 

اإللكترونية.
وأش�ار إلى أن الفه�رس العربي املوحد 

س�جل مرق�وم للمبدع�ني م�ن ه�ذه األمة 
من�ذ أن أبصرت الن�ور، فيه ذك�ر ألدبائها 
وعلمائه�ا ومبدعيه�ا وفق منهجي�ة مقننة 
موحدة وفيه صياغ�ة عصرية ملصطلحات 

املعرفة باللغة العربية.
إثر ذلك ش�اهد س�مو األمير عبد العزيز 
ب�ن عب�د الله ب�ن عب�د العزي�ز واحلضور 
عرًضا مرئيًا عن مش�روع الفهرس العربي 

املوحد.
عق�ب ذلك ألق�ى صاحب الس�مو امللكي 
األمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز 
كلمة أك�د فيه�ا ح�رص قيادتنا الرش�يدة 
منذ تأسيس�ها، ومن منطلق مب�ادئ ديننا 
احلنيف في حثه على العلم ونش�ره ودوره 
في رق�ي األمم، على نش�ر العل�م والثقافة 
وب�ذل الغال�ي والنفيس في س�بيل حتقيق 

هذا الهدف.
ون�وه س�موه بدع�م خ�ادم احلرم�ني 
الش�ريفني املل�ك عبد الل�ه بن عب�د العزيز 
- حفظ�ه الل�ه - ملج�االت العل�م والثقافة، 
وه�و الذي يؤك�د دوًم�ا على أهمي�ة العلم 
والثقافة ف�ي تط�ور األمم ورقيها، ويوجه 
بدع�م املش�روعات الثقافية مب�ا يعود على 
أبناء شعبه وأمته وأبناء العالم كافة باخلير 
واملنفع�ة، مدل�اًل بترؤس�ه - أي�ده الل�ه - 
ملجلس إدارة مكتبة امللك عبد العزيز ودعمه 
املتواص�ل له�ذا الص�رح العلم�ي الثقافي 
الشامخ، كما تعد موافقته على تبني املكتبة 
ملش�روع الفه�رس العرب�ي املوح�د اللبنة 

األولى في بناء هذا املشروع الضخم.
وأوضح س�مو مستشار خادم احلرمني 
الش�ريفني أن مش�روع الفه�رس العرب�ي 
املوح�د يعد أح�د البن�ى التحتي�ة املتطورة 
ألعمال املكتبات واملعلومات وحصًرا شامالً 
لإلنت�اج الفك�ري العرب�ي املنش�ور، وجاء 
تلبية للمطالب امللح�ة التي وردت في أغلب 
الندوات واملؤمت�رات ألمناء واختصاصيي 
املكتبات في العالم العربي، مش�يراَ س�موه 
إلى أن املش�روع أحد أه�م اجلهود املبذولة 
لنش�ر الثقاف�ة العرب�ي وخدم�ة املكتب�ات 
العربي�ة وغي�ر العربي�ة التي حت�وي كتبا 
عربية، وكذل�ك خدمة للباحث�ني واملهتمني 

بالتراث العربي على مستوى العالم.
وأعلن سموه انطالقة مشروع الفهرس 
العرب�ي املوحد معرًبا عن ش�كره نيابة عن 
أعضاء املشروع خلادم احلرمني الشريفني 
املل�ك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله - 
على تفضله باملوافقة على تبني مكتبة امللك 
عبد العزيز لهذا املشروع ثم دعمه الكبير له 

ومتابعته إلى أن اكتمل بفضل من الله.
ودعا س�موه في ختام كلمت�ه الله العلي 
القدير أن يبارك املشروع وأن ميد العاملني 
فيه بالتوفي�ق متمنيًا س�موه أن يعود على 

شعبنا وأمتنا وعاملنا باخلير واملنفعة.
بعد ذل�ك دش�ن صاحب الس�مو امللكي 
األمي�ر عب�د العزي�ز بن عب�د الله ب�ن عبد 
العزيز موق�ع الفرس العرب�ي املوحد على 

شبكة املعلومات العاملية )االنترنت(

الفهرس العربي املوحد اللق�����اء األول ألعض�������اء 



ضمن فعاليات اللق�اء األول ألعضاء الفهرس العربي املوحد، 
بدأ اليوم الثاني من اللقاء في الس�اعة الثامنة صباحاً باس�تقبال 
وتس�جيل املشاركني، ومن ثم بدأت اجللس�ة األولى في الساعة 
الثامن�ة والنصف والت�ي أدارها الدكتور عبد الك�رمي الزيد، وقد 
كانت الورق�ة األولى بعنوان: خدمات الفه�رس العربي املوحد، 
قدمه�ا األس�تاذ: حس�ن علي�ة مستش�ار خدمات فني�ة، حتدث 
فيه�ا عن اجله�ات املس�تفيدة كاملكتبات العربي�ة واملكتبات التي 
حت�وي مقتني�ات باللغ�ة العربي�ة، بعد ذل�ك تن�اول خصائص 
اجلهات املس�تفيدة واإلمكانيات التي تتيحه�ا التطورات التقنية 
كاالتصال الفوري وانتقاء احلواجز التقليدية: املسافات، أوقات 
العم�ل.. وإيجاد جتمع�ات افتراضية وتس�هيل العمل اجلماعي 
)مث�ل OCLC( حتدث بعد ذلك عن الوضعي�ة احلالية للجهات 
املس�تفيدة من عدم وجود بنية حتتية مش�تركة لصياغة وإدارة 
محت�وى قواع�د البيان�ات والعمل بص�ور منفردة مم�ا يترتب 
عليه مجهود متكرر بالنس�بة للفهرس�ة مما ميثل إضاعة للوقت 
واجلهد وامل�ال وحتمل الفنيني أعباء كثيرة مما يؤثر س�لباً على 
أدائهم وانخفاض نسبة استرجاع املعلومات داخل قواعد بيانات 
املصادر العربية نظراً لعدم جتانس املداخل إضافة إلى عدم رضا 
املس�تفيدين، وتناول حاجات املكتب�ات العربية من إطار تعاوني 
ملعاجل�ة الكتب العربي�ة وتوحيد معايير الوص�ف الببليوغرافي 
وبخاصة خصوصي�ات وعاء املعلومات العربي وإنش�اء أدوات 
اس�تنادية مقننة ودائمة التحديث ليصل إلى أن الفهرس العربي 
املوحد يسعى لتلبية حاجات املكتبات العربية من خالل مجموعة 
من اخلدمات املتكاملة، بعد ذلك تطرق إلى أنواع خدمات الفهرس 
العرب�ي املوحد مثل: اخلدمات األساس�ية وه�ي: اخلدمات التي 
تتعلق باحلاجات املس�تمرة للمكتبة، واخلدم�ات التكميلية وهي 

خدم�ات حتتاجها املكتبة م�ن حني إلى آخر وتقدم على أس�اس 
طلب من املكتبة مشيراً إلى أن اخلدمات األساسية مثل اخلدمات 
املرجعية والتي تس�اعد على متكني مستفيدي املكتبات املشتركة 
م�ن البحث داخل قاعدة الفهرس وحتدي�د أماكن تواجد األوعية 
وتوفير معلومات عن إمكانية اإلعارة، وكذلك الفهرس�ة املنقولة 
وه�ي: تنزيل تس�جيلة من الفه�رس العربي املوح�د على قاعدة 
البيانات احمللية وإضافة البيانات احمللية: متكني املكتبة من إضافة 
البيان�ات احمللية اخلاصة بالوع�اء والفهرس�ة األصلية، وتعني 
متك�ني املكتبة من إضافة تس�جيلة إلى الفه�رس العربي املوحد، 
أما مراحل اعتماد التس�جيلة فتتم عملية تدقيق آلي للتسجيالت 
وعملي�ة تدقيق يدوية للتس�جيالت بع�د ذلك يتم إع�الم املكتبة 
باعتم�اد التس�جيلة أو التس�جيالت وأنه ميكنه�ا أن تنزلها على 
قاع�دة البيانات احمللية التي لديها، أم�ا اخلدمات التكميلية فهي: 
توفير مجموعات تسجيالت في صيغة مارك حتمل دفعة واحدة 
عل�ى قاعدة بيانات املكتب�ة وتوفير قوائم اس�تنادية كاملة قابلة 
للتحمي�ل على قواع�د البيانات احمللية م�ع توفير حتديث دوري 
وتقيي�م وحتليل املجموع�ات واإلعارة التبادلية وتيس�ير عملية 
االنتقال من خطة تصنيف إلى أخرى وترقية تس�جيالت مارك، 
ثم حتدث عن خدمات الدعم واملساندة وتنظيم الدورات التدريبية 
وإصدار النشرات الدورية املتخصصة وتدريب املفهرسني على 
اس�تعمال خدمات الفهرس العربي املوحد وتوفير نظام متكامل 
للدعم الفني وفريق من املختصني يجيبون مباش�رة على أس�ئلة 

املشتركني.
بعد ذل�ك قدمت ورقة بعن�وان: االش�تراكات والعضوية في 

الفهرس العربي املوحد
من إعداد الدكتور: محمد بن صالح اخلليفي مستشار مبركز 

املوحد في اللقاء األول ألعضائه أوراق متعددة عن الفهرس العربي 



الفهرس العربي املوحد حيث حتدث عن أنواع 
االش�تراكات ف�ي الفه�رس العرب�ي املوح�د 
وقيمته�ا وع�ن خدم�ات املكتب�ات األعض�اء 
التس�جيالت  وتنزي�ل  األصلي�ة  والفهرس�ة 
وإضافة البيانات احمللية واخلدمات املرجعية 
وخدمات املس�اعدة الفنية لينتقل للحديث عن 
التزامات املكتبات األعضاء، بأن تضع املكتبة 
فهارس�ها في الفهرس العربي املوحد وتقوم 
املكتبة بتغذية الفه�رس العربي املوحد بكامل 
التسجيالت التي تس�تحدث ضمن مقتنياتها 
بالعربي�ة، أم�ا ما يج�ب توفره ف�ي املكتبات 
األعضاء فمس�توى تخصص مقبول بالنسبة 
لفريق الفهرسة والتعود على استعمال معايير 
الفهرسة اآللية والتعود على االلتزام بالتقانني 
الدولية للفهرس�ة الوصفي�ة وإضافة اخلبرة 
ف�ي اس�تعمال قوائ�م رؤوس املوضوع�ات، 
وحتدث عن امتي�ازات وصالحيات األعضاء 
حيث حتصل املكتبة على كامل فهارس�ها بعد 
تصحيحه�ا وضبطها وحتتس�ب التس�جيلة 
املضاف�ة في قاع�دة الفهرس العرب�ي املوحد 
أمريك�ي  )3.75رس(=)دوالر  يع�ادل  مب�ا 
واحد( أما خدمات املكتبات املش�تركة وتنزيل 
التس�جيالت م�ن الفه�رس العرب�ي املوح�د 
وإضاف�ة البيان�ات احمللية على التس�جيالت 
املنزلة مع احلصول عل�ى اخلدمات املرجعية 
وع�ن ما يجب توف�ره في املكتبات املش�تركة 

فليست هنالك شروط محددة، وتناول االمتيازات والصالحيات 
مثل إبداء املالحظات للفهرس العربي املوحد، علماً أنه ال تستطيع 
املكتبة اإلضافة أو تعديل التسجيالت في قاعدة الفهرس العربي 
املوح�د وحتدث عن اخلدمات اإلضافي�ة كاحلصول على امللفات 
االستنادية للموضوعات من الفهرس العربي املوحد واحلصول 
على امللفات االستنادية لألس�ماء، أما كيفية االشتراك فبالنسبة 
للمكتب�ات األعض�اء الترش�ح للعضوي�ة )م�لء اس�تمارة على 
اخل�ط( وتوقيع اتفاقي�ة العضوية )بعد احلص�ول على املوافقة 
األولية( وتس�ديد االشتراك وفتح حس�اب اخلدمة، أما املكتبات 
املش�اركة فملء اس�تمارة طلب االش�تراك على اخلط وتس�ديد 
االشتراك وفتح حس�اب اخلدمة، وحتدث عن قيمة االشتراكات 
وعوائد وأس�س التس�عير بحيث حتسب األس�عار على أساس 
ع�دد الرخ�ص املمنوحة التي حت�دد اعتماداً على ع�دد العناوين 
ل�كل مكتبة، واختتم الورقة باحلديث ع�ن حوافز األعضاء حيث 
س�يتم احتساب التس�جيالت اجلديدة املضافة مببلغ 3.75رس 
)دوالر أمريكي واحد( وس�يتم خص�م املبالغ املجتمعة من قيمة 
االش�تراك الس�نوي ويتم احتس�اب أي تعديل صحي�ح من قبل 
املكتبة أو إثراء التس�جيلة كرصيد إضاف�ي للمكتبة، وكل عوائد 
االشتراك ستستعمل في تطوير خدمات الفهرس العربي املوحد 
ال�ذي نأم�ل أن يصل يوم�اً ما لالس�تقاللية املادية، وتش�جيعاً 

للمكتب�ات العربية فقد مت إعف�اء كل املكتبات من تكلفة اش�تراك 
السنة القادمة 2007.

ث�م حت�دث األس�تاذ: والء الدين الس�واح ع�ن البني�ة الفنية 
للفهرس العرب�ي املوحد: مكون�ات البنية الفنية، وبن�اء القاعدة 
األولي�ة واإلحصاءات احلالي�ة، وتطرق لبواب�ة الفهرس املوحد 

وآليات التشغيل.
اجللس�ة الثاني�ة ب�دأت الس�اعة العاش�رة صباح�اً أداره�ا 
املهن�دس: عب�د اجلبار العب�د اجلبار وق�د كانت الورق�ة األولى 
بعن�وان )الضب�ط الببليوجراف�ي ف�ي الفهرس العرب�ي املوحد 
اآللي�ات واملعايي�ر والقواع�د( أعده�ا الدكت�ور صال�ح املس�ند 
واألس�تاذ محمود مس�روه وقد تناوال في الورق�ة منهجية بناء 
القاع�دة الببليوجرافي�ة للفه�رس العرب�ي املوح�د، وإج�راءات 
العم�ل الببليوجرافي األولي، وقدم�ا مجموعة من اإلحصائيات 
ع�ن قواع�د فهرس�ية: األش�كال والقواع�د اإلمالئي�ة اللغوي�ة 
واالختصارات وعالمات الترقيم مع بعض مقترحات املش�روع 
مث�ل: التاريخ الهجري ف�ي الفهرس العربي املوحد واملس�ميات 
الوظيفي�ة للمؤلفني املش�اركني، وقد حتدثا عن إج�راءات العمل 
الببليوجرافي األولي املكون من العنوان واس�م املؤلف والطبعة 

وبيانات النشر وفق التالي:
أوال: متاث�ل أربعة عناصر )العن�وان، املؤلف، الطبعة، بيانات 

النشر(
ثانياً: متاثل ثالثة عناصر )العنوان، اسم املؤلف، الطبعة(

املوحد في اللقاء األول ألعضائه أوراق متعددة عن الفهرس العربي 



ثالثا: متاثل عنصرين )العنوان، اسم املؤلف(
رابعاً: متاثل في عنصر واحد فقط من العناصر املذكورة آنفا 

)العنوان(
وقد أش�ارا أنه ف�ي املس�تقبل القريب يتوق�ع أن يضاف إلى 
الفه�رس العربي املوح�د حتى نهاية الع�ام 2006 حوالي 500 
ألف تس�جيلة ويتوقع أن تكون نس�بة التك�رار بني 30% و%40 
وترتف�ع ب�كل إضافات جدي�دة ويتحص�ل كن�اجت إجمالي على 
250 أل�ف تس�جيلة ببليوجرافية. ومن أمثلة عدد التس�جيالت 
لبعض املؤسس�ات: احت�اد اجلامعات األردني�ة –األردن: 200 
ألف عنوان، ومؤسس�ة امللك عبد العزيز للدراس�ات اإلس�المية 
والعلوم اإلنسانية باملغرب: 120 ألف عنوان، و جامعة الكويت: 
87 أل�ف عن�وان، وبلدية دبي: 85 أل�ف عن�وان ومكتبة وزارة 

التربية والتعليم الكويتية: 40 ألف عنوان،
بعد ذلك قدما إحصائيات عن القاعدة بعد وقبل املعاجلة

تتكون القاعدة الببليوجرافية من 797622 عنوان
مكتبة امللك عبد العزيز العامة: 245625 عنوان
مكتبة جامعة امللك عبد العزيز: 211884 عنوان

مكتبة جامعة اإلمام: 121033 عنوان
مكتبة جامعة أم القرى: 120254 عنوان

مكتبة معهد اإلدارة العامة بالرياض: 98826 عنوان
الناجت النهائي بعد املعاجلة 375 ألف تسجيلة

وتناوال قواعد فهرسية: األشكال والقواعد اإلمالئية اللغوية
مثل:

االلتزام بقواعد اللغة العربية في الهمزات ونحوها
يفرق بني أشكال األلف املختلفة )(

التاء املربوطة )ة( ويفرق بينها وبني الهاء
الياء يفرق بينها وبني األلف املقصورة )ي( غير )ى(

حني تكتب الهاء منفردة يلزم أن يتبعها عالمة )-( مثل )ه�(
ال حتذف املسافات التي تلي حرف الواو

ويلي األلفاظ التالية ومش�ابهها مسافة )أبو، ابن، بن، آل، أم، 
بنت، أبي، أبا(

بالنس�بة لكل األس�ماء املركبة واملصدرة بلف�ظ »عبد« تكتب 

منفصلة )عبد الله، عبد الرحمن( وتفصل األسماء املركبة
ال يذك�ر دور املؤل�ف األصل�ي ف�ي املدخل األساس�ي حذف 

e$ احلقل الفرعي
ث�م حت�دث كل من األس�تاذين: عدنان جالمن�ة ونبيل دروغ 
ع�ن الضب�ط االس�تنادي للفهرس العرب�ي املوحد، ع�ن امللفات 
االس�تنادية للفه�رس العربي املوحد، مش�يرين إل�ى أنه يجرى 
حالي�اً تطوي�ر مجموعة م�ن امللف�ات االس�تنادية، والتي تغطي 
مجم�ل احتياج�ات العمل االس�تنادي في املكتب�ات ككل. وهذه 
امللفات هي: أسماء األشخاص، أسماء الهيئات، أسماء املؤمترات 
)ملتقي�ات، ن�دوات، اجتماع�ات،.. ال�خ.( ورؤوس املوضوعات 

البحتة، وأسماء األماكن اجلغرافية
وتطرقا إلى األدوات التي استعملت في العمل االستنادي مثل 
تركيبة مارك 21 االستنادية، وقواعد الفهرسة األجنلو أمريكية 
ط. 2 املعدل�ة، وقائم�ة رؤوس موضوعات مكتب�ة الكوجنرس، 
اخلازن�دار،  ش�عبان،  العربي�ة،  املوضوع�ات  رؤوس  قوائ�م 
الس�ويدان، الخ، ومكان�ز، )الفيصل، اإلس�المي، جامعة الدول 

