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 عـام   أواخـر  فـي    يرشيفاأل بالوصف   المعنيين بتعيين مجموعة الخبراء     )ICA( رشيفقام المجلس الدولي لأل   
 األربعـة  الوصـف  ق والتكامل بـين معـايير   الذي سيحقق التوافيرشيفاأل للوصف  مفاهيمي وكلفها بوضع . 2012

 EGAD)(  بالوصف األرشيفي  المعنيينراء  مجموعة الخب عتمد  تسو .)ICA( المجلس الدولي لألرشيف  الصادرة عن   
 نعـشري خـالل  ) ICA( المجلس الدولي لألرشـيف   الصادرة عن    الوصف معاييرلالتطور الذي حدث    كل من   على  

باإلضـافة إلـى     ،يرشيفاألداخل المجتمع    المشروعات ضمن أو   على المستوى الوطني   النماذج إعدادعملية  و،  اعام
 مفاهيمي النموذج ال  وضع لهذه الدراسة في     األساسييتمثل الهدف   و .جتمعات المهنية  النماذج الخاصة بالم   إعدادعملية  

تكنولوجيا االتـصال   التي تتيحها    من الفرص    يرشيفاألفادة المجتمع    إ  ومدي ة الدولي ة المهني  اآلراء توافقالذي يعكس   
 من خـالل    ه خارج أو يرشيفاأل المجتمعداخل   بشكل تعاوني الفرص المتاحة للعمل    باإلضافة إلى   ،  ةحديثوالالحالية  

   . الوثائق وفهمهاإتاحةلتوفير سبل  المشترك السعي
  

 

  بالوصـف األرشـيفي  المعنيينمجموعة الخبراء   بتشكيل (ICA) رشيف، قام المجلس الدولي لأل    2012في عام   
(EGAD)  المعاييروممارسات  ال أفضللجنة  خلفا ل(CBPS). هـا قد كلف فالتي سبقتها،   للجان  حال بالنسبة   كما هو ال  و 

وذلـك فـي    ،  ةيرشيفاألالمبادئ   على   تطوير معايير وصف الوثائق اعتمادا    مهمة   ب )ICA(مجلس الدولي لألرشيف    ال
 معيـار  وضـع ب )EGAD(  بالوصف األرشيفيالمعنيينمجموعة الخبراء كما كلفت ، 2016 -2012لفترة الزمنية  ا

 التقنين الدولي العام للوصـف األرشـيفي      : القائمة األربعة المعايير    شامل معني بتحقيق التوافق والتكامل بين      وصف
ISAD(G) ،والعـائالت األشـخاص  للكيانـات االعتباريـة و  يرشـيف األالمعيار الدولي للـضبط االسـتنادي   و  

ISAAR(CPF)  ،المعيار الدولي لوصف الوظائف   و ISDF، المعيار الدولي لوصـف الجهـات المعنيـة بحفـظ          و
 المعنيـين مجموعة الخبراء   بتكليف  أيضا   )ICA(مجلس الدولي لألرشيف     ال قام كما   .ISDIAH ةيفرشياألالمقتنيات  

ــيفي   ــف األرش ــتخدام   )EGAD(بالوص ــك باس ــايير وذل ــوير المع ــاليب بتط ــأس ــ الة النمذج              ةمفاهيمي
)conceptual modeling(.    

 -بصفة رسمية - )ICA(مجلس الدولي لألرشيف    ال ىن تبن أ في التطور منذ     يرشيفاأللقد استمر مفهوم الوصف     
 لكي يتم التوافق مع المفـاهيم المتغيـرة والتغييـرات           .1989 من مهمته عام     اباعتبارها جزء  المعايير   مهمة وضع 
مجلـس الـدولي لألرشـيف      القد استعرض   و .يرشيفاألساس لنظم الوصف     األ توفر االتصال التي    لتقنياتالمستمرة  

