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 المشروع الثاني

 السياسة الوطنية المصرية للفهرسة
 

 اعداد

 مصطفى حسام الدين. د

 

 وصف مختصر للمشروع
يعنى المشروع بوضع وصياغة التفضيالت واالختيارات المصرية في فهرسة مصادر المعلومات في بيئة الويب وفقا 

 RESOURCE DESCRIPTION AND: وصف المصادر واتاحتها" لمقتضيات تطبيق المعيار الدولي للفهرسة 

ACCESS  ."ت واالضافات المصرية فيما يستهدف المشروع اصدار وثيقة تتضمن تحديدا للتفضيالت واالختيارا

المصطلحات، وعناصر الوصف، ولغته وهجائيته، ومستوياته، وصيغة تسجيل األرقام، والتواريخ والتقاويم، : يتعلق ب

ووحدات القياس، وخطط التكويد، واالختصارات والرموز المستخدمة، وأساليب عرض البيانات، وغيرها، الى جانب 

 .قية عليهاتقديم األمثلة والنماذج التطبي

 

 مبررات المشروع 
 0.11)، أي استخدامه في سياق عالمي طبقا للفقرة رقم (rda: وما)تفرض عالمية المعيار العالمي للفهرسة  -1

internationalization ) من هذا المعيار، ضرورة ان تتولى هيئات الفهرسة الوطنية وضع سياساتها للفهرسة

متضمنة تحديد تفضيالتها واختياراتها واضافاتها فيما يتعلق باللغة والهجائية، او األرقام، او التواريخ، او 

 (.rda: وما)وحدات القياس، او تكويد بيانات 

ثيق التفضيالت واالختيارات واالضافات المصرية وتسجيلها واتاحتها تو( rda :وما)يقتضي التطبيق السليم ل  -7

لكل المعنيين بهذا التطبيق حتى يفيدوا منها ويتحقق من خاللها تجسيد رشيد للممارسات المصرية، 

 RDA)خصوصا ان إدارة المعيار تنشر سياسات الفهرسة للدول المشاركة من خالل اداته المتاحة على الويب 

TOOLKIT.) 

ممارسات مكتبة )بالرغم من الريادة المصرية في مجال وضع قواعد لممارسات الفهرسة في الوطن العربي  -3

وفي مجال تقنين هذه الممارسات وصياغتها ( الجامع االزهر، ودار الكتب المصرية، ومكتبة بلدية اسكندرية

محمد . محمود الشنيطي و ا. قواعد الفهرسة الوصفية التي وضعها اد)في إطار القواعد االنجلو أمريكية 

، وما تلي ذلك من تعريبات للطبعات المختلفة لهذه القواعد وللتقنين الدولي للوصف 1697المهدي عام 

فانه ال توجد وثيقة معينة تسجل السياسة المصرية للفهرسة غير ما يرد في مقدمات الطبعات ( الببليوجرافي
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وهو امر يتطلب ضرورة ان تفرد لهذه السياسة . لدراسية للفهرسةالمختلفة لهذه القواعد، وما يرد في الكتب ا

 .وثيقة مخصصة

االجتماع الثالث )في مجال االستعداد واالعداد للمعيار الدولي للفهرسة  7002ان جهدا مصريا قد بذل منذ  -4

جيال وتوثيقا ، ومن المنطقي استثمار هذا الجهد تس(7002ألفال للخبراء في قواعد الفهرسة الدولية، القاهرة، 

 .سواء فيما يتعلق بالمصطلحات، او الممارسات

( rda :وما)ان سياسات الفهرسة للواليات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وغيرها، قد رفعت على أداة  -2

مما يشكل حافزا ودافعا لجميع هيئات الفهرسة الوطنية في العالم لوضع سياساتهم الوطنية  .على الويب

، والعمل على رفعها على أداة (دار الكتب المصرية)للفهرسة، ومن بينهم الهيئة الوطنية للفهرسة المصرية 

  .المعيار الدولي في إطار التعريب الكامل للمعيار

 اهداف المشروع
اصدار وثيقة تحدد التفضيالت واالختيارات واالضافات المصرية للمصطلحات، وعناصر البيانات، ولغة الوصف  -1