العربية(
الوطني�ة(  )الببليوجرافي�ات  الببليوجرافي�ة  املراج�ع 

والبيوجرافية )األعالم(
ث�م حتدثا عن خصائ�ص امللف املوضوعي للفه�رس العربي 
املوحد، مشيرين إلى أنه عمل مؤسسي يعني باملفردات، املفاهيم 
واملصطلحات الواردة بالنش�ر العرب�ي، أوالً بأول. وهو خاضع 
لإلضاف�ة والتغيي�ر والتعدي�ل بش�كل دائ�م ضم�ن مقتضيات 
التقنني، ويخضع أيضاً ملمارس�ات مكتبة الكوجنرس، من حيث 

الصياغة والتقنني.
هن�اك مجال لالقتراحات وللمش�اركات بش�كل فعال ومؤثر 
من جميع املكتبات واملكتبيني املنتس�بني لهذا الفهرس في اقتراح 
رؤوس املوضوع�ات ضم�ن برنام�ج تعاوني على غرار س�اكو 

SACO مما سيضمن الدميومة واحلداثة
متع�ددة اللغات، أما ع�ن كيفية تكوين القائم�ة لدى الفهرس 
العربي املوحد، فقد أشارا إلى مداخل التسجيالت الببليوجرافية 
م�ن فهارس املكتبات التي مت دمجها ف�ي قاعدة الفهرس. أما عن 



أهم األدوات املستخدمة في ملف املوضوعات فهي
قائم�ة رؤوس موضوعات مكتبة الكونغرس، وقائمة رؤوس 
املوضوعات العربية الكبرى /ش�عبان عبد العزيز خليفة، محمد 
ع�وض العايدي 1494،و قائم�ة رؤوس املوضوعات العربية /

إبراهي�م احمد اخلازندار، 1494،و رؤوس املوضوعات العربية 
/ جامعة امللك س�عود، عمادة ش�ؤون املكتب�ات،1985، وقائمة 
رؤوس املوضوع�ات العربي�ة /معه�د اإلدارة العام�ة،1993، 
إضاف�ة إلى الفيصل: مكنز عربي ش�امل في عل�وم احلضارة/ 

مركز امللك فيصل للبحوث..،1494
و املكنز اإلس�المي/ ع�زت محمد الص�واف، محمد محمود 

سليمان، 1983
و قائم�ة رؤوس موضوع�ات املالي�ة واالقتصادي�ة /املركز 
الوطن�ي للمعلوم�ات، الري�اض 1995 ومن اجلامع�ة العربية: 
مكنز ثالثي اللغ�ات، جامعة الدول العربية،1988 وأخيراً املكنز 

املوسع /مؤسسة شومان؛ جمع وحترير محمود أتيم، 1996
أما األس�ماء اجلغرافية فقد كان من امله�م حتديد الفئات التي 
تدخل ضمن هذا احلقل: حيث تتكون أس�ماء األماكن اجلغرافية 
م�ن ثالثة أن�واع: أس�ماء إدارية، الدول واملدن بش�كل مباش�ر 
واملعروف�ة سياس�يا، مثل قطر، الس�عودية، املناط�ق اجلغرافية 
ومجموعات البلدان، مثل: حوض املتوسط، دول اخلليج العربية، 
دول االحتاد األوربي، وأسماء األماكن غير اإلدارية، مثل: أسماء 
السدود، الطرق، الشوارع،ا لقنوات، املزارع، احمليطات، اجلبال، 
الودي�ان، األج�رام الفضائية، املذنب�ات، الس�هول، الصحاري، 

الرؤوس املائية، اجلزر، املتنزهات.
وذكرا أهم األدوات املستعملة في أسماء األشخاص والهيئات 
وقدم�ا أمثلة لألس�ماء باملس�توى الوطن�ي وأمثلة ع�ن الهيئات 

واملؤمترات والعناوين املوحدة وتفريعات القرآن.
بعد ذلك قدم األس�تاذ محمود مس�روه ورقة بعن�وان آليات 
وقواعد ضبط اجلودة في قاعدة الفهرس العربي املوحد، حتدث 
فيه�ا عن: مكونات املش�روع وإدارة التحك�م، تنظيم فرق العمل 
داخل الفه�رس العربي املوحد، املتابع�ة واإلدارة، معايير ضبط 
اجلودة، اآللية العامة لضبط اجلودة في الفهرس العربي املوحد، 

مستويات الفهرس�ة الببليوجرافية في الفهرس العربي املوحد، 
مس�تويات الفهرس�ة االس�تنادية في الفهرس العرب�ي املوحد، 

معدل ضبط اجلودة في الفهرس العربي املوحد
اجللس�ة الثالثة بدأت في الواحدة ظهراً أدارها الدكتور محمد 
اخلليفي، كان�ت الورقة األولى بعنوان مهام وأدوار املكتبات في 
الضبط الببليوجرافي واالس�تنادي، من إعداد األس�تاذ: س�عد 
بن عبد العزيز املفلح مستش�ار مبرك�ز الفهرس العربي املوحد، 
حت�دث فيها أوالً عن مه�ام وأدوار املكتبات األعض�اء وااللتزام 
بقواعد ومعايير الفهرسة التي يعتمدها املركز وقواعد الفهرسة 
وقواعد مارك وأدلة العمل واملش�اركة ف�ي تطوير أدوات العمل 
امللف االستنادي لألسماء امللف االستنادي لرؤوس املوضوعات 
امللف االس�تنادي للعناوين املوحدة واملش�اركة في ضبط جودة 
التسجيالت الببليوجرافية واالس�تنادية وتبحث املكتبة العضو 
ع�ن التس�جيلة الببليوجرافية ف�ي الفهرس العرب�ي املوحد قبل 
الب�دء في عملية الفهرس�ة في حال�ة توفر التس�جيلة في قاعدة 
الفهرس العربي املوحد، يت�م تنزيلها في حالة وجود مالحظات 
على التسجيلة، تقوم املكتبة بتعديلها أو اإلضافة إليها، ثم حفظها 
وتنزيلها ويطل�ع املركز على التعديالت التي تق�وم بها املكتبات 
األعض�اء، ويعتمدها في حالة توافقها مع املعايير املعتمدة، ويتم 
احتس�اب التعدي�الت لصالح املكتب�ة املعدلة، أما ف�ي حالة عدم 
توافق التعديالت مع املعايي�ر املعتمدة فال تقبل التعديالت ويتم 
الرد على املالحظات املرس�لة، وفي حالة عدم وجود التس�جيلة 
في الفهرس تقوم املكتبة بالفهرسة األصلية في الفهرس العربي 
املوح�د، ثم تنزلها يت�م االطالع على التس�جيلة م�ن قبل مركز 
الفهرس العربي املوحد، ففي حال�ة تطابقها مع املعايير املعتمدة 
يت�م احتس�اب التس�جيلة لصالح املكتبة املفهرس�ة وف�ي حالة 
وجود أخطاء يتم تصحيحها من قبل املركز. وثانياً مهام وأدوار 
املكتبات املش�تركة حيث تبحث املكتبة املش�تركة عن التس�جيلة 
الببليوجرافية ف�ي الفهرس العربي املوحد قب�ل البدء في عملية 
الفهرس�ة وفي حالة توفر التسجيلة في الفهرس العربي املوحد 
يتم تنزيلها، أما في حالة عدم وجود التسجيلة في الفهرس تقوم 
املكتب�ة بإبالغ املركز للنظ�ر في ذلك. وثالثاً األدوار املس�تقبلية 



فتعن�ى بتجس�يد املنح�ى التعاون�ي للفه�رس العرب�ي املوحد؛ 
وذل�ك باضطالع كل مكتبة ب�دور رئيس في الفهرس يتناس�ب 
م�ع تخصصه�ا وموقعه�ا اجلغراف�ي ومس�توى ممارس�تها 
الببليوجرافي�ة وإدارة املل�ف االس�تنادي للهيئ�ات وامللتقي�ات 
يت�م اعتماد أس�ماء الهيئات وامللتقيات اخلاص�ة بكل قطر عربي 
وحتديثها عن طريق إحدى كبريات املكتبات العضو في الفهرس 
العرب�ي املوحد في هذا القطر وإدارة امللف االس�تنادي ألس�ماء 
األش�خاص حيث تتم عملية إثراء تس�جيالت أسماء األشخاص 
لكل قطر ع�ن طريق إحدى كبريات املكتبات العضو في الفهرس 
العربي املوحد في هذا القطر وإدارة ملف األسماء اجلغرافية تتم 
عملية إثراء تس�جيالت األس�ماء اجلغرافية ل�كل قطر عربي عن 
طريق إحدى كبريات املكتبات العضو في الفهرس العربي املوحد 
في هذا القطر وإدارة ملف املوضوعات البحتة تتقاس�م املكتبات 
األعض�اء إدارة ه�ذا امللف مبا يتناس�ب مع تخصصه�ا. الورقة 
الثاني�ة بعن�وان اخلطط املس�تقبلية ملش�روع الفه�رس العربي 
املوحد قدمها الدكتور صالح املس�ند واألس�تاذ محمود مسروه 
حتدثا فيها عن املرحلة األولى وهي صياغة املداخل الرئيسة في 
التسجيالت الببليوغرافية، واعتماد املستوى الوطني األمريكي، 
وذكرا أمثلة للموضوعات البحتة باملس�توى الوطني للتسجيلة، 

أما املرحلة الثانية: استكمال امللف االستنادي
فتتكون من االعتماد النهائي للرؤوس املعتمدة )فريق عمل(،و 
بناء العالقات البس�يطة واملركب�ة، وإدراج الصيغ غير املعتمدة، 
وإدراج الصي�غ املعتمدة األخرى )امللف االس�تنادي املوضوعي 

RT وكذا امللفات األخرى( >> املصطلح املوازي
بع�د ذل�ك الدخ�ول ف�ي مش�اريع عاملية،مث�ل: اتفاقي�ة م�ع 

مكتب�ة الكوجن�رس األمريكي لتطوي�ر امللف االس�تنادي للدين 
اإلس�المي، االنضمام إلى امللف االس�تنادي العاملي االفتراضي 

اخلاص باألسماء
)VIAF)VIRTUAl International Authority Files
وتطبيق املتطلبات الوظيفية والترقيم للتسجيالت االستنادية.
 FRANAR: Functional Reoquirements &

Numbering for Authority Records
MACS و دراسة فكرة االنضمام إلى مشروع

 SACO مع العمل على تكوين مجمعات تعاونية على شاكلة
& NACO

أما املرحلة الرابعة فسيتم فيها
إصدار الطبعة االلكترونية عل�ى أقراص مدمجة، وفي املوقع 
الكتروني، م�ع إصدار الطبع�ة الورقية، وفي املس�تقبل القريب 

بإذن الله سيتم
إنش�اء فرق عمل متخصصة لدراس�ة املس�تجدات ومعاجلة 
اإلش�كاالت الت�ي تواج�ه العم�ل الببليوجرافي العرب�ي، وعقد 
ملتقي�ات علمي�ة دورية تناق�ش اجلوان�ب العملية من النش�اط 

الببليوجرافي العربي ومتابعة تطبيق التوصيات.
وفي الس�اعة الثانية ظهراً وبرئاس�ة معالي األس�تاذ فيصل 
ب�ن عبد الرحمن ب�ن معمر عقدت اجللس�ة اخلتامية مبش�اركة 
كل م�ن الدكتور عب�د الكرمي الزيد والدكتور صالح املس�ند، تلي 
فيه البيان اخلتامي. وقد عقدت في املس�اء ورش�تا عمل األولى: 
الضبط الببليوجرافي االستنادي، قدمها الدكتور صالح املسند، 
والثانية بعنوان: القاعدة التقنية للمش�روع وإدارة االشتراكات 

والعضوية أدارها املهندس والء السواح.



عندم�ا صدرت موافقة خادم احلرمني الش�ريفني امللك عبدالله 
بن عبدالعزيز الرئيس األعلى ملجلس إدارة مكتبة امللك عبدالعزيز 
العامة على إنش�اء جائزة للترجمة عن الثقافات العاملية من اللغة 
العربي�ة وإليها تبادر إلى ذهني مباش�رة تقرير اليونس�كو لعام 
2005م، والذي أش�ار إلى أن معدل الق�راءة للمواطن العربي ال 
يتج�اوز دقيقتني في العام مقاب�ل 360 دقيقة للفرد في أوروبا، 
وأس�باب هذا التراجع الثقافي واملعرفي كثيرة يأتي في مقدمتها 
ضع�ف وندرة ما يترج�م من اللغات األخرى إل�ى اللغة العربية، 
وه�ذه اجلائزة انطلق�ت من حرص خادم احلرمني الش�ريفني – 
حفظه الله – على ردم الهوة الثقافية بيننا وبني الثقافات األخرى 
وذلك بتعزيز التفاعل الثقافي ودعم تبادل املعارف من خالل هذه 
اجلائزة التي ترفع من قيمة الترجمة وتعلي مكانتها في الس�ياق 
املعرفي لألمم والش�عوب، وعندما نتذكر مس�يرة أي أمة حققت 
تقدماً وازدهاراً، جند أن مش�اريع الترجمة كانت ضمن أولويات 

اهتماماتها )ومش�اريع الترجمة التي قام به�ا األوروبيون واليابانيون في بداية 
نهضتهم واضحة للعيان(.

عل�ى الرغم م�ن أن التقنية احلديثة قدم�ت حلوالً وقام�ت باختصار وتقليص 
الف�ارق الثقاف�ي ب�ني املجتمعات من خ�الل ما يتواف�ر على ش�بكة االنترنت من 
برمجيات متعددة تخدم مجاالت الترجمة الفورية وبخاصة ما قامت به )جوجل( 
من مش�اريع ترجمة بني اللغات احلية ومنها اللغة العربية، إال أننا يجب أن نعتمد 
دائماً على العنصر البش�ري وإبداعاته في مجال الترجمة من خالل قضية مهمة 
وه�ي ترجمة املفاهيم بدالً عن ترجم�ة الكلمات التي تتم من خالل الترجمة اآللية 
حالي�اً، والعنصر البش�ري يحتاج إلى دعم ورعاية س�وف تس�هم هذه اجلائزة 

بتوفيرها إن شاء الله.

نتمنى أن حتقق هذه اجلائزة ما يراد لها من أهداف، وبخاصة أن جائزة منفردة 
به�ذا احلجم تعتبر من أكبر مش�اريع الدعم والتقدير جله�ود املبدعني في مجال 

الترجمة من اللغات األخرى إلى اللغة العربية.

د. عبدالكرمي بن عبد الرحمن الزيد
نائب املشرف العام على مكتبة امللك عبدالعزيز العامة

جائزة خادم احلرمن الشريفن 
للترجمة العاملية



تش�غيل  إج�راءات  إكم�ال  إط�ار  ف�ي 
الفه�رس العرب�ي املوح�د، عق�دت ع�دة 
اجتماع�ات ف�ي مق�ر املركز م�ع عدد من 
املس�ؤولني، إضافة إلى استقبال عدد من 
الضي�وف الذين اطلعوا على س�ير العمل 
باملرك�ز، ففي مس�اء يوم األح�د املوافق 
1428/2/14ه�� عق�دت إدارة املرك�ز 
اجتماعاً مع الدكتور مس�اعد الطيار عميد 
ش�ؤون املكتب�ات بجامعة اإلم�ام محمد 
ب�ن س�عود اإلس�المية وكان االجتم�اع 
ج�د مفيد ودار في ج�و ودي للغاية حيث 

مت ع�رض تصور مركز الفه�رس ملراحل 
انتق�ال املكتب�ة إل�ى ممارس�ات الفهرس 
العرب�ي املوح�د، كما مت التأكي�د للدكتور 
مس�اعد الطيار عل�ى أن الفهرس يحرص 
عل�ى اس�تفادة املكتب�ات اس�تفادة كاملة 
م�ن اجلهود الت�ي بذلت وكل ه�ذا يصب 
في مصلح�ة املكتبات أوال وأخيرا وميكن 
للمكتب�ة أن جتدول انتقاله�ا إلى الفهرس 
حس�ب إمكانياتها كما أكد على أن الوعي 
بأهمي�ة الرقي باملمارس�ات داخل املكتبة 
ميث�ل ضم�ان ملس�ايرة الق�رار اإلداري 

للتوج�ه الفن�ي كم�ا مت اقت�راح أن تق�وم 
إدارة املركز بزي�ارة جامعة اإلمام محمد 
بن س�عود اإلس�المية حلض املسؤولني 
على دع�م املكتبة ف�ي هذه املرحل�ة، وقد 
أثن�ى الدكت�ور مس�اعد الطي�ار على تلك 
اجله�ود الت�ي بذل�ت إلرس�اء الفه�رس 

العربي املوحد.
وفي مس�اء ي�وم االثن�ني املوافق 15 
صف�ر 1428 زار املركز كل من االس�تاذ 
س�عد الزهري )رئي�س االحت�اد العربي 
للمعلوم�ات واملكتب�ات( والدكتور وحيد 

في إطار بدء مرحلة التشغيل

املعلومات ومراكز  املكتبات  عن  ال�مسؤولن  م�������ن  عدداً  يستضيف  املوحد  العربي  الفهرس  مركز 

ضمن ما تقوم به مكتبة امللك عبد العزيز العامة من جهود 
إلنش�اء الفهرس العرب�ي املوحد، إضافة إل�ى حرص مركز 
التميز على دعم الفهرس العربي املوحد املتمثل في االنضمام 
كأعضاء مبكرين وحضورهم اللقاء األول ألعضاء الفهرس 
العرب�ي املوحد الذي عقد ف�ي 23-10/24/ 1427ه� في 
مدينة الرياض، واستمراًرا لتعزيز التعاون بني املركزين مبا 
يخ�دم أهدافهما؛ فقد عق�د اجتماعان بني وف�د مركز التميز 
املكون من مديري مكتبات جامعية أردنية برئاس�ة األستاذ: 
قاسم اخلالدي مس�اعد مدير مركز التميز وعضوية كل من 
الدكت�ور: عب�د الوهاب أحم�د املبيضني مدي�ر مكتبة جامعة 
مؤتة، و الس�يد: عيسى محمد س�عيد للو مدير مكتبة جامعة 
العلوم والتكنولوجيا، و الس�يد: محمد تيسير درويش مدير 
مكتبة اجلامعة الهاش�مية، والس�يد: جعفر عل�ي فالح مدير 
مكتب�ة جامع�ة آل البيت، وبني إدارة مرك�ز الفهرس العربي 
املوحد املك�ون من الدكتور: عبد الكرمي الزيد نائب املش�رف 

الع�ام على مكتب�ة امللك عب�د العزي�ز العامة، والدكت�ور: صالح 
املس�ند مدير مركز الفهرس العربي املوحد، وذلك مس�اء يومي 

األحد واالثنني 30 محرم و1 صفر 1428ه�.