)ICA(   المعايير بصفة دورية هذه )    التقنـين الـدولي    ها تم تنقيحالتي، األربعة  الوصفمعاييرومن  .)1انظر جدول
 األشـخاص و للكيانات االعتبارية، يرشيفاألالمعيار الدولي للضبط االستنادي  و،  ISAD(G) العام للوصف األرشيفي  
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  كـل مـن    تطويرمؤخرا  ما تم    ك . الطبعة الثانية لكل منهما    إصدار ب عليه مما ترت  فقط،   ISAAR(CPF) والعائالت
 المعيار الدولي لوصف الجهات المعنيـة بحفـظ المقتنيـات األرشـيفية           و ،ISDF المعيار الدولي لوصف الوظائف   

ISDIAH ،ويتم اآلن مراجعتهما.   
بيان مبادئ الوصـف     - معايير الوصف األربعة   وضع في بداية    - )ICA(مجلس الدولي لألرشيف    الصدر  أ قدل

ـ و،  المناسـب  الوصف   يضمن، بما   معايير الوصف  المبادئ المنطقية ل   إتاحة، تتم   3-1جزء   في ال  .1يرشيفاأل م المالئ
 تحقيق التكامل بين    إمكانية و ها،وتبادلة  يرشيفاأل المعلومات الخاصة بالمادة     استرجاعر   تيسي ىلإوالواضح، مما يؤدي    

  .موحدومات معل نظام إطارفي  مستودعات مختلفة منف التي تم الحصول عليها اوصاأل
نطاق واسع من جانب المجتمـع       على   هاواستخدام هناك حاجة لتبني المعايير   ف،  بفاعليةهداف  لكي يتم تحقيق األ   و

 ISAD(G) التقنين الدولي العام للوصف األرشيفي    نجد أن   ،  األربعةمن بين المعايير    ن  فإسوء الحظ   كن ل  ل .يرشيفاأل
 بدرجـة    هـذا  يرجـع و .يرشيفاأل تطور نظم الوصف   إطارفي  سع   نطاق وا  فقط هو الذي تم قبوله واستخدامه على      

 أمـد طويـل   السائدة منذ   يعكس الممارسة الوصفية     ISAD(G) التقنين الدولي العام للوصف األرشيفي    ن  أ ىلإكبيرة  
 والتي تتضمن كافـة     ) provenance(المنشأ  / المصدر أساس على   وصف الوثيقة المفردة والقائم   والتي تركز على    

التقنـين    فـي  وجدتعناصر الوصف التي      على ؤكدتضافية  إمعايير  ثالثة   ظهور   أن كما   .المتباينة وصفالعناصر  
هـا فـصل عناصـر      إطارتطور النظم التي يتم فـي        على   شجعيما  م،  ISAD(G) الدولي العام للوصف األرشيفي   

ـ علافأكثر   جديدة   وجهات نظر  إنتاجوكامل،  متي  أرشيف وصف   إعداد لكي يتم    ها وربط الوصف تـسهل اسـتخدام    ة  ي
 الخطـوط االسترشـادية     )ICA(مجلس الدولي لألرشيف    ال  الصادرة عن  معاييرال ومع ذلك، لم تتح      .ها وفهم الوثائق

فهم المعايير وكـذلك الفوائـد      األمر   هذا   أعاق ولقد   . هذه النظم  إطار سويا في    األربعةالمعنية بكيفية تطبيق المعايير     
   .حدة على لوصف كلل الرئيسية عناصربال االحتفاظها إطارلنظم التي يتم في االقتصادية والوظيفية لتطوير ا

 مفـاهيمي  نمـوذج  وضـع  في )EGAD( بالوصف األرشيفي المعنيينجموعة الخبراء   م أهدافتمثل  وبالتالي ت 
لك ، وكذ )ICA( الحاليةمجلس الدولي لألرشيف    العايير  مفي  قصور  ال أوجه من شأنه معالجة   الذي   يرشيفاألللوصف  