هجائيته، ومستوياته، وصيغة تسجيل األرقام، والتواريخ والتقاويم، ووحدات القياس، وخطط التكويد، و

واالختصارات، والرموز المستخدمة، وأساليب وصيغ تسجيل وعرض بيانات الوصف ونقاط االتاحة، وتسميات 

ي المعيار العالمي لفهرسة المصادر وسائم األدوار والعالقات، وذلك في إطار ما تشير اليه التعليمات واالرشادات ف

 (.rda :وما)واتاحتها 

توفير امثلة ونماذج كافية لبيانات فهرسة لمصادر معلومات تجسد السياسة الوطنية المصرية للفهرسة في  -7

 .ومقتضيات تنفيذه( rda: فما)ضوء االلتزام بالمعيار العالمي للفهرسة 

ة، لغة واسلوبا وشكال للعرض، طبقا لما تقضي به التعليمات صياغة وثيقة السياسة الوطنية المصرية للفهرس -3

وان تصدر في شكلين أحدهما مطبوع واألخر (. rda :فما)واالرشادات في المعيار العالمي للفهرسة 

( RDA TOOLKIT)اليكتروني يمكن رفعه على الويب ليضاف الى أداة المعيار العالمي للفهرسة على الويب 

 .للمعياروذلك ضمن تعريب كامل 

 مخرجات المشروع
 :وتتكون من. وثيقة السياسة الوطنية المصرية للفهرسة

 عرض موجز عن تطور قواعد وممارسات الفهرسة المصرية منذ الستينات: تمهيد او خلفية 

 الغرض واالهداف التي تسعى السياسة الوطنية لتحقيقها  :األهداف 

 الوصف، ونقاط االتاحة، والضبط )نطاق العمليات الفنية التي تغطيها هذه السياسة : المجال والحدود

 ( االستنادي

  المبادئ والمعايير والتقنينات الدولية التي تلتزم بها السياسة الوطنية المصرية : التقنيناتوالمعايير

م في أغراض الفهرسة للفهرسة، فضال عن القوائم واألدوات الدولية والمحلية المساعدة التي تستخد

 والتحليل والموضوعي والتصنيف
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  سياسة تطبيق(وما:rda) : بالنسبة ( وما)تحديدعناصر السياسة الوطنية المصرية للفهرسة في تطبيق معيار

 .K الى A، والى المالحق من 37الى  1من  بالفصول مرورا لكل مكون من مكوناته ابتداء من المقدمة،

 تحديد الكيانات والمصادر التي تحظى : ن والمشاركة وطنيا وإقليميا ودوليااألولويات وقضايا التعاو

بأولويات الوصف، والضبط االستنادي محليا، واسلوب تطبيق الفهرسة االصلية والمنقولة في إطار التعاون 

 والمشاركة وطنيا وإقليميا ودوليا

 والفعالية  تحديد خطوط سير العمل التي تكفل تحقيق الكفاءة: خطوط سير العمل 

 تحديد أساليب وقياسات جودة العمليات والبيانات :قياس الجودة 

 تحديد توقيتات تحديث السياسة واللجنة المعنية بمراجعتها: تحديث ومراجعة السياسة 

 ند اليها في اعداد هذه السياسةقائمة كاملة بالمصادر والمراجع التي استُ :المصادر والمراجع 

دليل عملي تطبيقي للسياسة الوطنية المصرية للفهرسة مزودا باألمثلة والنماذج الكاملة التي تجسد  -1

 التفضيالت واالختيارات واالضافات والممارسات المصرية 

ويفضل الرجوع . ومفرداته( وما)تسميات مجموعات عناصر البيانات في : مسرد بالمصطلحات المعربة يتضمن -7

 http://mtadataregistry.org/rdabrowse.htm:الى

  .للحصول على القوائم الكاملة

 مراحل وخطوات التنفيذ

 : جمع البيانات والمعلومات عن: المرحلة األولى
 القواعد والممارسات المصرية 

 (وما)الجهود المصرية في االعداد واالستعداد ل 

 تجارب وضع السياسات الوطنية للدول األخرى 

 ساعة عمل 27وتستغرق هذه المرحلة نحو 

 :وضع عناصر السياسة: المرحلة الثانية
  تعريب المصطلحات 

  ابتداء من المقدمة الى ( وما)صياغة التفضيالت واالختيارات واالضافات المصرية في كل مكون من مكونات