التميز ومركز  املوحد  العربي  الفه������رس  مركز  بن  مشترك  اجتم����اع 



قدورة )الرئيس الس�ابق لإلحتاد العربي 
للمعلوم�ات واملكتب�ات( حيث ق�ام مدير 
املرك�ز الدكت�ور صال�ح املس�ند بعرض 
س�ريع ملش�روع الفهرس العربي املوحد 
وم�ا مت إجنازه خالل الس�نتني املاضيتني 
وما يعت�زم إجنازه في املس�تقبل القريب 
ث�م ق�ام الضي�وف بط�رح مجموعة من 
األسئلة والتي متت اإلجابة عليها بصورة 
ضافية وقد أش�اد الدكت�ور وحيد قدورة 
بال�دور الري�ادي ال�ذي تق�وم ب�ه مكتبة 
املل�ك عب�د العزيز العام�ة لفائ�دة الثقافة 

العربي�ة وأكب�ر املبادرات الت�ي تقوم بها 
وخاصة مشروع الفهرس العربي املوحد 
كمش�روع حتتاجه كل املكتب�ات العربية 
وض�رب مثال حاج�ة املكتبات التونس�ية 

خلدمات الفهرس.
ثم انتقل الضيوف إلى قاعة االجتماعات 
حي�ث مت عرض خدمات الفه�رس العربي 
املوحد من خالل البوابة وقد أبدى الزائران 
إعجاب�ا باملس�توى الفن�ي واحلرفية التي 
تقدم بها خدم�ات الفهرس العربي املوحد 
مما يتناسب مع حاجيات املفهرس العربي 

في البيئة االلكتروني�ة وقد أبدى الدكتور 
وحي�د ق�دورة الرغبة ف�ي احلصول على 
حساب لتجريب خدمات الفهرس لعرضه 
على املختصني في تونس واستخدامه في 

املجال التعليمي.
س�عد  الدكت�ور  م�ن  كل  طال�ب  كم�ا 
الزه�ري والدكت�ور وحي�د ق�دورة بفتح 
البحث املرجعي لكل الباحثني العرب وعدم 
ربطها باشتراك املكتبة في الفهرس وذلك 
عن�د االنتهاء من معاجلة كل التس�جيالت 

وإطالق اخلدمة

في إطار بدء مرحلة التشغيل

املعلومات ومراكز  املكتبات  عن  ال�مسؤولن  م�������ن  عدداً  يستضيف  املوحد  العربي  الفهرس  مركز 

التميز ومركز  املوحد  العربي  الفه������رس  مركز  بن  مشترك  اجتم����اع 

وقد شرح أعضاء وفد مركز التميز وضع مشروع الفهرس 
املوح�د للجامعات احلكومية األردنية؛ حيث حضي املش�روع 

بنقاش مس�هب حول مختلف اجلوان�ب. وقد مكن النقاش 
فري�ق الفهرس العرب�ي املوحد من تكوي�ن تصور واضح 
ع�ن املش�روع وفه�م احتياجات�ه، كم�ا مت التطرق لس�بل 
متكني مركز التميز من اإلف�ادة من جتارب مركز الفهرس 
العربي املوحد وفي الوقت نفس�ه املش�اركة اإليجابية في 

كل أعماله.
وق�د اتفق الطرف�ان على خط�وات إجرائي�ة متكن مركز 
التمي�ز م�ن اإلف�ادة م�ن خب�رات الفه�رس العرب�ي املوحد 
ف�ي تكوين وإنش�اء الفه�رس املوح�د للجامع�ات األردنية 
وانضمامه بش�كل كامل للفهرس العرب�ي املوحد مبا يخدم 
الثقافة العربية وييسر على املهتمني باإلنتاج الفكري العربي 
الوصول إلى مصادر املعلومات بكل س�هولة ويس�ر وميكن 
املكتب�ات األردنية من تعزيز البينة التحتي�ة التي متكنها من 
اإلف�ادة الفاعل�ة م�ن تقنيات املعلوم�ات ونظمه�ا. وقد اتفق 
الطرفان كذلك على خطوات عمل مبرمجة وفق جدول زمني 

محدد إلجناز املهام املوكلة على كل طرف.



اخلليجي� ال�مع�����لومات  مجتمع  تطوير  نحو  رؤية 
األخوة احلضور،

تعلمون جميًعا أنه مع قدوم القرن احلادي والعشرين 
نح�ا االقتصاد العامل�ي أكثر فأكثر نح�و اقتصاد املعرفة 
ال�ذي يعتم�د اعتم�اًدا أساًس�ا عل�ى تقني�ات املعلومات 
واالتص�االت الت�ي تتط�ور كل ي�وم تط�ورات س�ريعة 
ومتالحق�ة... وم�ن املؤكد كم�ا يرصد ذل�ك احملللون أن 
أث�ر هذه التقنيات س�يكون أوس�ع بكثير من أث�ر الثورة 
الصناعية ال�ذي ظهر واضًحا عل�ى وجه اخلصوص في 

املجتمعات الغربية.
وباجّت�اه العال�م نح�و اقتص�اد املعرف�ة؛ أصبح�ت 
الس�لع املعرفية أو س�لع املعلومات من السلع املهمة جًدا، 
وبدورها ساعدت تقنية املعلومات واالتصاالت على منو 

هذا االقتصاد املعرفي.
فالث�ورة الرقمي�ة التي أثَّرت في االقتص�اد واملجتمع 
ل�م تنت�ه بع�د؛ إذ بعد االنتش�ار الس�ريع لكل الوس�ائط 
الرقمية اجلديدة، ينتظر العالم بأسره التطورات اجلديدة 
له�ذه التقانات وما َس�يَليها وكيف س�تتالقى مع تقانات 
اإلعالم الرقمي حاملًة معها حزمات جديدة من اخلدمات 
الترفيهية والتواصلية واملعرفية واإلعالمية. وس�تفرض 
عليه�م ه�ذه الث�ورات املتالحق�ة تغييرات عدي�دة، ليس 
فقط ف�ي االقتصاد بل في الوع�ي االجتماعي والتواصل 

والتفاعل مع العالم.. بأسره..
ف�ي كلمتي الت�ي أح�اول إيجازها ما اس�تطعت لذلك 
س�بيالً ف�ي احلديث عن ش�قني: الش�ق األول، واخلاص 
ب�)رؤي�ة نح�و تطوي�ر مجتم�ع املعلوم�ات اخلليجي(؛ 
والثان�ي ع�ن جترب�ة معرفي�ة ومعلوماتي�ة ف�ي ه�ذا 
اخلص�وص، وأقص�د به�ا : )مرك�ز الفه�رس العرب�ي 
املوح�د(، كمش�روع عرب�ي ثقاف�ي نهضوي مش�ترك.. 
تضطلع بإجنازه مكتبة امللك عبدالعزيز العامة بالرياض.
فالعال�م يش�هد تط�ورات تقني�ة ومعرفي�ة س�ريعة 
ومتالحق�ة بدأت في تغيير خارطة النظام العاملي اجلديد؛ 
إذ أصبح�ت القدرة عل�ى التنافس بني ال�دول تعتمد على 
مدى فعالية توظيفها لرأس املال البشري كعنصر إنتاجي 
رئيس وحتويل�ه إلى عنصر مب�دع يبتكر ويع�ّزز املزايا 
التنافسية لها؛ ومن هنا ظهرت احلاجة إلى سرعة تطوير 
مس�ار مجتم�ع املعلوم�ات اخلليجي حتى ال يجد نفس�ه 
منعزالً عن بقي�ة مجتمعات العالم؛ ال يس�تطيع االندماج 
في منظومته وال ميلك القدرة على مجاراة تيار املنافس�ة 

االقتصادية العاملية..
وال يس�ع دول اخللي�ج العرب�ي أن تخط�و بب�طء في 
تطوي�ر مجتمعاته�ا واقتصاداته�ا معرفيًا ب�ل عليها أن 
تس�عى إلى القف�ز لتحقيق ذل�ك؛ نظًرا لالتس�اع املتزايد 
للفجوة بينها وبني بقية الدول التي سبقتها في هذا املجال.
وما يس�اعدها على حتقيق هذه القفزة املطلوبة توافر 
العدي�د من البرامج واملؤّسس�ات والبني�ة التحتية والتي 
يتطل�ب بعضها إعادة التفعيل؛ لتس�هم في بن�اء املجتمع 
املعلوم�ات؛ كما يس�اعد تبن�ي دول اخللي�ج العربي لهذا 
النهج املعرفي في االستفادة من القدرات والعقول العاملية 
من أجل املس�اهمة في تشكيل املجتمع املعلومات العاملي، 

وجعل هذه الدول مراكز عاملية لرأس املال املعرفي..

التحديات:
غي�ر أن مجتمع املعلومات اخلليجي إخواني وأخواتي 
احلض�ور، يواجه مجموع�ة من التحدي�ات والتهديدات، 
والتي تفرض عليها لزاًما التوّجه بصورة عاجلة إلى بناء 

املجتمع املعلومات.
وميكن تخليص أهم هذه التحديات من خالل التالي:

تقلبات أسعار النفط:
تقلبات أس�عار النفط؛ تتطلب خياًرا حكوميًًا؛ لضمان 
اس�تقرار اإلي�رادات النفطي�ة ومواجهة تقلبات أس�عار 
النف�ط العاملية؛ فاعتمادن�ا الكامل عل�ى إيراداتنا النفطية 
في ظل منو هائل في عدد الس�كان، يجعل من غير املمكن 
أن تك�ون املوارد املتوافرة بعد نض�وب النفط قادرة على 
مواكبة احتياجاتنا بأي مستوى مقبول؛ ما ُيحتِّم اإلسراع 
في حتقي�ق تنويع أفضل لالقتص�اد اخلليجي من خالل 
التحول إلى مجتمع املعلومات وبناء هذا االقتصاد ليكون 
اقتصاًدا قائًما على املعرفة، يس�تفيد من املزايا النس�بية؛ 

ليحقق مزيًدا من القيمة املضافة ملختلف قطاعاته.
تنامي معدالت البطالة في دول اخلليج :

ميثّل تزاي�د معدالت البطالة ف�ي دول اخلليج العربي 
تهديًدا حقيقيًا خاصة وأن التركيبة السكانية الشابة فيها 
تشير إلى توقع دخول أعداد كبيرة من الشباب اخلليجي 
إلى س�وق العمل؛ ما يعني ضرورة توفير فرص وظيفية 
كافية الس�تيعاب هذه األعداد؛ األمر الذي يتطلب حتقيق 
مع�دالت من�و اقتص�ادي تف�وق أو على األقل مس�اوية 
ملعدالت النمو السنوية للشباب الداخلني إلى سوق العمل.
كم�ا أن التركيز عل�ى قطاعات اخلدمات وم�ن بينها: 
قط�اع تقني�ة املعلوم�ات والقطاع�ات األخ�رى املرتبطة 
باملعرف�ة يوفر أحجاًم�ا متزاي�دة من الف�رص الوظيفية 
املطلوبة؛ كونها تعتمد على العمالة عنصًرا إنتاجيًا رئيًسا.

قصور في األنظمة والقوانني:
إن هن�اك حاج�ة خليجية ب�ل وعربية أيًض�ا للتعاون 
س�وية من أجل توفي�ر الصكوك القانوني�ة العربية التي 
تتالءم مع ظ�روف وواقع الدول العربي�ة وذلك من أجل 
ترش�يد احمليط القانوني مبا يتماش�ى م�ع خصوصيات 
مجتم�ع االتص�ال واملعلوم�ات وعومل�ة االقتصادي�ات 
الوطني�ة، واخلصوصيات اخلليجي�ة والعربية من ناحية 
أخرى، مع إعطاء األهمية املناس�بة ملا يس�مى بأخالقيات 
االتص�ال، إذ إن�ه ب�ات من املؤك�د أن مجتم�ع املعلومات 
بتجهيزاته وش�بكاته ومحتواها ومنخرطيها ال ميكن أن 
يشكل فرصة لنقلة نوعية تسهم في تقدم وتطور األفراد 
واجلماعات اقتصادًيا وتقانيًا واجتماعيًا إالّ إذا مّكنت من 
خالل األخالقيات واألدبيات والقوانني من حرية اجلميع 
في الوصول والولوج إلى األفكار واملعارف واس�تعمالها 
لتطوي�ر الذكاء الف�ردي واجلماعي واملواه�ب والكفاءات 
الفردية واجلماعية مس�اهمة في رفع املس�توى املعرفي 

والعيش للمجتمع. 
نقص املهارات بني اخلليجيني:

وميك�ن التغل�ب على ه�ذه املعضل�ة بتفعي�ل العملية 
التربوي�ة والتعليمي�ة مبكوناته�ا املختلفة في الس�نوات 

املقبل�ة حي�ث األث�ر امللم�وس نح�و االرتقاء باملس�توى 
العلم�ي للخريج�ني بل هو أه�م ُبعد ف�ي تصحيح اخللل 
احلال�ي في العملية التعليمية وبعد ذلك ميكن االس�تفادة 
من وسائل التطوير األخرى كإضافة كمية أكبر من املواد 
التي ترك�ز على مهارات محددة وتنظي�م دورات تدريبة 
وإيجاد تفاعالً بني خريجني األمس العاملني في القطاعني 
احلكومي واخلاص وبني خريجي املستقبل لتبادل اآلراء 
واألستفادة من التجارب املشتركة..إلى آخره من وسائل 

التطوير املمكنة.
عـدم االسـتغالل الكامـل للموارد البشـرية 

والطبيعية:
رأس امل�ال امل�ادي وامل�وارد الطبيعية رغ�م أهميتهما 
وضرورتهم�ا إال أنهم�ا ب�دون العنصر البش�ري الكفء 
وامل�درب واملَُع�د إع�داًدا جي�ًدا لن يك�ون لها قيم�ة، فهو 
ض�روري لتوفير رأس املال واس�تغالل املوارد الطبيعية 
وخلق األس�واق والقي�ام بعمليات التب�ادل التجاري؛ ما 
يدف�ع املجتمع إلى وضع مس�ألة تنمية املوارد البش�رية 
ف�ي مقدمة أولويات�ه في أثن�اء القيام بعملي�ة التخطيط، 
وذلك باعتبارها من أهم العوامل التي تسهم في اإلسراع 
بعملي�ة مجتمع املعلومات؛ فاالس�تثمار األمثل س�يكون 
اس�تثمار العقول والكفايات البش�رية خاص�ة في الدول 
النامي�ة التي حتتاج بش�دة إلى هذا النوع من االس�تثمار 
حت�ى ميكنها اس�تخدام مواردها املتاح�ة بأقصى كفاءة 

اقتصادية ممكنة.
وجود منطقة اخلليج حتت املجهر والرقابة 

الدولية:
تتزايد حدة االضطرابات التي تعيشها منطقتنا بشكل 
غير مسبوق، يدفع إلى ضرورة تعامل مجتمع املعلومات 
اخلليج�ي معها ب�أن يكون مجتمًع�ا أكثر وعيً�ا وتفكيًرا 
وتعليًم�ا وإنتاجيًة ويس�تطيع في ظل مس�توى معيش�ة 
أفض�ل أن يتعايش مع مختلف األزم�ات اإلقليمية؛ بعدم 

اختراقه، واملزيد من التماسك والوحدة الوطنية.
التوجه العاملي لتسريع تطوير تقنيات مصادر الطاقة 

البديلة:
االس�تفادة من التط�وارت التقنية ف�ي مجال مصادر 
الطاق�ة اجلدي�دة واملتجددة تس�اعد دول اخلليج العربي 
لتك�ون رائًدا في هذا املج�ال، خاصة في ظل توافر بعض 
العناصر الرئىس�ة لبعض مصادر الطاق�ة، مثل: الطاقة 

الشمسية.
تنامي احلوكمة والعوملة االقتصادية:

يش�ّكل تنام�ي العومل�ة حتدًي�ا مل�ا يتطلب�ه االنفت�اح 
من إصالح�ات داخلي�ة وتغييرات ف�ي األنظم�ة القائمة 
وبق�اء دول اخللي�ج حت�ت املجه�ر والرقاب�ة الدولي�ة؛ 
حتقيًق�ا للش�فافية الالزم�ة ف�ي التعام�ل م�ع اآلخرين 
االقتصادي�ة  القطاع�ات  مختل�ف  هيكل�ة  وإع�ادة 
فيه�ا لتتمك�ن م�ن مواجه�ة املنافس�ة العاملي�ة املقبل�ة.

تسارع التغيرات التقنية العاملية:
يش�هد العال�م الصناعي تطورات متالحق�ة في تقنية 



اخلليجي� ال�مع�����لومات  مجتمع  تطوير  نحو  رؤية 
املعلوم�ات ووس�ائل االتصال بطريقة يس�تحيل معها 
االس�تفادة منه�ا قبل أي�ة دولة إذا لم جته�ز مجتمعها 
لس�رعة اس�تيعابها وتوفي�ر التجهي�زات األساس�ية 

الالزمة لنقل هذه التقنيات والتأقلم معها.
ظه�ور ق�وى عظم�ى اقتصادًي�ا، مث�ل: )الص�ني؛ 

والهند...(:
يتوقع أن يكون القرن الواحد والعشرون هو القرن 
اآلس�يوي، فالصني والهن�د متوقع لهما ري�ادة القارة 
اآلس�يوية بل ريادة العالم في غض�ون العقود القادمة 
فصعودهم�ا ب�ني القوت�ني س�وف ي�ؤدي ال�ى تغيير 
اخلريط�ة اجليوسياس�ية وتأثي�رات عاملي�ة. وُيْع�َزى 
صعودهم�ا إل�ى ع�دة أس�باب متضاف�رة مث�ل النمو 
االقتص�ادي املذه�ل والتوس�ع امللحوظ ف�ي القدرات 
العسكرية والعدد الهائل من السكان، حيث تتنبأ معظم 
اإلحص�اءات والتقارير بأنه في عام2020 س�يتجاوز 
إجمال�ي الن�اجت القومي للصني إجمال�ي الناجت القومي 

للقوى االقتصادية الغربية.. منفردة ما عدا أميركا..
أنظمـة  فـي  العامليـة  التغيـرات  تسـارع 

التعليم:
على دول اخلليج العربي أن تسابق الزمن وتضاعف 
اجلهد، حت�ى تدخل في زمرة َمْن لهم فرصة البقاء بني 
األقوياء. وحق االنتساب لهذه الصفوة، واالنخراط في 
العالم املتقدم، باجلهد والعزمية واإلصرار، واستيعاب 
آلي�ات التقدم، بإح�داث نقله نوعيه للحي�اة في منطقة 
اخللي�ج، وه�ذا لن يأتى إال م�ن خالل التعلي�م املتميز، 
الذي ُيعد مفتاح تنمية املصادر البش�رية في اخلليج بل 
في الوطن العربي؛ بإسهاماته احلقيقية في حتقيق آمن 

واستقرار الشعوب وبالتالي تقدمها.
تنامي دور املؤسسات العاملية للمجتمع املدني:
أظهرت التجارب والدراسات أن مؤسسات املجتمع 
املدن�ي ميكن أن تضطلع بدور مه�م ومؤّثر، من خالل 
املش�اركة ف�ي العم�ل في مج�االت وسياس�ات كانت 
تق�وم بها املنظمات احلكومي�ة، لكن ثمة قدرة محدودة 

لالستجابة ملطالبها. 
األخوة واألخوات احلضور،

أج�د املجال مناس�بًا لتق�دمي بعض ال�رؤى لتطوير 
املجتم�ع اخلليج�ي؛ لبناء مجتم�ع املعلوم�ات املتكامل 
عامليًا، يحقق تنمية مستدامة من خالل بناء ثروة بشرية 
مبدعة؛ وبيئة تقنية حديثة والرقي باملجتمع اخلليجي.