الطريـق    فتحتتيحولوصف ل التي تحترم المفاهيم التقليدية يرشيفاأل الخطوط االسترشادية لتطوير نظم الوصف    إتاحة
   . جديدة خاصة بالوثائقووجهات نظرمسارات ل

  
 

 اجتماعا يضم الخبراء في     رشيف الدولي لأل  ، بالتعاون مع المجلس   يكندال الوطني رشيف، عقد األ  1988في عام   
مجلـس الـدولي لألرشـيف       ال  هو قيام  االجتماعهذا   في   إصدارها القرارات التي تم     ومن .يرشيفاألمجال الوصف   

)ICA( لكـي يـتم    الوصف؛   العلمية في    مارسةم و النظرية الخبرةين ذوي   يرشيفاأل مجموعة عمل تتكون من      بإنشاء
 القرار وذلـك بتنظـيم       لهذا (ICA) لألرشيفمجلس الدولي   القد استجاب   و .2يرشيفألامعايير دولية للوصف    وضع  
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 وضع: مجموعة من األنشطة ومنها    التالية   ا عام العشرينخالل  تولت هذه المجموعة     . التالي بالعاماجتماع في باريس    
 ي العام للوصـف األرشـيفي     التقنين الدول : ، هي األربعة وصفال ومعايير   ،يرشيفاأل بالوصف   المتعلقبيان المبادئ   
ISAD(G) ،والعـائالت واألشـخاص المعيار الدولي للـضبط االسـتنادي األرشـيفي للكيانـات االعتباريـة      و   

ISAAR(CPF)  ،المعيار الدولي لوصف الوظائف   و ISDF، المعيار الدولي لوصـف الجهـات المعنيـة بحفـظ          و
  .ISDIAH المقتنيات األرشيفية

  

1 
    

 1992 1992 -1989) 1988( - بیان المبادئ
ISAD 1994 1993 -1990 ىاألول 

ISAAR 1996 1995 -1993 األولى 
ISAD 1999 2000 -1996 الثانیة 

ISAAR 2004 2004 - 2000 الثانیة 
ISDF 2007 2007 - 2005 األولى 

ISDIAH 2008 2008 - 2005 األولى 

، ISAD(G) التقنين الدولي العام للوصـف األرشـيفي       إصدار تم    حيث ؛ التوالي ى عل األربعة المعايير   توضعلقد   
ثـم   ISAAR (CPF)   والعـائالت واألشـخاص المعيار الدولي للضبط االستنادي األرشيفي للكيانات االعتبارية و

المعيار الدولي لوصف الجهات المعنية     و ،ISDF المعيار الدولي لوصف الوظائف    ل من وضع ك وذلك قبل    هما،تنقيح
تم الذين اشتركوا في وضع المعيار األول       ين  يرشيفاأل  أن باإلشارةومن الجدير    .ISDIAH بحفظ المقتنيات األرشيفية  

 ومن ثـم كـان      ؛ة العمل عدد كبير داخل مجموع   كان يشترك   العمل  ستمرارية  لضمان ا  ، لكن بصورة كاملة تغييرهم  
   .معيار إلى المعيار الذي يليه من بعضهم ينتقل

عوا الخروج بأربعة معـايير للوصـف،       يتوق لم   1988وتاوا عام   أ في   اجتمعواين الذين   يرشيفاألن  من الواضح أ  
 فـي   االنتقـال  حيث يتم    ؛على حدة ية  أرشيفمتكاملة  كل  صف   و يتمثل في نموذج الوصف السائد في تلك الفترة        كانف

 وثيقـة   - ملـف  -سلـسلة  (العام إلى الخاص، أي االنتقال من وصف المتكاملة إلى أجـزاء المتكاملـة             الوصف من 
 وصـف   إطـار  واستخدامها، فـي     هاومسار إنشائ  المتكامالت   إحدى كل سمات الوثائق في      جمعتم  وي. )إلخ...مفردة