 .الفصول الى المالحق

 اعداد األمثلة والنماذج 

 ساعة عمل 772وتستغرق هذه المرحلة نحو 

 صياغة الوثيقة: المرحلة الثالثة
 تشتمل على صياغة مسودة أولى للوثيقة متضمنة كل اقسامها

 ساعة عمل 129تستغرق هذه المرحلة 
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 صياغة دليل العمل: المرحلة الرابعة
 (وما)تشتمل على صياغة دليل العمل التطبيقي للسياسة الوطنية المصرية للفهرسة وفقا لمعيار 

 ساعة عمل 129تستغرق هذه المرحلة 

 اعداد مسرد المصطلحات : المرحلة الخامسة
 .اعداد مسرد المصطلحات ليكون بمدخلين احداهما باللغة العربية والثاني باللغة االنجليزية

 ساعة عمل 27تستغرق هذه المرحلة 

 المراجعة األولية : المرحلة السادسة
 . لكل منهم المراجعة اللغويةتتضمن المراجعة الفنية األولى للوثيقة والدليل والمسرد، كما تتضمن 

 ساعة عمل 772وتستغرق هذه المرحلة 

 المراجعة النهائية: المرحلة السابعة
وهي مراجعة فنية للوثائق الثالثة تتم على مستوى وطني من خالل لجنة تشكل لهذا الغرض وتضم ممثلين عن 

 :كل من

 يةفي اقسام المكتبات االكاديمية المصر المعنيون بتدريس الفهرسة 

 المركزية لجامعة القاهرة، والجامعة االمريكية، ومكتبة اإلسكندرية،  :اقسام الفهرسة بالمكتبات األتية

 ومكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة، واتحاد الجامعات المصرية

 بعض الخبراء المعنيين بالفهرسة 

 ساعة عمل 27وتستغرق هذه المرحلة نحو 

 النشر واالتاحة: المرحلة الثامنة
 .ل على طباعة ونشر الوثائق الثالث ورقيا من جهة واعدادهم للنشر االلكتروني من جهة ثانيةتشتم

 ساعة  129تستغرق هذه المرحلة نحو 

أشهر فانه يمكن اختصار مدة العمل بعض  9ساعة أي نحو  1140ومع مالحظة ان مجمل ساعات العمل تبلغ نحو 

                .واحدالشيء إذا أمكن تنفيذ أكثر من مرحلة في وقت 

 بدائل التنفيذ
يقدم المشروع للعرض على مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية لدراسة البدائل االتية واتخاذ ما يراه الختيار 

 :أفضلها من وجهة نظره
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 تنفيذ محلي في دار الكتب: البديل األول
الوثائق الثالث، وميزة هذا البديل ان التكلفة تتولى دار الكتب من خالل لجنة داخلية واشراف داخلي اعداد 

 ستكون محلية وغالبا محدودة

 تنفيذ محلي في دار الكتب مع اشراف خارجي: البديل الثاني
تتولى دار الكتب من خالل لجنة داخلية اعداد الوثائق الثالث ولكن تحت اشراف من قبل خبراء تعينهم الدار لهذا 

 يجمع بين الخبرة والتكلفة المحدودةالغرض، وميزة هذا البديل انه 

 تنفيذ خبراء من خارج الدار: البديل الثالث
توكل دار الكتب امر اعداد هذه الوثائق الثالث لفريق من الخبراء من خالل وضع كراسة شروط ملزمة وعقد 

ودة العمل وانجازه يوقع بين الطرفين، ورغم ميزة هذا البديل فيما يتعلق بتوفير وقت العاملين في الدار وضمان ج

   .في الوقت المطلوب اال ان التكلفة فيه قد تكون عالية، وقد ال تتحملها الدار في الظروف الحالية

 تنفيذ خبراء من خارج الدار مع تمويل خارجي: البديل الرابع
وعقد  توكل دار الكتب امر اعداد هذه الوثائق الثالث لفريق من الخبراء من خالل وضع كراسة شروط ملزمة

 .يوقع بين الطرفين، على ان يتولى التمويل جهة خارجية تختارها دار الكتب وتتفاوض معها بهذا الشأن

 