لتحقيق مايلي:
1.  أن تك�ون دول اخلليج العربي قبلة العالم في مجال 
تقنيات وعل�وم النف�ط والبتروكيماوي�ات والطاقة 

البديلة واملياه.
2.  تكثيف اجلهود للوص�ول إلى مجتمع معرفي منتج 
للتقنية ومطور لها مب�ا ال يتعارض والقيم والثقافة 

السائدة ومكانة منطقة اخلليج العاملية..
3.  أن تكون منطقة اخلليج العربي منطقة جذب للعقول 

والطاقات اإلبداعية من داخلها وخارجها.
4.  تنويع القاعدة االقتصادية مع التركيز على املجاالت 

خاص�ة  التحويلي�ة،  الصناع�ات  مث�ل:  الواع�دة، 
الصناع�ات كثيفة االس�تخدام للطاقة ومش�تقاتها، 

وصناعات التعدين والسياحة وتقنية املعلومات.
5.  حتسني إنتاجية االقتصاد اخلليجي، وتعزيز قدراته 
التنافسية، وتهيئته للتعامل مبرونة وكفاية أكبر مع 
املتغيرات واملس�تجدات االقتصادي�ة على األصعدة 
اإلقليمية والدولية. وسيًعا إليجاد مبادرات؛ لتفعيل 
بناء مجتمع املعلوم�ات اخلليجي؛ يجدر بنا أن نعمل 

على ما يلي:
6. العم�ل عل�ى االرتق�اء مبنظوم�ة التعلي�م وربطه�ا 
مبتطلب�ات التنمي�ة ع�ن طري�ق إج�راء إصالح�ات 
واس�عة في نظام التعليم مبراحل�ه كافًة مبا في ذلك 
تعمي�م الالمركزية والتركيز على ج�ودة مخرجاته 
كمعي�ار أس�اس؛ وفت�ح التعلي�م للقط�اع اخل�اص 
احمللي والدولي؛ وإعادة التأهيل والتدريب؛ وصوالً 
لتضيي�ق الفج�وة القائم�ة ب�ني مخرج�ات التعلي�م 

ومتطلبات سوق العمل.
7.  إنش�اء عدد من امل�دن االقتصادية اجلديدة؛ لتصبح 
مدناً معرفية نواًة جلذب الصناعات املعرفية ومراكز 
االبت�كار وحتوي�ل بعض الق�رى والهج�ر إلى قرى 
ذكية؛ وتعميم التجربة بعد جناحها؛ إضافًة إلى دعم 
مراك�ز األحياء مبختل�ف مدن وق�رى دول اخلليج؛ 

لتساند تنفيذ برامج املعرفة.
8.  توفي�ر اإلط�ار القانوني واملالي الالزم الس�تقطاب 
اإلب�داع  عل�ى  وتش�جيعها  الكفاي�ات  واحتض�ان 
والتف�وق لألف�راد واملؤسس�ات؛ وبن�اء ش�راكات 

محلية وعاملية في مجال االبتكار.
9.  تفعيل دور املؤسس�ات التربوية لرعاية املوهوبني؛ 
لتش�مل املس�تويات العلمية كاف�ًة؛ وتوفي�ر الدعم 
امل�ادي واملعنوي الالزم لتش�جيع وزي�ادة إنتاجية 

املوهوبني.
10.  العم�ل عل�ى حتقيق االس�تفادة املثلى م�ن املزايا 
النس�بية التي متتلكها دول اخلليج كجزء أس�اس 
م�ن عملي�ة تطوي�ر املجتم�ع املعلوم�ات مب�ا في 
ذل�ك عل�ى س�بيل املث�ال: االس�تفادة م�ن مكانة 
دول اخللي�ج الديني�ة وموقعها اجلغراف�ي املميز 
وثرواته�ا الطبيعي�ة، مثل: النفط والغ�از والثروة 

املعدنية وإيجاد نظام وطني لالبتكار.
11.  العم�ل عل�ى تق�دمي احلواف�ز للش�ركات الكبري 
اخللي�ج  دول  ف�ي  العامل�ة  واألجنبي�ة  الوطني�ة 
لالس�تثمار في تطوي�ر التقنية والبح�ث العلمي؛ 
وتش�جيع قيام شراكات بني القطاع اخلاص وبني 

اجلامعات ومراكز األبحاث اخلليجية.
الفهرس العربي املوحد..

أنتقل باحلديث عن الش�ق اآلخر م�ن كلمتي والذي 
س�بق وحددت حديثي عن�ه، وهو: مش�روع الفهرس 

العربي املوحد..
فكرة املشروع :

فك�رة الفهرس العرب�ي املوحد، تقوم على أس�اس 
أن�ه مش�روع عرب�ي غي�ر ربحي يه�دف إل�ى تطوير 
البن�ى التحتية للمكتبات العربي�ة ومتكينها من حتقيق 

التبادل الفعال للموارد املعلوماتية- وخاصة س�جالت 
الفهرس�ة- وهذه اخلطوة الرائدة، ج�اءت لتلبي مطلبًا 
ُملًح�ا كان ينادي ب�ه املكتبيون العرب من�ذ عقود عدة، 
ف�ي توصياتهم وضم�ن بيانتهم اخلتامي�ة للعديد من 
الفعالي�ات الثقافي�ة واملهنية؛ فاملش�روع يتي�ح تبادل 
املوارد وتوفيرها وخفض التكاليف التش�غيلية وتقدمي 
اخلدمات امليس�رة للمستفيدين من خالل إتاحة املعرفة 
بش�كل أوس�ع وأكثر كفاءة من ذي قبل. كما سيساعد 
الفه�رس العرب�ي املوحد ف�ي تلبية الزي�ادة في الطلب 
عل�ى املقتني�ات العربية م�ن قبل املكتبات ف�ي مختلف 

أنحاء العالم.
أهداف املشروع :

يهدف مشروع الفهرس العربي املوحد إلى ما يأتي:
-  حصر التراث الفكري العربي في قاعدة قياسية موحدة.
-  توحي�د اجله�ود العربي�ة الرامي�ة إلى تقن�ني أعمال 

الفهرسة والتصنيف.
-  حتقي�ق املش�اركة ف�ي املص�ادر عل�ى ض�وء ندرة 
املتخصصني، وخف�ض التكاليف املترتبة على تكرار 

عمليات الفهرسة للوعاء نفسه في جميع املكتبات.
-  اإلس�هام في انتش�ار الكتاب العربي مبجرد توثيقه 

في القاعدة املوحدة.
-  نق�ل املعرف�ة العربي�ة إل�ى جمي�ع أقط�ار العالم، و 

تشجيع واتساع حركة النشر للمؤلفات العربية.
- خدم�ة الباحثني وتش�جيع البحث العلم�ي، و تقريب 
املس�افات ب�ني الناش�ر العرب�ي واملتلقي م�ن خالل 

شبكة اإلنترنت.
- خف�ض تكاليف ميكنة املكتبات، فض�اًل عن خلق أداة 
مس�اعدة لعملي�ات التزويد ف�ي املكتب�ات العربية، و 

حتقيق التواصل بني املفكرين العرب.

وفي األخير، 
أتقّدم بوافر ش�كري لألخوة املنظم�ني لهذا املؤمتر 
على استضافتي وإتاحة الفرصة لي بلُقيا هذه الكفايات 
العلمي�ة والثقافية والتقني�ة اخلليجي�ة والعربية ولكم 

إخواني وأخواتي احلضور على حسن اإلنصات..
كم�ا أود ف�ي األخي�ر التوكي�د على نقط�ة غاية في 
األهمي�ة أن بناء وتعزي�ز مجتمع املعلوم�ات اخلليجي 
يتطل�ب بالدرجة األول�ى توافر مجموعة أساس�ية من 

اإلرادات واألفعال واإلجنازات:
واجتماعي�ة  وتربوي�ة  سياس�ية  إرادات  األول�ى: 
واقتصادية وثقافية بهدف إحداث تطويرات عميقة جتعل 
م�ن التعليم قاط�رة التقّدم نحو هذا املجتمع املنش�ود..
الثانية: القدرة على الفع�ل: الفعل الذي هو انعكاس 
لتل�ك اإلرادات، ومجّس�دًة لها؛ فالعمل ه�و الذي يرى 
ويظهر وليس مجرد األقوال، قال تعالى :}َوُقِل اْعَملُواْ 
وَن ِإلَى  َفَسيََرى اللُّه َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َوامْلُْؤِمنُوَن َوَستَُردُّ
�َهاَدِة َفيُنَبِّئُُكم مِبَا ُكنتُ�ْم..{ )التوبة:  َعاِل�ِم الَْغيِْب َوالشَّ
105( األن العم�ل هو الذي يبقى وببقائه منتلك القدرة 

على البقاء واملنافسة.
الثالث�ة: الق�درة على اإلجناز.. اإلجن�از الذي يظهر 
املس�توى الكيف�ي والنوع�ي لذل�ك العم�ل، ألن العبرة 
ليس�ت بكث�رة العم�ل، وإمن�ِاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ العب�رة بنوعي�ة العم�ل 

وصالحه وإصالحه.
وآخ�ر دعوان�ا أن احمد لل�ه رب العاملني، والس�الم 

عليكم ورحمة الله وبركاته.

� الكلم�ة الرئيس�ة الت�ي ألقاها في مؤمت�ر جمعية 
املكتبات املتخصصة

فيصل بن عبدالرحمن بن معمر



بحضور عدد كبير من املهتمني بالشأن 
املكتبي عقدت جمعية املكتبات واملعلومات 
املتخصصة فرع اخلليج العربي مؤمترها 
السنوي الثالث عشر في الفترة من 5-3 
إبريل 2007م املوافق من 15-17 ربيع 
األول 1428ه� وذلك في مدينة املنامة 
عاصمة مملكة البحرين، حتت عنوان »إدارة 
املعلومات واملعرفة في مجتمع اخلليج 
العربي« بالتعاون مع جامعة البحرين وقد 
أقيم على هامش املؤمتر معرض تشارك به 
العديد من الشركات العاملية املهتمة مبجال 
املعلومات، وقد هدف املؤمتر من خالل لقاءاته 
إلى مناقشة موضوع إدارة املعلومات وإدارة 
املعرفة في املجتمع املعلوماتي اخلليجي وفقا 
للمحاور التالية:
احملور األول: املفاهيم ومنها أس�س ومفاهيم إدارة املعلومات، 
أدوار تطويرها، وتطبيقاتها في املؤسس�ات واملنظمات احلكومية 
واألهلي�ة ف�ي منطقة اخللي�ج العرب�ي، وأس�س ومفاهي�م إدارة 
املعرف�ة، أدوات تطويرها، وتطبيقاتها في املؤسس�ات واملنظمات 
احلكومي�ة واألهلية في منطقة اخلليج العربي، والفرق بني مفهوم 

ادارة املعلومات ومفهوم ادارة املعرفة.
احملـور الثاني: ال�دورة احلياتية للمعلوم�ات واملعرفة ومنها 
االكتش�اف: اس�تراتيجيات وقضاي�ا اكتش�اف وإيج�اد واقتراح 
معارف جديدة، وإعادة اكتشاف املعرفة، واإلبداع: استراتيجيات 
وقضاي�ا إبداع وإنش�اء معارف جديدة، وإعادة اكتش�اف املعرفة 
والتنظي�م: وتش�تمل عل�ى جمي�ع عناص�ر التنظي�م وأدواته مثل 
التكشيف، وتطبيقات امليتاديتا، وأنظمة التصنيف، وخرائط تدفق 
املعلومات، وخرائط املعرف�ة، وأخيراً اخلدمات: وتتضمن خدمات 
املعلوم�ات املقدمة في املؤسس�ات واملنظم�ات احلكومية واألهلية 
املتعلقة بإدارة املعلوم�ات واملعرفة، احملور الثالث: التطبيقات مثل 
األرشيف والتس�جيالت: التنظيم واإلدارة، األرشفة اإللكترونية، 
قضايا املس�ح الضوئ�ي والتصوير الضوئ�ي، قيمتها املوضوعية 
وتطبيقاتها في احلياة التنظيمية، التخزين واحلفظ، ومن التطبيقات 
إدارة احملت�وى: مث�ل التحليل والتنظيم، األنظم�ة اآللية، محركات 

البحث واالسترجاع، التطبيقات اإللكترونية املتخصصة.
احملور الرابـع: فيختص بتقني�ة املعلوم�ات واملعرفة، مثل 
التحلي�ل والتصمي�م: تصمي�م وإدارة نظ�م املعلوم�ات؛ قواعد 
البيانات، تنظيم النصوص وتطبيقات تدفق املعلومات، الشبكات 
الداخلي�ة والبواب�ات، والبن�اء املعلوماتي: الوس�ائط املتعددة، 
الص�ور والرس�ومات، تنظي�م النص�وص، لغ�ات االنترن�ت، 
تصميم املواق�ع والبوابات ذات العالقة مبؤسس�ات املعلومات 
واملعرف�ة، واملكتب�ات الرقمي�ة: رقمنة امل�واد املكتبي�ة، التنظيم 
من خالل التكش�يف وبناء قواعد البيان�ات، التصوير الضوئي 

للمواد املعرفي�ة، تنظيم معلومات املكتب�ات الرقمية، التطبيقات 
اخلدم�ات  االنترن�ت،  بواب�ات  ف�ي  املس�تخدمة  اإللكتروني�ة 

واالستخدام.
العالق�ة:  ذات  للموضوع�ات  خص�ص  اخلامـس:  احملـور 
مث�ل املش�اركة في املعرف�ة: البني�ة التنظيمي�ة، العناصر اخلاصة 
باملش�اركة ف�ي املعرف�ة، املعوق�ات، االس�تراتيجيات، والف�رص 
املتاح�ة ف�ي إدارة املعلومات واملعرفة واملش�اركة في املصادر في 
هيئات ومؤسسات اخلليج العربي، وكذلك إدارة املعرفة والرعاية 
الصحي�ة والطبي�ة ف�ي املجتم�ع اخلليج�ي، ودور اختصاص�ي 
املعلومات في ادارة املعلومات واملعرفة وتطوير الكفاءات البشرية 
والتواصل بني املؤسسات املعلوماتية واملعرفية، وقد كان املتحدث 
الرس�مي في حفل االفتتاح معالي األس�تاذ فيصل بن معمر الذي 
أوض�ح إن بناء مجتمع املعلومات املتكامل خليجياً يتطلب أن تكون 
دول اخللي�ج العربي قبلة العال�م في مجال تقني�ات وعلوم النفط 

والبتروكيماويات والطاقة البديلة واملياه.

وأض�اف بن معمر ف�ي الورقة التي تصدرت جلس�ات املؤمتر 
أمس ان حتقيق تنمية مس�تدامة وتطوي�ر املجتمع اخلليجي يكون 

من خالل بناء ثروة شخصية مبدعة وبيئة تقنية حديثة.
وق�دم بن معمر عدة رؤى لتطوي�ر املجتمع اخلليجي وضرورة 
تكثيف اجلهود للوصول إلى مجتمع معرفي منتج للتقنية، ومطور 
لها مبا ال يتعارض والقيم والثقافة السائدة، ومكانة منطقة اخلليج 
العاملي�ة، ودع�ا إلى تنوي�ع القاع�دة االقتصادية م�ع التركيز على 
املج�االت الواعدة، مثل: الصناعات التحويلي�ة، وتقنية املعلومات، 
مؤكداً على حتس�ني إنتاجية االقتصاد اخلليج�ي، وتعزيز قدراته 
التنافس�ية، وتهيئت�ه للتعامل مبرون�ة وكفاية أكبر م�ع املتغيرات 

مبشاركة الفهرس العربي املوحد
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واملستجدات االقتصادية على األصعدة اإلقليمية والدولية.
م�ن جانب آخر، اعلن اب�ن معمر عن مش�روع الفهرس العربي 
املوح�د، ال�ذي تقوم فكرت�ه على أس�اس أنه مش�روع عربي غير 
ربحي يهدف إلى تطوير البنى التحتية للمكتبات العربية ومتكينها 

من حتقيق التبادل الفعال للموارد املعلوماتية.

وب�نيَّ أن ه�ذه الفكرة ج�اءت لتلب�ي مطلب�اً ملح�اً كان ينادي 
ب�ه املكتبي�ون الع�رب من�ذ عقود ع�دة ف�ي توصياته�م، وضمن 
بياناته�م اخلتامي�ة للعديد م�ن الفعالي�ات الثقافي�ة واملهنية وأن 
الفه�رس العربي املوحد سيس�اعد ف�ي تلبية الزي�ادة في الطلب 
على املقتني�ات العربية من قبل املكتبات ف�ي مختلف أنحاء العالم 
وذك�ر أن أه�داف املش�روع تتمث�ل ف�ي حص�ر الت�راث الفكري 
العربي في قاعدة توس�عية موح�دة، وتوحيد اجلهود العربية في 
تقنني أعمال الفهرس�ة والتصنيف، واإلس�هام في انتشار الكتاب 
العربي، وخفض تكاليف ميكنة املكتبات، وقد كان املتحدث الثاني 
الدكتورة آنا كريستينا فسكونسيلوس احملاضرة بجامعة شفيلد 
البريطاني�ة حيث قدمت ورقة بحثية تناولت فيها الفرق بني إدارة 
املعلوم�ات وإدارة املعرفة من ناحية أكادميية. وأكدت في ورقتها 
أن لكل منها مجاال مستقال بذاته، حيث أصبح مفهوم إدارة املعرفة 
مص�در جدل ف�ي الكثير م�ن الدراس�ات ميكن ربط�ه باملجاالت 
القريب�ة من�ه املعروفة األخ�رى، وأوردت في ه�ذه الورقة بعض 
املناقش�ات التي أحاط�ت مبجال إدارة املعلوم�ات منذ ظهوره في 
منتصف التس�عينيات وذلك من خالل عدة مشكالت هي: مفهوم 
مج�ال إدارة املعرفة باملقارنة مع املجاالت املش�ابهة األخرى مثل 
إدارة املعلوم�ات، واالقتراحات التي قدمته�ا املنهجيات ووجهات 

النظر عن إدارة املعرفة.