وبالتالي فإن الوصـف يقـوم       . شامل  وصف كامل  إعداديتم دمجها بغرض    و ،مختلفةالوصف  ال عناصر   يضمواحد،  
وظـائف  : سـياق الوثيقـة  من  -مع مرور الوقت -وكذلك ما فهمناه    الوثائق،    كل العناصر الخاصة بوصف    غطيةبت

 التقنـين الـدولي العـام للوصـف األرشـيفي          يجـسده    هذا المفهوم   و . المقتنيات ومستودع حفظ ،   وأنشطته المنشئ
ISAD(G) ةثانيوال ىاألول الطبعتين من خالل.   
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 معـايير   تسيطر في البداية على عمـل     كانت    معا  بين عناصر الوصف   الجمع ن فكرة بناء عليه، فيمكن القول إ    
 عناصـر  المزايا الخاصة بالفصل بـين    يتضح لهم   بدأ ين المشاركين يرشيفاأللكن  ،  )ICA( رشيفالمجلس الدولي لأل  

 وذلـك  ؛"تاحةنقاط اإل" على الحفاظ إمكانية ISAD(G)  التقنين الدولي العام للوصف األرشيفي  اقترحفقد .الوصف
 فـي   .3)الوصفعناصر  عن باقي   الحفاظ على كل منها على حدة بعيدا        ي يتم   أ( الضبط االستنادي    أساليبباستخدام  

معيـار يطلـق     وضع الرغبة في    إلى -ISAD(G)م للوصف األرشيفي    في التقنين الدولي العا    -أشير  هذا الصدد،   
، ISAAR(CPF)  والعـائالت األشخاص للكيانات االعتبارية ويرشيفاألار الدولي للضبط االستنادي المعي عليه اسم  

المعيار الدولي للضبط االسـتنادي األرشـيفي        بوضع تم تشكيل مجموعة العمل المعنية       وقد .4 بعد عامين  صدرالذي  
تقنـين الـدولي العـام       ال دارإص وذلك قبل    1993 عام   ISAAR(CPF) للكيانات االعتبارية واألشخاص والعائالت   

 فـي   تاحـة  الفصل بين نقـاط اإل     ى مجموعة العمل هذه عل    ركزت وقد .1994 عام   ISAD(G)للوصف األرشيفي   
قـد  و ، الوثـائق ئي منشأسماء على التركيزقد تم ف تحديدا، أكثر وبصورة .الوصفعناصر   وباقي   يرشيفاألالوصف  

بالنسبة و .5مكن ذلك أذا  إ حدة، وقد يتم الربط بينهما       ى كل عل  امنشئيهوصف الوثائق ووصف      كل من   على الحفاظيتم  
   . كامال شامالا ببعضها وصفًمترابطة العناصر الوصف ستشكلللمستخدمين، 

 linked authority"المرتبطـة للـنظم االسـتنادية   "لقد تم الفصل بين الضبط االستنادي ووصف الوثائق وفقا 

systems"    اسـتندت لقـد  . العشرينالتي ظهرت في ثمانينيات القرن     و ،داخل المكتبات  الحاسب اآللي المعتمدة على 
قد تماثلت  و .المكتبةب البطاقيةفهارس  ال في   تاحةنقاط اإل  على   الحفاظ في   المستخدمةالملفات االستنادية    على   هذه النظم 

 اكان هـذا ذ والمكتبات،  في مجتمع استخدمت مع تلك التي يرشيفاأل االستنادي للضبط معيار ضعلو األساسيةالحجة  
 خاصة المتكامالت التي لهـا      ويتضح ذلك في تبادل المعلومات الخاصة بمنشئ الوثائق        .6كبرأطابع اقتصادي بدرجة    

مثلـة عامـة،    أجرة والتجارة باعتبارها    الهواالستشهاد بالوثائق الخاصة بالفترات االستعمارية،      ويمكن   .نفس المنشئ 
   .ائدة الكبيرة يتسم تبادل الوصف بالفومن ثم