وقدم�ت م�ي احلج�اج م�ن دولة 
املعرف�ة  إدارة  ع�ن  ورق�ة  الكوي�ت 
واملعلوم�ات ف�ي بيئ�ة ثنائي�ة اللغة 
التط�ورات ف�ي مج�ال  أن  وجت�زم 
تتدف�ق  والتكنولوجي�ا  االتص�االت 
بس�رعة كبي�رة محول�ة ذل�ك العالم 
وعل�ى  عاملي�ة.  قري�ة  إل�ى  بأكمل�ه 
غ�رار قيام الث�ورة الصناعية - التي 
ب�دأت في أواخر القرن الثامن عش�ر 
وبدايات القرن التاسع عشر - بتغيير 
الظ�روف االجتماعي�ة االقتصادي�ة 
والثقافي�ة للعال�م من خ�الل حتويل 
االقتصاد القائ�م على األيدي العاملة 
إلى اقتصاد آخر محك�وم بالصناعة 
ث�ورة  ب�دأت  اآلالت،  وصناع�ة 
املعلومات بش�كل تدريج�ي في غزو 
جميع مؤسس�ات املجتمع التجارية، 
والطبية  والتعليمي�ة،  واالجتماعي�ة، 

والسياسية.
وهدف�ت ورق�ة احلجاج إلى س�د 
الفج�وة ب�ني الش�عوب املُقِدمة على 
عالم تقنية املعلومات والشعوب التي 

لديها عوائق حتول دون استخدام تلك التقنية.
وأضاف�ت أن املعرفة ال ميكنها أن تتوقف عند حاجز اللغة حيث 
قدم�ت أمثلة عل�ى تطبيقات ناجح�ة لدولتني قامت�ا باعتماد لغتني 
في مج�ال إدارة املعرفة واملعلومات، هم�ا اليابان واململكة العربية 
الس�عودية. وبرهن�ت ه�ذه الورق�ة أن احتمالية تقلي�ص الفجوة 
التقني�ة ب�ني صانع�ي التكنولوجي�ا ومس�تخدميها غ�دت ممكنة. 
وم�ن خالل إحصائيات عرضتها املتحدثة عن اس�تخدام اإلنترنت 
في منطقة اخلليج العربي بالتحدي�د، أظهرت اإلحصائيات ازدياد 
استخدام اإلنترنت مبعدل 004% خالل ست سنوات املاضية، مما 
يعن�ي بأننا متكن�ا إلى حد ما من جس�ر الفجوة من خ�الل توفير 
التقني�ة واحلل يكمن في أن يس�تخدم املختص�ون باملعلومات في 
دول اخللي�ج أو إذا دعت احلاجة ف�ي أن يوجدوا تقنيات معلومات 
ثنائي�ة اللغة به�دف خلق ثقافة أساس�ها املعرف�ة. تباينت مقاربة 
املشاركني في اجللسة الرابعة من مؤمتر إدارة املعلومات واملعرفة 

في مجتمع اخلليج العربي.

ففي الوق�ت الذي ركز فيه د. مطيران العازمي من الكويت على 
تقدمي وصفة تصل�ح للقطاع العام بدول مجلس التعاون اخلليجي 
على أس�اس من املشاركة باملعرفة، ركز األس�تاذ في جامعة امللك 
عبدالعزي�ز بالس�عودية د. هش�ام العباس في ورقت�ه على قضية 
إدارة املعرف�ة في التعليم اجلامعي بينما نحا الباحث في دار الكتب 
والوثائ�ق املصرية محمد مكاوي منحى آخ�ر طالب فيه بضرورة 
إص�الح مجتم�ع املعلوم�ات اخلليج�ي والعربي بوصفه�ا قضية 
ثقافي�ة ذات أولوية قصوى. في حني دعا استش�اري املكتبات في 
بلدية دبي عماد أبو عيد إلى تعميم منوذج إمارة دبي في مساعيها 
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إلى حتويل اقتصادها إلى منوذج االقتصاد املعرفي.
وحت�ت عن�وان »إدارة املعلوم�ات واملعرف�ة في مجتم�ع اخلليج 
العربي« عرض د. العازمي من الكويت ورقته التي هدفت إلى تقدمي 
إط�ار نظري متكامل حول مفه�وم إدارة املعلومات، وإدارة املعرفة، 
وحتلي�ل دور إدارة املعرفة ف�ي تطوير املوارد البش�رية باملنظمات 
ورف�ع إنتاجية وكف�اءة الفرد وحتديد اآلث�ار اإليجابية الناجمة عن 
تطبيقه�ا. اقت�رح س�لة م�ن احلل�ول مرتكزه�ا الرئيس املش�اركة 
باملعرفة بوصفها الضمان للمحافظة عليها وبقائها داخل املؤسسة. 
ورف�ع كف�اءة العامل�ني وجع�ل اجلميع يب�دع، وتفعيل نظ�ام عمل 
الفريق. أما عضو الهيئة التدريسية بجامعة امللك عبدالعزيز باململكة 
العربية الس�عودية د. هش�ام العب�اس فتحدث في ورقت�ه «التعليم 
اجلامعي في ظل إدارة املعرفة» عن إدارة املعرفة كحقل علمي جديد 
يتطل�ب إعادة هيكل�ة التخصصات في اجلامعات. أم�ا الباحث بدار 
الكت�ب والوثائق القومي�ة بجمهورية مصر العربي�ة محمد مكاوي 
فألق�ى ورقة بعنوان «إدارة مراكز املعلومات، دراس�ة تطبيقية على 
إدارة وح�دة معلوم�ات مرك�ز اخلليج للدراس�ات االس�تراتيجية» 
وص�ف فيه�ا بالتفصي�ل احملتوي�ات املعلوماتي�ة مبرك�ز اخللي�ج 
للدرس�ات االس�تراتيجية. مؤكداً من جهة أخ�رى ضرورة إصالح 
مجتم�ع املعلومات اخلليج�ي والعربي بوصفها قضي�ة ثقافية ذات 
أولوية قصوى. ومطالباً في الوقت نفس�ه باس�تدراك الضعف في 
الهياكل السياس�ية لتقنية املعلومات في البلدان العربية بس�بب قلة 
املتخصص�ني. وأف�اد م�كاوي ف�ي مقدم�ة الورق�ة بك�ون مراك�ز 
الدراس�ات وخصوصاً االس�تراتيجية منها إحدى عالمات االجتاه 
نح�و تطور البحث العلمي ذي الصبغة االس�تراتيجية والسياس�ية 
مواجه�ة  إل�ى  داعي�اً  واالجتماعي�ة.  والعس�كرية  واالقتصادي�ة 
املشكالت املزمنة في حتقيق تكامل معلوماتي عربي نتيجة للحدود 
املغلق�ة وعدم وجود املؤسس�ات العربية بالس�رعة الت�ي تفرضها 
الث�ورة اإللكترونية. م�ع التركيز على اجلان�ب التعليمي والتربوي 
وع�دم االكتف�اء بالتعلي�م الرس�مي. وتص�درت ورقة أس�تاذ علم 
املعلوم�ات ف�ي جامع�ة القاهرة الدكتور حش�مت قاس�م اجللس�ة 
اخلامس�ة للمؤمتر التي ناقش�ت محور: إدارة املعلومات واملعرفة. 
وع�رض د. قاس�م املفاهيم األساس�ية في عل�م املعلوم�ات عرضاً 
تاريخيا، في محاولة إلرس�اء منهج لدراس�ة املصطلحات ألغراض 
التقن�ني والتوحيد، متتبعاً التسلس�ل الزمني لت�داول املصطلحات. 
ورأى د. قاس�م أن »تع�دد املصطلح�ات ودالالتها يع�ود إلى تعدد 
الظاهرة موض�وع البحث، وألن نواة عل�م املعلومات تكونت نتيجة 
لتفاع�ل ع�دد من املج�االت التخصصي�ة الت�ي تنتمي إل�ى الفنون 
واإلنس�انيات». وفرق أس�تاذ علم املعلومات بني مفهوم املعلومات 

واملعرفة، مش�يراً إل�ى أن »املعلومات هي 
ناجت معاجلة احلقائق والش�واهد واألدلة، 
بينما املعرفة متثل ما حتدثه املعلومات من 
تأثير في الس�لوك واملعرفة». أشار إلى أن 
»مش�تقات مادة علم كم�ا ورد في القرآن 
الكرمي واملعجم العربي تعني إدراك الشيء 
بحقيقت�ه، أو إدراك الكلي أو املركب، بينما 
معان�ي مش�تقات ع�رف تتعل�ق ب�إدراك 
اجلزئي أو البسيط». وعرض رئيس قسم 
علم املكتبات في جامعة الس�لطان قابوس 
بس�لطنة عمان الدكت�ور عبداملجيد بوعزة 
وأس�تاذ املعهد العال�ي للتوثيق في تونس 
ورق�ة علمي�ة ح�ول اجتاه�ات الباحث�ني 
بجامعة الس�لطان قابوس وجامعة تونس 
نح�و الدوري�ات املتاح�ة من خ�الل نظام 
الوصول احلر وبع�ض الفوائد التي ميكن 
أن جتنيه�ا املكتب�ات اجلامعية. وخلصت الدراس�ة الت�ي بحثت ما 
يق�ارب 150 باحثاً م�ن اجلامعتني إلى أن »هن�اك اختالفات طفيفة 
ب�ني اجتاه�ات الباحثني في كل من عم�ان وتونس نح�و الدوريات 
املتاح�ة م�ن خالل نظ�ام الوصول احلر إل�ى املعلوم�ات». وأبرزت 
النتائج »عدم اطالع أفراد الدراس�ة عل�ى مفهوم الوصول احلر إلى 
املعلوم�ات ومبادراته، وهو ما أّثر س�لبا عل�ى اجتاهاتهم نحو هذه 
الفئة من الدوريات س�واء كانوا مؤلفني أو قراء«. وأوصى الباحثان 
بالعمل على »تكوين وعي بني مجتمع املس�تفيدين بخصوص أهمية 
نظ�ام الوص�ول احلر إل�ى املعلومات وم�ا يتيحه من ف�رص فريدة 
للباحث�ني في البل�دان النامية لالس�تفادة من نتائ�ج البحث العلمي 
عل�ى املس�توى الدول�ي». ودعوا إل�ى أن »توفر تلك املكتبات س�بل 
التع�رف عل�ى ه�ذه الفئة م�ن الدوري�ات والوص�ول إليه�ا». وفي 
اجللسة السادس�ة للمؤمتر عرض باحثون ثالث أوراق عمل، وقدم 
الورق�ة األول�ى الدكت�ور يونس الش�وابكة من مكتبة الش�يخ زايد 
املركزية في اإلمارات، وج�اءت الورقة بعنوان: »املكتبات اخلليجية 
وأدوات تنظيم املعرفة في البيئة اإللكترونية». وس�لطت دراس�ة د. 
الش�وبكي الض�وء عل�ى »ال�دور اجلديد ل�كل من تصني�ف ديوي 
العش�ري وتصنيف مكتبة الكوجنرس ف�ي تنظيم املعرفة في البيئة 
اإللكترونية»، مقس�ماً »الدراسة إلى قسمني رئيسيني يتناول األول 
منهم�ا باختص�ار نق�اط االخت�الف والتش�ابه بني نظام�ي ديوي 
والكوجن�رس في ش�كلهما التقلي�دي املطبوع ليش�كل بذلك خلفية 
ونقط�ة انط�الق إلى القس�م الثان�ي الذي يرك�ز عل�ى املقارنة بني 
النظام�ني ف�ي ش�كلهما اإللكتروني املباش�ر من خ�الل موقعيهما 
اإللكترونيني:  وقال الشوبكي إن »املقارنة بني النظامني ترتكز على 
مجموعة من النقاط األساس�ية أهمها: واجهة املس�تخدم الرئيسية 
وطريقة ع�رض البيان�ات، وتس�هيالت التصفح، واس�تراتيجيات 
احمللي�ة،  املالحظ�ات  وإنش�اء  االرتباطي�ة،  والعالق�ات  البح�ث، 
والوظائ�ف واملميزات اخلاصة». وفي اخلتام قدم خالصة للمقارنة 
بني النظامني تب�ني النواحي اإليجابية والس�لبية في كل عنصر من 
عناص�ر املقارن�ة». أم�ا األس�تاذ ف�ي جامعة قط�ر الدكت�ور عامر 
قندجل�ي الذي ق�دم الورقة الثانية في اجللس�ة فتحدث عن أس�س 
إدارة املعرف�ة واس�تراتيجياتها التكنولوجي�ة. ورأى د.قندجلي أن 
»إدارة املعرفة م�ا هي إال تعبير مرتبط مبصطل�ح إدارة املعلومات، 
لذلك فهي جزء أساس�ي من اهتماماتنا نحن املتخصصني في مجال 
علم املعلومات. وإن الربط بني مراكز املعلومات، وبني إدارة املعرفة. 
وهو ربط موفق ينبغي أن يثير حماس�نا وتطلعاتنا املش�روعة نحن 
العاملني في مجال املعلومات )واملكتبات(. وشدد على أنه »ال بد من 
تأكي�د أنه بغرض أن تكون املعلومات الت�ي يقدمها مركز املعلومات 



جي�دة ومفيدة، وقابلة لالستثمار املعرفي في أية منظمة أو مجتمع، 
البد من توافر عدد من املواصفات، مثل الدقة والس�رعة، والوضوح 
والتكام�ل. ورأى أن »دور تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتصاالت هو 
م�ن األمور املهمة واملفتاحية في تناقل املعرفة واملش�اركة فيها، مع 
األخ�ذ باالعتب�ار ع�ددا من االعتب�ارات، مث�ل جت�اوب تكنولوجيا 
املعلوم�ات، وتناس�بها مع بني�ة احملتوي�ات التناغ�م والتوافق بني 
التكنولوجيا وقدرات املس�تخدمني«. وتعددت املشاركات وتنوعت، 
ففضالً عن مشاركة أكادمييني ومتخصصني، أتاح املنظمون املجال 
أمام الطلبة. وفي اجللس�ة الس�ابعة من جلس�ات املؤمتر قدم طالب 
علم املكتبات واملعلومات العماني وليد البادي ورقة بعنوان: »تقييم 
دور املكتب�ات اجلامعية ف�ي إدارة املعرف�ة في بيئاته�ا التعليمية»: 
املكتبة الرئيس�ة بجامعة الس�لطان قابوس أمنوذجا من وجهة نظر 
طلب�ة كلي�ة اآلداب والعل�وم االجتماعي�ة». وبن�ى الطال�ب بجامعة 
الس�لطان قابوس ورقته على أساس تقييم املكتبة الرئيسة بجامعة 
الس�لطان قابوس من خالل ما تقدمه من خدمات، في إطار فعاليتها 
ف�ي عص�ر إدارة املعرفة. وبنّي البادي في دراس�ته التي اس�تخدم 
فيها املنهج الوصفي بأسلوب دراسة احلالة اعتماداً على االستبانة، 
ب�نّي أنه م�ن امله�م أن تق�وم املكتب�ة اجلامعي�ة بتطوي�ر خدماتها، 
وض�رورة اختي�ار مصادر املعلومات املناس�بة بش�كليها التقليدي 
واإللكترون�ي، وأن نفعل اس�تخدام قواعد البيان�ات واملصادر غير 
املس�تغلة، وتوظيف كادر مهني متخصص. وفي اجللس�ة نفس�ها 
ق�دم اختصاصي املكتبات واملعلومات بجامع�ة قطر محمد عبد الله 
ورقة حول »نشوء وتطور مجتمع املعلومات في دولة قطر»، وفيها 
سلط الضوء على مجهودات احلكومة القطرية في مجال تكنولوجيا 
املعلوم�ات واالتص�االت. وفّصل الباحث في ورقت�ه احلديث حول 
ه�ذه املجه�ودات، وذل�ك برص�د أه�م مظاهر ه�ذا االهتم�ام وتلك 
املجه�ودات، وم�ن بينه�ا إنش�اء العدي�د م�ن اإلدارات بالهيئ�ات 
واملؤسس�ات احلكومي�ة خلدم�ة وتطوي�ر تكنولوجي�ا املعلوم�ات 
وتوفي�ر أحدث التقني�ات لذل�ك. وتطوير مجال االتص�االت. ومما 
طرح�ه محم�د عبدالل�ه في س�ياق متص�ل برنامج »قط�ر للصحة 
اإللكتروني�ة»، وهو نظام معلوم�ات للرعاية الصحي�ة واملعلومات 
الصحي�ة، ولتبس�يط العمليات واخلدم�ات التي تقدمه�ا للجمهور. 
وانتقل بعد ذلك إل�ى رصد مظاهر تطور مجتمع املعلومات في قطر 
من خالل احلكومة اإللكترونية القطرية التي تس�هل إجناز األعمال 
واملعام�الت احلكومي�ة من خالل اس�تخدام تكنولوجي�ا املعلومات 
واالتص�االت. م�روراً باملكتب�ات العام�ة، فتطبيق�ات تكنولوجي�ا 
املعلومات في جامعة قطر. أما الباحثتان العمانيتان خالصة الهنائي 
وخلود الس�املي فقدمتا ورقة علمية مشتركة بعنوان: »واقع مراكز 
مصادر التعلم في إث�راء الوعي املعرفي لدى الطلبة من خالل تقنية 
األق�راص املدمج�ة». وفيها أكدت�ا أهمية مراكز مص�ادر التعلم في 
تنمية معارف الطلبة عموماً، وإلى قياس مدى جناح هذه املراكز في 
حتقيق دورها خلدمة الطالب في املجتمع املدرس�ي خصوصاً. فمن 
خالل بحثهما امليداني الذي استخدمتا فيه املنهج الوصفي التحليلي 
توصل�ت كل م�ن الهنائ�ي والس�املي إل�ى ع�دد م�ن املقترح�ات 
والتوصيات، ومنها: تشكيل جلنة مشتركة من اختصاصيي مراكز 
مص�ادر التعل�م وقس�م تقني�ات التعلي�م النتق�اء امل�ادة العلمي�ة 
لألق�راص، ومضاعف�ة مراك�ز مصادر التعل�م من دوره�ا خلدمة 
العملي�ة التعليمية وتقدمي كل ماه�و جديد ومفيد للطالب وفي جذب 
الطلبة بش�كل أكبر وربط مادة األقراص باملواد الدراس�ية. عرضت 
اجللس�ة الثامن�ة واألخي�رة ع�دة أوراق تدور ح�ول مواضيع ذات 
عالق�ة ب�إدارة املعلوم�ات واملعرفة، حي�ث قدمت الدكت�ورة أميرة 
حاك�ي من كلية تقنية املعلومات بجامعة البحرين، ورقة تتحدث عن 
»العمل عن بعد» في مكتبات جامعات الدول العربية. ورأت املتحدثة 
أن أهمي�ة »العم�ل ع�ن بع�د» تكم�ن ف�ي تطبي�ق تقني�ات املعرف�ة 

واالتص�االت للتمك�ن م�ن القي�ام بالعم�ل ع�ن بع�د ف�ي أي مكان 
باس�تخدام أجهزة احلاس�وب واالتصال لتغيير طريق�ة أداء العمل 
املعه�ودة». وقالت املتحدث�ة إن ورقتها تهدف في املق�ام األول إلى 
قياس مس�توى الوعي عن التقني�ة اجلديدة بني أفراد املجتمع ملاهية 
العم�ل عن بعد وإمكانية تطبيق ذلك من خالل إطار عالقة العمل بني 
املوظ�ف وصاح�ب العم�ل. وم�ن خ�الل ذل�ك، قام�ت املتحدث�ة 
باس�تعراض النقاط اإليجابية والسلبية للعمل عن بعد قائلة »إنه مع 
ظروف العمل التي نعيش�ها حالي�اً بإمكاننا التغلب على عائق املكان 
واملس�افة الذي قد يحد من ش�غل وظيفة معينة ف�ي مكان ما والتي 
ميك�ن حله�ا بالتواصل عن بع�د». وأضافت إن ذلك أيضاً س�يكون 
فرصة ل�ذوي االحتياجات اخلاصة لالنخراط ف�ي مجال العمل من 
دون إعاقته�م ف�ي ذلك. هذا عالوة عل�ى تقليل التكلف�ة الناجتة عن 
دفع أجور املكاتب أو إنش�اء املباني الستيعاب عدد املوظفني الهائل. 
في حني ركزت النقاط الس�لبية التي طرحتها املتحدثة على االنعزال 
االجتماع�ي الن�اجت عن ذل�ك األس�لوب للعم�ل وف�رص التعلم من 
الزم�الء ف�ي العم�ل والعم�ل اجلماع�ي. من ناحي�ة أخ�رى، قالت 
األس�تاذة في كلي�ة املنصور اجلامعي�ة هديل العبي�دي في ورقتها 
املعنون�ة ب�� »تصميم محرك بح�ث تخصصي اعتم�ادا على إدراك 
املعرفة» إن عملية البحث عن املعلومة عبر اإلنترنت انتش�رت بشكل 
تل�ك  اإللكتروني�ة مص�در  البح�ث  واس�ع وأصبح�ت مح�ركات 
املعلوم�ات، إال أن نتائ�ج تلك احمل�ركات ال تطابق بش�كل مثالي ما 
يبحث عنه املس�تخدم. وقالت د.العبيدي: »دع�ت احلاجة إلى إيجاد 
آلي�ة متخصص�ة ف�ي جم�ع معلوم�ات خاصة باملس�تخدم نفس�ه 
وتوظيف تلك املعلومات في تس�هيل ومطابقة عملية البحث» وبينت 
أن بحثه�ا يع�رض تصميم وتقييم نظ�ام اس�ترجاع املعلومات من 
على ش�بكة اإلنترنت بواس�طة برمجيات تخصصي�ة متعددة على 
ملف�ات املس�تخدم. وقد اختتم املؤمت�ر الذي يقام للم�رة الثالثة في 
البحرين أعماله بعرض حول مشروع الفهرس العربي املوحد قدمه 
املهن�دس عبد اجلبار العبد اجلبار واملهن�دس وجدي طحموش بدالً 
م�ن الدكتور عب�د الكرمي الزيد ال�ذي لم يتمكن م�ن احلضور، وقد 
س�لط الضوء على املش�روع وخلفيته التاريخي�ة واملراحل التي مر 
بها، وقد أوضح املهندس العبد اجلبار بأن مرحلة التش�غيل س�تبدأ 
في غضون األش�هر القادمة، وحتدث املهندس وجدي عن اجلوانب 
الفنية للمش�روع وكيفية االس�تفادة من خدماته، وق�د دار النقاش 
ح�ول الفه�رس العربي املوح�د وقدم�ت العديد من األس�ئلة حول 
كيفي�ة تق�دمي خدماته وطرق االش�تراك به وآلية تنفي�ذ املالحظات 

واملقترحات التي قدمت في اللقاء األول ألعضاء الفهرس املوحد.



ترجمة
سعد بن عبد العزيز املفلح

فيم�ا يلي آخر تعدي�الت مارك 21 الت�ي وافقت عليه�ا اللجان 
القائم�ة على تطوي�ره وصيانته، وه�ي جلنة مارك االستش�ارية 
املعلوم�ات  وجلن�ة   ،)MARC Advisory Committee(
الببليوجرافي�ة املقروءة آلي�ا )MARBI(، واللجنة الكندية ملارك 
)CCM(، واتص�االت صناع�ة الكتاب/املجموع�ة الفرعية الفنية 

.)BIC/BSTS( للمعايير الببليوجرافية
أوال: صيغة مارك 21 للبيانات الببليوجرافية:

- احلقل 008/18-19:
<  الرم�ز »mu« أعيد تعريفة ليش�ير إلى أن احلقل 

047 مستخدم لرموز متعددة ملارك أو لغير مارك
- احلقل 047:

< عرف املؤشر الثاني ليكون »مصدر الرمز«
< أضيف حقل فرعي 2$ )مصدر الرمز(

< جعل احلقل مكرر
ليصبح احلقل كما يلي:

047 - رمز شكل التأليف املوسيقي )م(
املؤشرات

األول - غير معرف
# - غير معرف

الثاني – مصدر الرمز
# - رمز مارك

$2 -7 املصدر محدد في احلقل الفرعي 
رموز احلقول الفرعية

التأليف املوسيقي )م( a$ - رمز شكل 
$2 - مصدر الرمز )غ م(

$8 - رابط احلقل ورقم التسلسل )م(
- احلقول 111، 611، 711، 811:

< أضيف حقل فرعي $j )املصطلح الرابط(
لتصبح احلقول كما يلي:

111 - املدخل الرئيس- اسم ملتقى )غ م(
املؤشرات

األول - نوع عنصر مدخل اسم امللتقى
0- االسم مقلوب
1 - اسم السلطة

2 - االسم في ترتيبه املباشر
الثاني - غير معرف

# - غير معرف
الثاني - املدخل الرئيس / العالقة املوضوعية )مهمل(

رموز احلقول الفرعية
a$ - اسم امللتقى أو اسم السلطة كعنصر مدخل )غ م(

b$ - الرقم )مهمل(
c$ - مكان امللتقى )غ م(

d$ - تاريخ امللتقى )غ م(
e$ - الوحدة الفرعية )م(
f$ - تاريخ العمل )غ م(

g$ - معلومات متنوعة )غ م(
$j- املصطلح الرابط )م(

k$ - الرأس الفرعي الشكلي )م(
l$ - لغة العمل )غ م(

n$ - رقم اجلزء / القسم / امللتقى )م(
p$ - اسم اجلزء/القسم من العمل )م(

q$ - اسم امللتقى تابعاً اسم السلطة )غ م(
t$ - عنوان العمل )غ م(

u$ - االنتساب )غ م(
$4 - رمز الرابط )م(

$6 - الربط )غ م(
$8 - رابط احلقل ورقم التسلسل )م(

611 - املدخل اإلضافي باملوضوع -- اسم ملتقى )م(
املؤشرات

األول - نوع عنصر مدخل اسم امللتقى
0 - االسم مقلوب

1 - اسم السلطة
2 - االسم في ترتيبه املباشر

الثاني - املكنز
0 - رؤوس موضوعات مكتبة الكوجنرس

1 - رؤوس موضوعات مكتبة الكوجنرس ألدب األطفال
2 - رؤوس املوضوعات الطبية

3 - ملف استناد موضوعات املكتبة الزراعية الوطنية
4 - املصدر غير محدد

5 - رؤوس املوضوعات الكندية
6 – قائمة رؤوس املوضوعات الكندية باللغة الفرنسية

7 - املصدر محدد في احلقل الفرعي 2$
رموز احلقول الفرعية

a$ - اسم امللتقى أو اسم السلطة كعنصر مدخل )غ م(
b$ - الرقم )مهمل(

c$ - مكان امللتقى )غ م(
d$ - تاريخ امللتقى )غ م(
e$ - الوحدة الفرعية )م(
f$ - تاريخ العمل )غ م(

g$ - معلومات متنوعة )غ م(
h$ - الوسيط )غ م(

$j- املصطلح الرابط )م(
k$ - الرأس الفرعي الشكلي )م(

l$ - لغة العمل )غ م(
n$ - رقم اجلزء / القسم / امللتقى )م(

p$ - اسم اجلزء / القسم من العمل )م(
q$ - اسم امللتقى تابعاً اسم السلطة )غ م(

s$ - اإلصدار )غ م(
t$ - عنوان العمل )غ م(

u$ - االنتساب )غ م(
v$ - التفريع الشكلي )م(

x$ - التفريع العام )م(
y$ - التفريع الزمني )م(

z$ - التفريع اجلغرافي )م(
$2 - مصدر املدخل أو املصطلح )غ م(

حتديثات مارك 21 



$3 - مواد محددة )غ م(
$4 - رمز الرابط )غ م(

$6 - الربط )غ م(
$8 - رابط احلقل ورقم التسلسل )م(

711 - املدخل اإلضافي-- اسم ملتقى )م(
املؤشرات

األول - نوع عنصر مدخل اسم امللتقى
0 - االسم مقلوب

1 - اسم السلطة
2 - االسم في ترتيبه املباشر

الثاني - نوع املدخل اإلضافي
# - املعلومات غير متوفرة

0 - مدخل بديل )مهمل(
1 - مدخل ثانوي )مهمل(

1 - مطبوع على بطاقة )مهمل(
2- مدخل حتليلي

3 - ليس مطبوع على بطاقة )مهمل(
رموز احلقول الفرعية

a$ - اسم امللتقى أو اسم السلطة كعنصر مدخل)غ م(
b$ - الرقم )مهمل(

c$ - مكان امللتقى )غ م(
d$ - تاريخ امللتقى )غ م(

التابعة )م( e$ - الوحدة 
f$ - تاريخ العمل )غ م(

g$ - معلومات متنوعة )غ م(
h$ - الوسيط )غ م(

$j- املصطلح الرابط )م(
k$ - الرأس الفرعي الشكلي )م(

l$ - لغة العمل )غ م(
n$ - رقم اجلزء / القسم / امللتقى )م(

p$ - اسم اجلزء / القسم من العمل )م(
q$ - اسم امللتقى تابعاً اسم السلطة )غ م(

s$ - اإلصدار )غ م(
t$ - عنوان العمل الفكري )غ م(

u$ - االنتساب )غ م(
x$ - الرقم الدولي املعياري للدوريات )غ م(

$3 - مواد محددة )غ م(
$4 - رمز الرابط )م(

$5 - الهيئة التي ينطبق عليها احلقل )غ م(
$6 - الربط )غ م(

$8 - رابط احلقل ورقم التسلسل )م(
811 - املدخل اإلضافي للسلسلة -- اسم ملتقى )م(

املؤشرات
األول - نوع عنصر مدخل اسم امللتقى

0 - االسم مقلوب
1 - اسم السلطة

2 - االسم في ترتيبه املباشر
الثاني - غير معرف

# - غير معرف
رموز احلقول الفرعية

a$ - اسم امللتقى أو اسم السلطة )غ م(
c$ - مكان امللتقى )غ م(

d$ - تاريخ امللتقى )غ م(
التابعة )م( e$ - الهيئة 

f$ - تاريخ العمل )غ م(
g$ - معلومات متنوعة )غ م(

h$ - الوسيط )غ م(
$j- املصطلح الرابط )م(

k$ - الرأس الفرعي الشكلي )م(
l$ - لغة العمل )غ م(

n$ - رقم اجلزء / القسم / امللتقى )م(
p$ - اسم اجلزء / القسم من العمل )م(

q$ - اسم امللتقى تابعاً اسم السلطة )غ م(
s$ - اإلصدار )غ م(

t$ - عنوان العمل )غ م(
u$ - االنتساب )غ م(

v$ - رقم املجلد / التعيني التسلسلي )غ م(
$4 - رمز الرابط )م(

$6 - الربط )غ م(
$8 - رابط احلقل ورقم التسلسل )م(

احلقل 506:
<  أضي�ف احلق�ل الفرع�ي $f )املصطلح�ات املعاي�رة لقي�ود 

اإلتاحة(
< أضيف احلقل الفرعي 2$ )مصدر املصطلح(

< عرف املؤشر األول ليكون عالمة التقييد بالقيم اآلتية:
< # - املعلومات غير متوفرة

< 0 - بدون قيود
< 1 - القيود تنطبق

ليصبح احلقل كما يلي:
506 - مالحظة قيود اإلتاحة )م(

املؤشرات
األول – عالمة التقييد

# - املعلومات غير متوفرة
0- بدون قيود

1- القيود تنطبق
الثاني - غير معرف

# - غير معرف
رموز احلقول الفرعية

a$ - شروط اإلتاحة )غ م(
b$ - السلطة )م(

c$ - ترتيبات اإلتاحة املادية )م(
d$ - املستفيدون املرخص لهم )م(

e$ - الترخيص )م(
$f – املصطلحات املعايرة لقيود اإلتاحة
u$ - محدد املورد املوحد )URI( )م(

2$ – مصدر املصطلح )م(
$3 - مواد محددة )غ م(

$5 - الهيئة التي ينطبق عليها احلقل )غ م(
$6 - الربط )غ م(

$8 - رابط احلقل ورقم التسلسل )م(
ثانيا: صيغة مارك 21 للبيانات االستنادية:

- احلقول 111، 411، 511، 711:
< أضيف احلقل الفرعي $j )املصطلح الرابط(

لتصبح احلقول كما يلي:
111 – الرأس- - اسم ملتقى )غ م(

املؤشرات
األول - نوع عنصر مدخل اسم امللتقى

0 - االسم مقلوب



1 - اسم السلطة
2 - االسم في ترتيبه املباشر  

الثاني - غير معرف
# - غير معرف

الثاني – احملارف غير الترتيبية )مهمل(
– عدد احملارف غير الترتيبية الواردة )مهمل(  9-0

رموز احلقول الفرعية
a$ - اسم امللتقى أو اسم السلطة كعنصر مدخل )غ م(

b$ - الرقم )غ م( )مهمل(
c$ - مكان امللتقى )غ م(

d$ - تاريخ امللتقى )غ م(
e$ - الوحدة الفرعية )م(
f$ - تاريخ العمل )غ م(

g$ - معلومات متنوعة )غ م(
$h- الوسيط )غ م(

$j- املصطلح الرابط )م(
k$ - الرأس الفرعي الشكلي )م(

l$ - لغة العمل )غ م(
n$ - رقم اجلزء / القسم / امللتقى )م(
p$ - اسم اجلزء/القسم من العمل )م(

q$ - اس�م امللتقى تابع عنصر مدخل اسم السلطة 
)غ م(

$s- اإلصدارة )غ م(
t$ - عنوان العمل )غ م(

$v- التفريع الشكلي )م(
$x- التفريع العام )م(

$y- التفريع الزمني )م(
$z- التفريع اجلغرافي )م(

$6 - الربط )غ م(
$8 - رابط احلقل ورقم التسلسل )م(

411 - متابعة انظر من—اسم ملتقى )م(
املؤشرات

األول - نوع عنصر مدخل اسم امللتقى
0 - االسم مقلوب

– اسم سلطة  1
2- االسم في ترتيبه املباشر

الثاني – غير معرف
# - غير معرف

الثاني- احملارف غير الترتيبية )مهمل(
9-0– عدد احملارف غير الترتيبية الواردة )مهمل(

رموز احلقول الفرعية
a $ - اسم امللتقى أو اسم السلطة كعنصر مدخل )غ م(

b$ - الرقم )غ م( )مهمل(
c$ - مكان امللتقى )غ م(

d$ - تاريخ امللتقى )م(
التابعة )م( e$ - الوحدة 
f$ - تاريخ العمل )غ م(

g$ - معلومات متنوعة )غ م(
$h- الوسيط )غ م(

$i- عبارة تعليمة اإلحالة )غ م(
$j- املصطلح الرابط )م(

k$ - الرأس الفرعي الشكلي )م(
l$ - لغة العمل )غ م(

n$ - رقم اجلزء/القسم/امللتقى )م(

p$ - اسم اجلزء /القسم من العمل )م(
q$ - اسم امللتقى تابع عنصر مدخل اسم السلطة )غ م(

s$ - اإلصدارة )غ م(
t$ - عنوان العمل )غ م(

v$ - التفريع الشكلي )م(
$w- حقل الضبط الفرعي )غ م(

0- عالقة خاصة
1- تقييد استخدام املتابعة

2- الشكل األقدم للرأس
3- عرض اإلحالة

x$ - التفريع العام )م(
y$ - التفريع الزمني )م(

z$ - التفريع اجلغرافي )م(
$5 - املؤسسة التي ينطبق عليها احلقل )م(

$6 - الربط )غ م(
$8 - رابط احلقل ورقم التسلسل )م(

511 - متابعة انظر أيضا من—اسم ملتقى )م(
املؤشرات

األول – نوع عنصر مدخل اسم امللتقى
– االسم مقلوب  0

– اسم سلطة  1
2- االسم في الترتيب املباشر

الثاني - غير معرف
# - غير معرف

الثاني – احملارف غير الترتيبية )مهمل(
0-9 – عدد احملارف غير الترتيبية الواردة )مهمل(

رموز احلقول الفرعية
a$ - اسم امللتقى أو اسم السلطة كعنصر مدخل )غ م(

b$ - الرقم )م غ( )مهمل(
c$ - مكان انعقاد امللتقى )غ م(

d$ - تاريخ انعقاد امللتقى )م غ(
التابعة )م( e$ - الوحدة 
f$ - تاريخ العمل )غ م(

g$ - معلومات متنوعة )غ م(
$h- الوسيط )غ م(

$i- عبارة تعليمة اإلحالة )غ م(
$j- املصطلح الرابط )م(

k$ - الرأس الفرعي الشكلي )م(
l$ - لغة العمل )غ م(

n$ - رقم اجلزء/القسم/امللتقى )م(
p$ - اسم اجلزء /القسم من العمل )م(

$q- اسم امللتقى يتبع اسم السلطة كعنصر مدخل )غ م(
s$ - اإلصدارة )غ م(

t$ - عنوان العمل )غ م(
v$ - التفريع الشكلي )م(

$w- حقل الضبط الفرعي )غ م(
0- عالقة خاصة

1- تقييد استخدام املتابعة
2- الشكل األقدم للرأس

3- عرض اإلحالة
x$ - التفريع العام )م(

y$ - التفريع الزمني )م(
z$ - التفريع اجلغرافي )م(

0$- رقم ضبط التسجيلة )م(



$5 - املؤسسة التي ينطبق عليها احلقل )م(
$6 - الربط )غ م(

$8 - رابط احلقل ورقم التسلسل )م(
711 - املدخل الرابط للرأس املؤسس -- اسم ملتقى )م(

املؤشرات
األول - نوع عنصر مدخل اسم امللتقى

0 - االسم مقلوب
1 - اسم السلطة

2 - االسم في ترتيبه املباشر
الثاني - املكنز

0 -  رؤوس موضوعات مكتبة الكوجنرس/ ملف األسماء 
االستنادي

1 - رؤوس موضوعات مكتبة الكوجنرس ألدب األطفال
2 -  رؤوس املوضوعات الطبية/ ملف األسماء االستنادي 

للمكتبة الطبية الوطنية
3 – �امللف االستنادي املوضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

4 - املصدر غير محدد
5 -  رؤوس املوضوعات الكندية/ ملف األسماء االستنادي 

ملكتبة وأرشيفات كندا
– قائمة رؤوس املوضوعات الكندية باللغة الفرنسية  6

2$ 7 - املصدر محدد في احلقل الفرعي 
رموز احلقول الفرعية

a$ - اسم امللتقى أو اسم السلطة كعنصر مدخل )غ م(
c$ - مكان امللتقى )غ م(

d$ - تاريخ امللتقى )غ م(
التابعة )م( e$ - الوحدة 
f$ - تاريخ العمل )غ م(

g$ - معلومات متنوعة )غ م(
h$ - الوسيط )غ م(

$j- املصطلح الرابط )م(
k$ - املدخل الفرعي الشكلي )م(

l$ - لغة العمل )غ م(

n$ - رقم اجلزء / القسم / امللتقى )م(
p$ - اسم اجلزء / القسم من العمل )م(

Q$ - اسم امللتقى يتبع اسم السلطة كعنصر مدخل )غ م(
s$ - اإلصدارة )غ م(

t$ - عنوان العمل )غ م(
v$ - التفريع الشكلي )غ م(

$w- حقل الضبط الفرعي )غ م(
/-0 عرض الوصلة

/-1 تعقد اإلحالل
x$ - التفريع العام )م(

y$ - التفريع الزمني )م(
z$ - التفريع اجلغرافي )م(

0$- رقم ضبط التسجيلة )م(
2$ – مصدر الرأس أو املصطلح )غ م(

$5 - املؤسسة التي ينطبق عليها احلقل )م(
$6 - الربط )غ م(

$8 - رابط احلقل ورقم التسلسل )م(
ثالثا: صيغة مارك 21 لبيانات املقتنيات:

- احلقل 506:
<  أضي�ف احلقل 506 كما في صيغة البيانات الببليوجرافية مبا 

في ذلك احلقلني الفرعيني اجلديدين
- احلقل 853:

< أضيف احلقل الفرعي $o )نوع الوحدة(
- احلقول 853 – 855:

< أضيف احلقل الفرعي 2$ )مصدر اختصار التعليق(
- احلقول 864/854:

< جعل احلقل الفرعي $o )نوع/عنوان املادة امللحقة( مكرر
- احلقول 864/855:

< جعل احلقل الفرعي $o )نوع/عنوان الكشاف( مكرر
- احلقل 863:

< أضيف احلقل الفرعي $o )نوع الوحدة(
ول�م يط�رأ أي تعديل على صيغة م�ارك 21 لبيان�ات التصنيف 

وصيغة مارك 21 ملعلومات املجتمع.