الـنظم  "لوصف في   ل األخرىالعناصر  و) إلخ... جامع - حافظ -منشئ(األسماء  الفصل بين   في   السببتمثل  وقد  
، )Charles Jewett(  لقد قام تشارلز جويـت . تاريخ طويللهاحجة الفصل وداخل المكتبات، " االستنادية المرتبطة

 بوضع تصور التاسع عشر في منتصف القرن )the Smithsonian Institution (مكتبة مؤسسة سميثسونيان أمين
 هو الفهرس  لفهرس المكتبات في تلك الفترة       وكان الشكل السائد   .لمعرفة العالمية الذي يغطي ا  لفهرس العالمي    ل خاص

 شـكل  )Jewett ( لـم يؤيـد جويـت      . الذي اتسم بارتفاع قيمته وعدم مسايرته لروح العصر في تلك الفترة           الكتابي
ـ البيانات إنشاء  في الطريقة التي يتم من خاللها    جذريحداث تغيير   إلكنه اقترح   فهرس،  ال  . عليهـا والحفـاظ  ةفهرس
 الشخـصية  مجموعة متنوعة من فهارس الكتب للمكتبـات         إعدادفي  وصف  الاستخدام   على    ستساعد التي األساليبو

 الجديدة   واألساليب بالنسبة للمعايير  )Jewett ( جويت رأي    تمثل وقد .7 المكتبات يضم جميع والفهرس العالمي الذي    
عناصـر مـن    لااستخدام  في   ةنو المر  على  سيساعد -حدة على   كل-لوصف  ل األساسية عناصرال على   الحفاظن  أفي  
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 إتاحـة وجهـة     ا من شأنه  وسيلة كلو،  وسائل اإليجاد  مجموعة كبيرة من     إعدادلكي يتم   ؛  خالل عمليات دمج مختلفة   
ويمكن  .استخدامهاوتحديد مكان المصادر التي تم وصفها         مختلفة في  إستراتيجية دعم   لىإ باإلضافةهذا  ،  ة مختلف نظر

، بمـا فـي ذلـك الـنظم         ها ووصـف   المعلومات إتاحةتطوير نظم    في   االبتكار يستمر في تحفيز     النهج هذا   نإالقول  
   .ةيرشيفاأل

 المعيـار   وضـعت  والتي   )ICA( رشيف مجموعة العمل الخاصة بالمجلس الدولي لأل      أن الجدير باإلشارة    منو
قد اعتمدت علـى    ،  ISAAR(CPF)  والعائالت األشخاص للكيانات االعتبارية و   يرشيفاألالدولي للضبط االستنادي    

 .ا عام 30ذ أكثر من    من  ظهرت يرشيفاأل في الوصف    الفصل فكرة ومن الجدير بالذكر أن   ،  ها ونظم اتالمكتب أساليب
            سـترالي  الكومنولـث األ أرشـيف خـرين فـي مكتـب    آذي يعمـل مـع   ، ال)Peter Scott ( بيتر سكوتأيد فقد
)the Australian Commonwealth Archives Office( ، مفهـوم مجموعـة    "مـن الهدف الخاص  1996عام

ن لم يكـن  إ( من الصعب على مستوى المتكاملة جعلالوصف نجد أن حيث  .)record group concept" (الوثائق
تكامل وسالمة السلسلة الوثائقية ذات المصادر المتعددة، حيث تظهر العديد من الـسالسل              على   حفاظال) من المستحيل 

 الوثـائق   منشئي الفصل بين وصف     ن، مما يؤكد على أ    خرآإلى   منشئنتيجة االنتقال المتكرر للمسئولية الوظيفية من       
سـالمة السلـسلة الوثائقيـة دون        علـى    فاظالح على    السلسلة الوثائقية يساعد   إلى االهتمام   وتحويلووصف الوثائق   

 .9سـنوات  سكوت لعـدة  تأييد رأيفي األمريكيين ين يرشيفاأل كما استمر العديد من     .8المنشأ/ المصدراالستغناء عن   
ومن ثـم يمكـن     ،  )ICA( رشيف معايير المجلس الدولي لأل    وضع على   بينما لم يؤثر نظام السلسلة بصورة واضحة      

 سـكوت نـادى بهـا    الوصف يعكس بصورة متزايدة المنـاهج الوصـفية التـي         عناصر ل  الفصل المستمر  أن القول
)Scott(10.  