مت إدراج مشروع الفهرس العربي املوحد ضمن مشروعات 
احلكوم�ة اإللكترونية، حيث تلقى معالي األس�تاذ فيصل بن 
عب�د الرحمن ب�ن معمر املش�رف العام على مكتب�ة امللك عبد 
العزي�ز العامة خطاب�اً من معال�ي وزير االتص�االت وتقنية 
املعلوم�ات املهندس محم�د جميل بن أحمد م�ال، أوضح فيه 
بأن الوزارة ووفقاً لدعمها نشر املواقع اخلدمية العربية على 
ش�بكة اإلنترنت ولقناعتها مبشروع الفهرس العربي املوحد 
فس�يتم إدراج هذا املشروع من ضمن مش�روعات املبادرات 
احلكومية، وسينش�ر ل�ه تعريف ورابط في موق�ع الوزارة. 
وقد أبدى معالي املهندس محمد مال س�روره بهذا املش�روع 
الكبير واملتأمل أن يكون من نتائجه: بناء قواعد معلومات عن 
الكت�ب العربية، وتوفي�ر تكرار اجلهد بإعادة فهرس�ة الكتب 
العربي�ة من عدد كبير من املكتبات العربية في العالم العربي. 
م�ن جانب آخ�ر أوضح معالي األس�تاذ فيصل ب�ن معمر أن 
مش�روع الفهرس العربي املوحد بدأ مرحلة التشغيل األولى 

بع�د أن تفضل صاحب الس�مو امللكي األمير عب�د العزيز بن 
عب�د الله بن عبد العزيز مستش�ار خادم احلرمني الش�ريفني 
بتدش�ينه على شبكة اإلنترنت في شهر شوال املاضي، وذلك 
في اللقاء األول ألعضاء الفه�رس العربي املوحد والذي ضم 
نخبة من مديري مكتبات وعمداء املكتبات اجلامعية وأساتذة 
متخصص�ني ف�ي مج�ال املكتب�ات واملعلومات م�ن عدد من 
الدول العربية. وإدراج املش�روع ضمن مشروعات املبادرات 
احلكومي�ة يأت�ي تأكي�داً ألهميته كأح�د البن�ى التحتية التي 
تخ�دم املكتبات العربية، وهو مثال ملا تش�هده اململكة العربية 
م�ن نهضة ثقافية ومعرفية في ظ�ل الرعاية الكرمية من قبل 
خ�ادم احلرم�ني الش�ريفني وولي عه�ده األم�ني –حفظهما 
الل�ه- ومكتبة املل�ك عبد العزيز العامة الت�ي قامت بتبني هذا 
املش�روع قدم�ت كاف�ة اإلمكان�ات ليحقق النج�اح وليحظى 
بدع�م وتقدير واعتراف من جميع املؤسس�ات املعنية بتنظيم 

املكتبات في العالم.

الفهرس العربي املوحد يدخل ضمن مشروعات احلكومة اإللكترونية



إعداد: محمد عبداحلميد معوض
النظم العربية املتطورة

muawwad@yahoo.com
م�ا ه�و اخلطأ؟ هل هن�اك معدل خط�أ معياري 
مقب�ول للمفهرس�ني؟ وكيف يتم حس�اب اخلطأ؟ 
وهل خطأ مطبعي في حقل التبصرة يحتسب على 
أن�ه خطأ؟ ه�ل افتق�اد نقطة في أي م�كان باحلقل 
تعتبر خطأ وهل يتس�اوي ذلك مع افتقادها ضمن 
أرق�ام االس�تدعاء مثال؟ ه�ل رؤوس املوضوعات 
غي�ر املكتملة في التحلي�ل املوضوعي تعتبر خطأ؟ 
هل أخطاء في الترميز الذي يؤثر على االسترجاع 
تعتبر أيضا أخطاء محس�وبة؟ وما هو املقبول من 
األخطاء tolerable ؟. مثاليا؛ يجب أن يكون معدل 
اخلطأ صف�ر. ولكن نحن بش�ر، واخلطأ أمر وارد 
حدوث�ه. البعض يعتب�ر أن 90% م�ن الدقة يتمثل 
ف�ي توافر نق�اط الوص�ول واحلق�ول املرتبطة1. 
كم�ا أن الرموز التي تؤثر على االس�ترجاع تعتبر 
أيض�ا نوعاً م�ن األخطاء. وعدم ترك املس�افات أو 

الفراغات بني الكلمات، نوعاً آخر من األخطاء.
ما هو اخلطأ

ج�اء في املوس�وعة العربية ملصطلح�ات علوم 
املكتب�ات واملعلومات واحلاس�بات2 أن اخلطأ هو: 
االختالف بني بيان فعلي محس�وب أو مش�اهد أو 
خاض�ع للقي�اس وبني البي�ان احلقيق�ي أو احملدد 

مقدماً أو الصحيح نظرياً.

ما هو معدل اخلطأ؟
وج�اء في نفس املوس�وعة، أن معدل اخلطأ في 
االتص�االت هو: نس�بة عدد البت�ات أو أي عناصر 
أخ�رى تصل غير صحيحة أثناء اإلرس�ال. فمثال، 
تك�ون النس�بة العادي�ة لألخط�اء ف�ي املودم�ات 
ذات الس�رعة bps-1200 واح�د ف�ي كل 200، 
بي�ت. وهو تقريباً نف�س املفهوم ال�ذي نبحث عنه 
في مج�ال الفهرس�ة؛ وهو عدم وص�ول البيانات 

الصحيحة للمستفيد النهائي.
تعتمد ه�ذه القضية بالدرج�ة األولى على نوع 
اخلط�أ. فمثالً؛ إذا قام مفهرس بفهرس�ة وعاء في 
 Tamazight تاريخ اللغ�ات واألدب األمازيغ�ي
language في ش�مال غ�رب أفريقيا، وأخطأ في 
تخصيص رقم االس�تدعاء. فما سبب هذا اخلطأ؟ 
ه�ل ألن املفه�رس ال يع�رف لغة الن�ص؟ هل كان 
غي�ر مل�م باجلغرافي�ا واللغويات املس�تخدمة في 
تلك املنطقة؟ هل كانت مش�كلة في سوء فهم قائمة 

 .NACO Training Manual �
2 املوسوعة العربية ملصطلحات علوم املكتبات 

واملعلومات واحلاسبات/ سيد حسب الله، أحمد 
الشامي.- القاهرة: املكتبة األكادميية، 2001

رؤوس املوضوعات املستخدمة في املكتبة؟ أم هل 
سياسة املكتبة جتبر املفهرسني على العمل بسرعة 
لتحقي�ق معدل إنتاجي�ة يومية، أو ال تش�جع على 

االنتباه إلى أو تصحيح األخطاء؟
يجب اختيار األخطاء بش�كل منفرد ومناقشتها 
بش�كل متك�رر م�ع املفه�رس إذا كان يرغ�ب في 
أن يتع�رف كي�ف ح�دث و س�بب وق�وع اخلطأ. 

فاملفهرس ليس عيبا لوحده.

ما هي أنواع أخطاء الفهرسة؟
يقسم البعض األخطاء إلى نوعني:

عملي�ات  عل�ى  تؤث�ر  ال  بس�يطة  أخط�اء   -1
التكشيف واالسترجاع

أو   substantive حقيقي�ة  أخط�اء   -2
significant وه�ي تلك التي تؤث�ر على عمليات 

التكشيف واالسترجاع

حساب نسبة اخلطأ
تعتبر التسجيلة ميالة للخطأ error prone في 
حال وجود خطأ واحد، أو ثالثة، أو خمسة أو مهما 
كان عدد األخطاء احلقيقية املوجودة بالتس�جيلة. 
ففي حالة عينة مكونة من عش�ر تس�جيالت وبها 
تس�جيلة واحدة فق�ط ذات أخط�اء حقيقية، تعتبر 
العينة في هذه احلالة ذات نس�بة خطأ عش�رة في 

املائة )10%(. وهذا يقودنا إلى السؤال التالي:
نسبة ماذا؟

إذا كان هن�اك خط�أ واح�د لكل خمس�ني كتاباً 
مفهرس�اً، فق�د يعتب�ر ذلك ش�يئاً جي�داً ومقبوالً. 
أما إذا كان خطأ بكل خمس�ني كلم�ة مدخلة نتيجة 
ضربة مفاتي�ح خطأ، أو خطأ معلوم�ة، فقد يعتبر 
ذلك ش�يئاً س�يئاً. البعض يحتس�ب فقط األخطاء 
الت�ي تؤثر على عمليات التكش�يف واالس�ترجاع 
Indexing & retrieval ويتجاه�ل م�ا دون 
ذلك. في حني يقبل منتجو قواعد البيانات التجارية 
بنس�بة أخط�اء ال تتعدى 5% على مس�توى احلقل 

الواحد في التسجيالت الواردة إليهم.
األخطاء الش�ائعة في فهرسة تسجيالت مارك 

الببليوجرافية واالستنادية
فيم�ا يلي بعض األخطاء الش�ائعة في فهرس�ة 

تسجيالت مارك الببليوجرافية واالستنادية:
 Typographical 1- أخطاء مطبعية وإمالئية

and spelling errors
 errors of letter ح�رف  ح�ذف  أخط�اء 

omission )مثال سلسة بدالً من سلسلة(
 Errors of letter ح�رف  إدراج  أخط�اء 
م�ن  ب�دالً  )بيبليوجرافي�ة   insertion

ببليوجرافية(
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 Errors of letter ح�رف  إب�دال  أخط�اء 
substitution )كميبوتر بدالً من كمبيوتر(

 Errors of letter أخطاء النقل واالستنساخ
transportation

 Doubling errors أخط�اء تك�رار ح�رف
)book بدالً من )bokk

عالم�ات  ح�ذف  أو  افتق�اد  ف�ي  أخط�اء 
 missing or omission of الترقي�م 

punctuation
أخط�اء في س�وء اس�تخدام عالم�ات الترقيم 
 misplaced or miusage of

punctuation marks
 Alternation أخطاء استبدال حرف بحرف

)these بدالً من errors )thses
ع�دم ترك مس�افات أو فراغات ب�ني الكلمات، 
مما يؤدي لتش�ابك الكلمات وعدم القدرة على 

تكشيفها
واسترجاعها.

أخطاء في اس�تخدام الكتابة باألحرف الكبيرة 
Capitalization

أخطاء نحوية grammar errors في بعض 
احلقول مثل حقول التبصرة واالستخالص

2- أخطاء في أرقام االستدعاء
أرقام استدعاء متكررة.

أخطاء في تركيبة أرقام االستدعاء.
أخطاء في وسيمة كعب الكتاب، أو عدم تطابق ما 
هو موجود على وسيمة كعب الكتاب وبني رقم 
االستدعاء بتسجيلة الفهرسة ألي من األسباب.

3- أخطاء حقول مارك
افتق�اد التس�جيلة ألي م�ن احلق�ول الثابت�ة 

)الفاحت(، أو حقل البيانات الثابتة 008
رم�ز خاطئ ف�ي املوضع 06 من حق�ل الفاحت 

)نوع التسجيلة(
رم�ز خاطئ ف�ي املوضع 07 من حق�ل الفاحت 

)املستوى الببليوجرافي(
قي�م أو عناص�ر خط�أ ف�ي احلق�ول الثابت�ة، 
 filling متضمن�ة أيض�ا متثي�الت اإلش�غال

character
افتق�اد التس�جيلة نتيج�ة احل�ذف أو الس�هو 
حلق�ول متغيرة أو حقول فرعي�ة محددة على 

أنها إجبارية.  
mandatory أو مطلوبة.

قي�م أو عناص�ر خط�أ أو مفق�ودة ف�ي احلقل 
008

عدم الترابط بني محتويات احلقل 008 وباقي 
احلقول املرتبطة بالتسجيلة.

 ،06/008 املواض�ع  ب�ني  الرب�ط  )مث�ال 
واملواض�ع   ،10-07/008 واملواض�ع 
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 ،$c/260 11/008-14، واحلق�ل الفرعي
واحلقل b/050$ في حال استخدام تصنيف 

الكوجنرس(
افتقاد التسجيلة نتيجة اخلطأ أو السهو املدخل 

الرئيسي )في حال وجوب تطبيقه(
افتقاد التس�جيلة بعض احلق�ول اإلجبارية أو 

املطلوبة.
رموز حقول فرعية خطأ أو مفقودة.

ترتي�ب احلق�ول الفرعية بش�كل خاطئ داخل 
أحد احلقول.

تخصي�ص خاط�ئ لقيم املؤش�رات مب�ا فيها 
متثيالت الال فرز.

6XX 4- أخطاء احلقول
املوضوع�ات  رؤوس  تركيب�ة  تواف�ق  ع�دم 
وتفريعاتها مع قواعد الفهرسة األجنلو أمريكية.
افتقاد التسجيلة حلقل 650 واحد على األقل.

تخصيص رؤوس موضوع�ات غير صحيحة 
وغير متوافقة مع رقم االستدعاء.

افتق�اد ملعلوم�ات ببليوجرافي�ة ف�ي حق�ول 
6XX

وج�ود القيمة 7 في املؤش�ر الثاني، مع افتقاد 
احلقل الفرعي 2$.

ع�دم تواف�ق رؤوس املوضوع�ات اجلغرافية 
651 أو التفري�ع احلق�ل z$ م�ع رموز احلقل 

043 للمنطقة اجلغرافية.
5- أخطاء املداخل اإلضافية

 8XX,( افتقاد التس�جيلة للمداخل اإلضافية
)7XX, 6XX

افتقاد مداخل ربط إضافية في حالة الدوريات 
)78X, 76X(

URLs 6- أخطاء في عناوين الروابط
.URLs أخطاء في صياغة عناوين الروابط

ع�دم صالحيته�ا أو تعط�ل عناوي�ن الروابط 
.URLs

 Data 7- أخط�اء ترحيل أو حتوي�ل البيانات
migration or conversion

احلق�ول  تس�كني  خلريط�ة  خاط�ئ  إع�داد 
MARC Mapping املرحل�ة من نظام آلي 

إلى نظام آخر.
فق�دان بعض احلق�ول عند عملي�ة الترحيل أو 

التحويل.
فقدان بعض األحرف أو األرقام أو الكلمات أو 

عالمات الترقيم والتي تؤثر على التكشيف.
عدم التوفيق في اس�تخدام مجموعة محارف 
character set code page متوافق�ة أثن�اء 

الترحيل أو التحويل.
 stopwords ع�دم توافر قائمة كلم�ات الوقف

مما يؤثر على عملية التكشيف واالسترجاع.
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ع�دم توف�ر قائم�ة ب�أدوات التعري�ف والنكرة 
لعملية الفرز والترتيب.

8- أخطاء التسجيالت املتكررة
عدم تشغيل برمجية utility لتدقيق التسجيالت 
وفلترتها بناء على عناصر التطابق املعيارية مثل 
 ،LCCN رق�م الضبط ف�ي مكتبة الكوجن�رس
والرقم الدولي املعياري للكتاب ISBN، والرقم 

.ISSN الدولي املعياري للدورية
ع�دم مراع�اة تدقي�ق التس�جيالت عن�د مقارنة 
طبق�ا  م�ارك  بحق�ول  املتش�ابهة  التس�جيالت 
ألولويات حقول مارك التالية بيان الطبعة، مكان 
النش�ر، الناشر، تاريخ النش�ر، الوصف املادي، 

عدد املجلدات.
9- أخطاء التسجيالت االستنادية

اس�تخدام مداخ�ل اس�تنادية غي�ر صحيحة أو 
ليست من القائمة االستنادية املعتمدة باملكتبة.

تكرار املداخل االس�تنادية نتيجة وجود عالمات 
ترقيم إضافية أو ما شابه.

االفتق�اد إلى عدم إعداد إح�االت )انظر( و)انظر 
أيضا( بشكل صحيح.

عدم إضافة حقول 670 في حالة الضرورة
ظروف العمل وتأثيرها على أخطاء الفهرسة

إن كل خط�أ يخب�ر بش�يء مع�ني ع�ن املفهرس 
وسياس�ات املكتبة التي يتبعها، وظروف العمل. 
وحلساب معدل اخلطأ املقبول في أي مكتبة، البد 
من النظر إل�ى بيئة وظروف العمل باملكتبة مثل:

عدد املفهرسني احملترفني.
ع�دد املفهرس�ني املعاون�ني أو غي�ر احملترف�ني 

)Paraprofessionals(
معدل إنتاجية املفهرس من عدد األوعية املفهرسة 

في اليوم الواحد/للنوع الواحد.
الوقت املخصص أو املنفق في املراجعة.

توفر أو اس�تخدام ن�وع األدوات املس�اعدة في 
spell- الفلت�رة مثل برام�ج التدقيق اإلمالئ�ي
مؤش�رات  قي�م  صالحي�ة  تدقي�ق   ،checker
 ،validation ورموز وحقول تس�جيلة م�ارك
برنام�ج الكتش�اف وتثبي�ت عالم�ات الترقي�م 
الصحيح�ة واألخط�اء املش�ابهة مث�ل برنام�ج 

.Mitinet
مس�اعدات التغل�ب على أخط�اء الفهرس�ة توفر 
الش�ركات املختلف�ة مجموع�ة من البرمجي�ات التي 
تساعد على اكتشاف والتغلب على النوعيات املختلفة 

من األخطاء للحفاظ على مستوى جودة عال.
أخط�اء  لتقلي�ل  املس�اعدة  البرمجي�ات  بع�ض 

تسجيالت الفهرسة
برمجية تصحيح آلي لألخطاء املطبعية.