 ؛ الوصـف عناصرن فصل   قد تم بهدف أوسع وأكثر ثباتا ع       )ICA( مجلس الدولي لألرشيف  ايير ال معظهور  إن  
 .ظ عليهـا  والحفـا  الوصـف بيانات   إنشاءفي   ةنومرة و  اقتصادي وسيلة أكثر  إعدادحيث كان الهدف من وضعها هو       

 التـي   اإلتاحة و البحث من نظم    مختلفة مجموعة   إنشاء بغرض   عناصر استخدام ال  يمكنبمجرد ما تتم عملية الفصل،      و
المتكـامالت  مع الحفـاظ علـى وحـدة        لك  كل ذ  الخاصة باستخدام هذه النظم، و     تضاعف وجهات النظر   إلىتؤدي  

ين يرشـيف األخيـال    علـى    يـسيطر ال يزال   ة  يرشيفاألالمتكاملة  على مستوى   وصف   ال إن،  ويمكن القول  .ةيرشيفاأل
قـد   المعـايير  وعلى الرغم من ذلك فإن     . بين عناصر الوصف    للفصل األساس وضع حجر  في حين يتم   ،المشاركين

كامل متنظام  بالعمل معا إلعداد     الخطوط االسترشادية بكيفية قيام المعايير       يوفر  شامل مفاهيمي إطار وضعفي   تفشل
المجتمـع  ونتيجة لـذلك فـإن       .ملية الفصل أعاق ع  قد   مفاهيمي ال طار غياب اإل  أن مفاده   آخر يرأهناك  و .لوصفل

 مجلس الدولي لألرشـيف   التي تستخدم بصورة كاملة معايير ال     نطاق واسع تنفيذ النظم     لم يقبل على      الدولي يرشيفاأل
)ICA(، رشيفي التقنين الدولي العام للوصف األتم قبول، األربعةمن بين المعايير و ISAD (G) على نطاق واسع.  
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خالصـة    إعـداد   قرار )ICA(مجلس الدولي لألرشيف    التخذ  اواستجابة لهذه الحلقة المفقودة،      ،2008 في عام   
: مناقـشات عـدة   بناء على    ؛2012هما في يناير    تي كل إصدارلقد ظهرت وثيقتان، تم     و .القائمة األربعةمعايير  لل وافية

 وصفال معايير   ومواءمةنجازات المعني بتنقيح    تقرير اإل و،  11األربعة المعايير   ادلة بين بالعالقات المتب  مشتركفصل  
 جل البحث عن حاالت التـداخل     أ، من   األربعة بعد تحليل المعايير     .ICA(12(مجلس الدولي لألرشيف    ال الصادرة عن 

ن هـذا  إثـم   التطوير،   ىلإوال  أ  سيكون بحاجة  مفاهيمين النموذج ال  أب ، تمت التوصية  اق بينه يفالتو، وكيفية   والتقارب
مجلـس الـدولي     ال عقب هذه التوصـية، قـام     و .13األربعة المعايير   لتطوير سيكون بمثابة مرجع     مفاهيميالنموذج ال 
 لكـي  مفـاهيمي بتطوير نموذج  EGAD)(  بالوصف األرشيفيالمعنيينمجموعة الخبراء  بتكليف )ICA(لألرشيف  

   .2016ه عام إصداريتم 
  

 

ية الجديدة، سـعت     البحث واألساليب عندما ظهرت الوسائط     . االتصال تقنياتعلى  ها  ووصف  المصادر إتاحةتعتمد  
 تصورات جديـدة    إعدادالجديدة في    التقنيات استخدام   إلى -رئيسيكون الوصف بها بمثابة نشاط      يالتي  -المجتمعات  