)مث�ل   spell-checker اإلمالئ�ي  التدقي�ق 
3Spell catcher ال�ذي يق�وم بتصحيح أكثر 
م�ن عش�ر لغ�ات مث�ل اإلجنليزي�ة األمريكي�ة، 
واإلجنليزية البريطانية، والفرنسية، والفرنسية 
السويس�رية،  واألملاني�ة  واألملاني�ة،  الكندي�ة، 

واإليطالية، واألسبانية..(

http://www.rainmakerinc.com/. 3
.Accessed on April 10, 2007
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تعطي�ل البيانات الناجتة عن تغي�رات في قواعد 
الفهرسة أو معايير اإلدخال أو تعطيل حقول معينة.
 ،tagging تدقيق االستخدام الصحيح للحقول

وترميز احلقول الفرعية.
حتديث احلقول الفرعية x$ إلى احلقول الفرعي 

v$ طبقا لقوائم التفريعات الشكلية املعتمدة.
تدقيق مؤشرات الال فرز في بعض احلقول.

الربط بني استخدام بعض احلقول.
املتك�ررة ودم�ج ه�ذه  التس�جيالت  اكتش�اف 

التسجيالت املتكررة.
برمجية صالحية validation لقيم مؤش�رات 
الفرعي�ة  واحلق�ول  م�ارك  وحق�ول  ورم�وز 

وترتيبها بكل
حقل.

برمجي�ة تدقي�ق مؤش�رات الال ف�رز في بعض 
احلقول.

برمجي�ة اكتش�اف وتثبي�ت عالم�ات الترقي�م 
الصحيح�ة واألخط�اء املش�ابهة )مث�ل برنامج 

)4Mitinet
 ،URLs برمجي�ة التأكد م�ن صالحية رواب�ط
برنام�ج  )مث�ل   856 احلق�ل  ف�ي  خاص�ة 

)JTURL5
برمجي�ة التأك�د من صحة أرق�ام ردمك )ردمك 

)13/10
 Duplicate برمجي�ة   OCLC توف�ر 
 Detection Resolution Software

))DDR
حيث تقوم هذه البرمجية باملقارنة بني التسجيالت 

املتكررة وحتى 14 عنصر وصف ببليوجرافي.
ثم تقوم بدمج األزواج املتكررة من التس�جيالت 
اختياري�اً اعتم�اداً عل�ى تش�ابه عناص�ر املقارن�ة. 
ويحتوى احلقل 019 على أرقام ضبط التس�جيالت 
احملذوفة ألغراض الضبط واالس�ترجاع مس�تقبالً 
عند احلاجة. كما ميكن نقل مقتنيات وبعض احلقول 

املتغيرة إلى التسجيلة املتبقية.
 OCLC ’s bib. Notification برمجي�ة 
program لترقي�ة تس�جيالت الفهرس�ة أثناء 

النشر إلى
التس�جيالت الكاملة، أو الس�تبدال تس�جيالت 
نظ�ام  بتس�جيالت   Vendors املوردي�ن 

.OCLC
اخلامتة

إن حتدي�د مع�دل أخط�اء مقب�ول م�ن املفه�رس 
يحكمه عدة عوامل، البد من دراس�تها بش�كل علمي 
دقيق قبل إلزام املفهرسني بتحقيق إنتاجية معينة في 
اليوم الواحد على حساب اجلودة التي يالحظ أنها ال 

تلقى العناية الكافية في مكتباتنا العربية.

 http://www.mitinet.com/ Accessed 4
.on April 10, 2007

 http://www.jtdata.com/h_jturl.html 5
.Accessed on April 10, 2007
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الفهرس العربي املوحد
كلمـة موجـزة فـي مشـروع كبيـر

أج�ل فإن بالدنا ال حتتاج ألي قوة أكثر من قوة الثقافة 
والفكر، فالدول العظمى هي عظمى بقوة حضارتها، وقوة 
ثقافتها، وقوة معارفها، ثم مبنهجة هذه القوة ومللمتها من 

الشتات.
والشعوب التي تتمتع بس�يادة في العالم هي الشعوب 

التي حتقق أكبر قدر من قوة الوعي والثقافة.
وطبيع�ي أن ال ش�يء يعرض ثمار الفك�ر للضياع غير 
التش�تت، وأن النظام هو الذي يحم�ي ويحفظ هذا اإلرث 

ويحصنه.
إننا أم��ة ثقافية، ونحمل راية: اقرأ، وق�د قدمنا علوًما 
وثقافات هائلة استبش�ر بها العال�م ووقف أمامها بتقدير 
ج�م، بيد أننا في ذات احلني نعاني ش�يئا من عدم التركيز 
على الفهرس�ة واملنهجة مما عرض بعض تراثنا للضياع، 
أو لإلخفاء، أو لعدم الوصول إليه من قبل البحث والدرس 

بيس�ر.
وهن�ا بتقديري تكمن أهمية وجود فهرس عربي موحد 

يلم شتات نتاجنا الفكري واإلبداعي والثقافي والديني.
وهن�ا س�تحقق ثقافتنا ق�وة هائل�ة؛ إذ إن هذا الفهرس س�يكون دعام�ة حلماية ه�ذا النتاج 
الهائل واملتش�تت والذي يعجز الباحث في كثير من األحيان احلصول على ما يريد وس�ط هذا 

الضياع.
بحك�م خبرتي املتواضعة في )اإلنترنت( فإنني أقدر معنى هذا الفهرس، وأدرك مدى أهميته 
وفائدت�ه، فعندم�ا أكون موج�ودة في مكان ما بعيًدا عن حاس�وبي، فإنني ق�ادرة للدخول في 
حاس�وبي الش�خصي املوجود في البيت من خالل شبكة التواصل، ال أعني الدخول إلى بريدي 
االلكترون�ي فحس�ب، بل إلى جميع امللفات املوجودة في حاس�وبي، وكذلك ميكنني س�ماع ما 

يحدث في البيت وأنا بعيدة كل البعد عنه.
وهن�ا ال يعن�ي أن الباحث أو القارئ عليه أن يذهب إلى اململكة ليحصل على مبتغاه، بل ميكنه 
احلص�ول علي�ه من خ�الل أي مكتبة مش�تركة في هذا املش�روع ف�ي مدينته أينم�ا كانت هذه 

املدينة.
وكما أن اململكة تستطيع أن تلم أطياف الناس من كل فج عميق في موسم احلج ليلتموا حول 
الكعبة املشرفة ويعيشوا أياًما مباركة من الصفاء الروحي والوحدة اإلنسانية، فإنها اآلن ومن 
خالل هذا املش�روع املبارك تلم أطياف الفكر والثقافة والفنون لتقدمها بشكل مفهرس وميسر 
إل�ى عام�ة الناس، وعامة املؤسس�ات في العال�م ليرى العال�م أجمع وحدة الثقافة اإلس�المية 

والعربية قوة سطوعها وتأثيرها في تثقيف العالم عبر القرون واألحقاب.
بالطب�ع إنه عمل عظيم ونبيل، ويحتاج إلى إمكانات هائل�ة معنوًيا ومادًيا، وليس الهدف هنا 
أن أقف أمام دقة التفاصيل واملراحل واإلش�كاليات التي تواجه مثل هذا املنجز الكبير جًدا، لكن 
يكفي أن اإلنس�ان يس�عى إلى حتقيق منجزات هائلة كهذه لسوف تبقى خالدة تقدم للناس عبر 

األجيال.
لقد أ مسينا في زمن نحتاج فيه إلى الترتيب في كل أمر من أمور احلياة ولعل الترتيب الثقافي 

هو من أولويات هذه احلياة في هذا العصر الذي يتسم بغنى وسائل املعرفة.

بريهان فارس عيســـى
Brihan82@gawab.com



حلم حتقق وبقي حلم آخر

لق�د حتق�ق حلم املكتبيني الع�رب عند إط�الق الفهرس العربي املوح�د؛ حيث وفر له�م أدوات الضبط 
الببليوجرافي واالس�تنادي املالئمة للبيئة العربية، ولكن بقي حلم آخر وهو وجود طبعة عربية لتصنيف 
ديوي العش�ري تقوم بإصدارها هيئة معينة وتس�تمر في إصدارها وحتديثه�ا؛ ذلك أن الطبعات العربية 
لتصنيف ديوي العشري في أغلبها عبارة عن جهود فردية تختلف وجهات نظرها في معاجلة الكثير من 
األقس�ام وبخاصة األقسام ذات العالقة بالنسق احلضاري اإلس�المي والعربي، ونخص بالذكر أقسام 
الديانات واللغات واآلداب والتاريخ؛ فمنهم من مييل إلى توس�يع معاجلة اإلسالم واملسلمني والعرب في 
األقس�ام الس�ابقة، ومنهم من مييل إلى االختصار، كما أن البعض يرى أن يعال�ج املوضوع من جهة ما، 

والبعض اآلخر يعاجله من جهة أخرى.
إن ه�ذه اجله�ود الفردية غير مس�تمرة؛ فهي تنقطع إم�ا مبوت صاحبها أو عدم وج�ود من ميول هذا 
العمل، فضال عن وجود الفجوة الزمنية بني طبعة وأخرى، وكل ذلك ينعكس س�لبًا على املكتبات العربية، 
حيث توجد حاليا مكتبات تطبق الطبعة 13 املعربة من تصنيف ديوي العشري وتريد االنتقال إلى الطبعة 
21 املعربة ولكنها ال تس�تطيع؛ حيث سيس�بب هذا االنتقال إعادة تصنيف الكثير من مقتنيات املكتبة إن 
ل�م نقل جلها؛ ويعود الس�بب في ذلك إل�ى اختالف األفراد الذين عربوا ه�ذه الطبعات واختالف وجهات 
نظرهم في معاجلة املوضوعات. وحلل مشكلة االنتقال من طبعة الى أخرى أطلق الفهرس العربي املوحد 
خدمته في إعادة تصنيف مقتنيات املكتبات وذلك ملس�اعدة املكتبات في االنتقال من طبعة تصنيف قدمية 
إل�ى طبعة أخ�رى حديثة، باإلضافة إلى تقدمي الدراس�ات واالستش�ارات واحلل�ول للمكتبات في مجال 

التصنيف.
لقد حان الوقت اآلن إلى االنتقال من العمل الفردي إلى العمل املؤسس�اتي وذلك بإصدار طبعة عربية 
من تصنيف ديوي العش�ري تقوم هيئة معينة بإصدارها واإلش�راف عليها وحتديثها بش�كل آلي؛ وذلك 
من أجل ضمان االستمرار في معاجلة املوضوعات بطريقة موحدة وعدم انقطاع هذه الطبعات، وسهولة 
انتق�ال املكتب�ات من طبعة إلى أخرى، وضمان اش�تمال اخلطة على كل ما يظهر م�ن جديد وما يطرأ على 

املوضوعات من تغيير.
وم�ن هنا ندعو الفهرس العربي املوحد الذي قدم الكثير من اخلدمات لألمة العربية إلى القيام بتعريب 
الطبع�ة األخي�رة من تصنيف ديوي العش�ري وعمل التعدي�الت املالئمة للبيئة العربية وحتديثه بش�كل 

مستمر وإتاحته بشكل آلي وكل ذلك من أجل إكمال مسيرة االرتقاء باملكتبات العربية.

عبد الرحمن إبراهيم الكريديس
أخصائي معلومات. شركة النظم العربية املتطورة



هذه إحدى ش�بكات املشاركة بعمليات الفهرس�ة بني املكتبات – شبكة مكتبات منتانا - 
ويضم هذا املش�روع حوالي ثمان وس�بعني مكتبة، وكان هذا املش�روع يعرف مبش�روع 
الفهرس�ة املش�تركة ملكتب�ات غ�رب منتانا، وتضم الش�بكة مكتب�ات من مختل�ف األنواع 
كالعام�ة، واألكادميي�ة، واملدرس�ية، والطبية، واملتخصص�ة من مختلف األحج�ام، ولقد 
اتفقت هذه املكتبات على استخدام نظام ينيكورن املتكامل إلدارة عمليات تبادل تسجيالت 
الفهرس�ة، كما مت التعاون مع مركز التحسيب املباشر للمكتبات )OCLC( لالستفادة من 

جتربتهم في مجال الفهرسة التعاونية وبخاصة الوورد كات.
عن�د قيامن�ا بكتابة هذه املعلوم�ات وجدنا أن كثيراً من ش�بكات املكتب�ات التعاونية في 
الوالي�ات املتح�دة األمريكية ق�د عقدت حتالف�ات مع مركز التحس�يب املباش�ر للمكتبات 
)OCLC( وذلك لالس�تفادة من جناحه، وجتربته الطويلة في شتى مجاالت التعاون بني 
املكتبات، وأبهرنا ما قد قررته هذه التكتالت من مشاركة وتعاون على العمل للرقي بالعمل 
املق�دم ملؤسس�ات املعلومات املختلف�ة، فقد حتالف مع مركز التحس�ب املباش�ر للمكتبات 

باإلضاف�ة إلى ش�بكة مكتب�ات منتان�ا، مجموعة 
RLG( http://www.( البحثي�ة  املكتب�ات 

،،/rlg/org
وش�بكة املكتبات الغربية ف�ي الواليات املتحدة 
WLN( http://www.oclc.( األمركي�ة 

/org/western
ولعل هذا دليل واضح على أهمية تش�كيل هذه 
التكت�الت للرق�ي بالعمل ف�ي كل املج�االت، كما 
اتضح أنه ليس هناك حد لعدد األعضاء املطلوبني 
ألي مش�روع كان، ولي�س هن�اك حتدي�د لع�دد 
األعضاء، كم�ا اتضح من خ�الل التجربة العاملية 
في ه�ذا املجال أنه كلم�ا كان األعض�اء أكثر كان 
أق�وى للعمل والتطلع�ات املس�تقبلية؛ ألن املكتبة 
الواحدة أو التكت�ل املكتبي الواحد ال يعمل لوحده 

ولك�ن م�ع آخرين قريب�ني وبعيدين، وه�ذا خالصة التجرب�ة العاملية في مجال الفهرس�ة 
املش�تركة واملش�روعات التعاونية املكتبية األخرى، ولعل املكتبات ومؤسس�ات املعلومات 
العربي�ة حتذو ح�ذو املكتبات الغربي�ة، وال تتقوقع للعم�ل لوحدها، كما أن على ش�ركات 
التقني�ة املكتبية مد يد املس�اعدة للمكتبات العربية غير القادرة عل�ى تطبيق النظم املتكاملة 
احلديث�ة عن طريق عقد اتفاقي�ات مع إحدى املنظم�ات العربية أو الدولي�ة املعنية بالثقافة 
بالب�الد العربية؛ وذلك ملس�اعدة املكتبات العربية على تقدمي خدم�ات املعلومات بالصورة 
املطلوبة كمثيالتها في البالد املتقدمة؛ وذلك بهدف مس�اعدة الش�عوب العربية على البحث 

والتعلم واحلصول على املعلومات حني احلاجة إليها وبالوقت املناسب، والله املوفق.

فهارس موحدة عاملية
إعداد الدكتور/ محمد اخلليفي

Montana Library Network
Montana Shared Catalog



د/ صالح بن محمد املسند

مكتبة امل��لك عبد العزيز العامة، املؤسسة اخليرية التي أنشأها ويرعاها خادم 
احلرمني الشريفني  املل��ك عبد ال�له ب�ن ع�بد العزيز آل سعود، الرئيس األعلى 
ملجل�س إدارتها في اخلامس م�ن رجب عام )1405ه��/1985م(، وافتتحها 
حفظ�ه الله في العاش�ر م�ن رج�ب )1408ه��( املواف�ق )1987/2/27م( 
للعناية بش�ؤون الكتاب واملستفيدين منه. وكان الهدف من إقامة هذه املؤسسة 
اخليرية، توفير مصادر املعرفة البشرية وتنظيمها وتيسير استخدامها وجعلها 
في متناول الباحثني والدارس�ني. كما أن من ضمن أهداف املكتبة رصد التراث 
العربي واإلس�المي واإلس�هام في إحيائ�ه وإخراجه مبا يالئ�م روح العصر، 

ودعم حركة البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.
ومن ضمن مجهوداتها العظيمة املوجهة خلدمة الثقافة العربية واإلس�المية 
والتي ترش�حها وبجدارة لتكون بح�ق دار حكمة العرب جائزة خادم احلرمني 
الشريفني العاملية للترجمة والفهرس العربي املوحد. فاجلائزة ستسهم –بإذن 
الل�ه- إل�ى إحياء حركة الترجمة إل�ى العربية ومنها مما يث�ري الثقافة العربية 
بنفائ�س الفك�ر العاملي كم�ا فعل�ت دار حكمة املنص�ور واملأم�ون في عصور 
النهض�ة العلمي�ة العربية عندما كانت اللغ�ة العربية لغة العل�م والتنوير وكان 
العرب واملس�لمون رواد الفكر واملعرفة العاملية. وستدعم اجلائزة أيًضا ترجمة 
نفائ�س الفكر واألدب العربي إلى اللغات احلية ليعرف العالم الوجه احلضاري 

لألمة العربية.
أم�ا الفهرس العربي املوحد فهو فضاء تعاون�ي غير ربحي يهدف إلى إيجاد 
بيئ�ة تعاونية للمكتب�ات العربية خاصة وذلك من أجل تخفيض تكلفة فهرس�ة 
أوعي�ة املعلوم�ات العربي�ة من خالل عملية الفهرس�ة املتقاس�مة الت�ي تتطلب 
توحيد ممارس�ات الفهرسة داخل املكتبات العربية واعتماد املعايير الدولية في 
الوصف الببليوجرافي واالس�تنادي. وهذا الفهرس س�يحقق تطور مس�توى 
املعاجل�ة الببليوجرافية واالس�تنادية داخل املكتبات العربية والذي س�ينعكس 
إيجابيا على انتش�ار الكتاب العربي والتعريف بالثقافة العربية اإلس�المية من 
خالل تس�جيالت عالي�ة اجلودة تت�اح للمكتبات داخل وخ�ارج الوطن العربي 
وبنية حتتية قوية متمثلة بامللفات االس�تنادية املتنوعة والتي ستمكن املستفيد 

من الوصول لوعاء املعلومات العربي احملدد بكل يسر.
وقد حان وقت القطاف، وأصبح الفهرس العربي املوحد واقًعا وخدماته متاحة 
للمكتبات العربية وغير العربية التي تقتني إنتاًجا فكرًيا عربيًا. وس�تتمكن هذه 

املكتبات من االستفادة من جميع خدمات الفهرس مجاًنا خالل عام 2007م.
فهنيئًا ملكتبة امللك عبد العزيز العامة هذان اإلجنازان العظيمان وهذه الريادة، 
وهنيئًا للمكتب�ات العربية هذا الفضاء التعاوني الذي س�يخدم املكتبات والفكر 

العربي.

مكتبة امللك
عبدالعزيز العامة

دار حكمة 
العرب في 
العصر 
احلديث





من إصدارات مكتبة

امللك عبدالعزيز