 ،فهـم السـتخدام و  االو،  تاحةاإلو،  بحثية ال لم ع يتم تعزيز كبر، ولكي   أ بدرجة   االوصف لكي يصبح اقتصادي   بخاصة  
 إعداد  في إمكانية  ، تمثلت التكنولوجيا  )Jewett (بالنسبة لجويت و .األساسيةهداف  المبادئ واأل اكتمال  وبالتالي تحقيق   

متعـددة   وسائل أتاحنه  أ، كما   ةنومرو،  ةاقتصاديأكثر  كان هذا الوضع    و .لفهرسة في الطباعة النمطية   جديد ل تصور  
 وقـد  .في وقـت الحـق    ) Jewett( جويت   أفكار العديد من    إدراكتم  و . في أشكال متعددة    استخدام البيانات  عادةإل

 ندئـذ، وفقـا لتـصورات جويـت       التي تم اسـتخدامها ع    ( وفهارس البطاقات    المطبوعةالبطاقات  عن طريق    تحققت
)Jewett( لكتب المطبوعةمثل ا فهارس عالمية عدادفي إ(.   

 إصـدار  المعايير، تـم     وضع بأنشطة )ICA(مجلس الدولي لألرشيف    ال، خالل عامين قبل بدء      1986م  في عا و
-SQL:ANSI X3.135)االستفسارات البنيوية الهيكليـة   لغة: جال التكنولوجيمعيارين انتشرا بدرجة كبيرة في الم

1986; ISO/IEC 9075) ،العامـة   المعياريـة لغة الترميزو (SGML: ISO 8879:1986).  لغـة  تثـر أ لقـد 
 واألكاديميـة  التجاريـة،    واألعمـال الحكومة،   على   في الحال وبدرجة كبيرة   ) SQL(االستفسارات البنيوية الهيكلية    

عـام   SGML من فرعية كمجموعة XML:W3C)( ةلغة الترميز الموسع  ظهور  ومع   .المستخدمينغيرهم من   و
   .تعارض بينهما، تم استخدامهما سوياث حدنطاق واسع، وعندما لم يعلى التقنيتان ، تم دعم 1998

 كـل   إعـداد  مختلفة خاصة بتمثيل البيانات، حيث تم        أساليبقواعد البيانات ولغة الترميز     لقد استخدمت التقنيتان    
كيفيـة   مع مراعـاة تحديـد       ، الخاصة بهم  تحليل البيانات لن  يلمستخدمل قد أتيحت ،  وبالتالي .منها الستخدامات محددة  

   .سيتم استخدامهان يالتقنيت هاتيني من أ لكي يتم تحديد ؛اتاستخدام البيان
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 المنتظم  الرقم: بفاعلية المعلومات التي من الممكن تمثيلها وفقا للمعايير التالية        بصفة عامة، تدعم قواعد البيانات      
فـي   ترابطـة الم الحقولو ، محدودة بيانات على   حقلر كل   اقتصاو ،باألهمية  عامة ال يتسم   الحقولترتيب  و ،للحقول
 التي يـتم    تتسم المعلومات  قد   .الهيكلبالشكل و  فيما يتعلق    حقلالتحكم في بيانات كل     و ، بسيط أو هرمي محدد    تسلسل

، إكمالهـا  الواجب على المستخدم   النماذج في   إيجادهابشكل جيد في قواعد البيانات بمثابة البيانات التي يتم          استيعابها  
 ال تتفوق تكنولوجيا قواعد البيانات في الفـصل بـين           .رخصة القيادة  على   صولجل الح أ التقدم من     نموذج مثال ذلك 

 البيانـات، ممـا يـسمح    حقـول  الجيدة لعملية الـربط بـين   اإلدارة في أيضا، ولكن   فحسب  المختلفة لبياناتا حقول
ثيرا ما يشار   وك . واالستخدامات وجهات النظر  مجموعة كبيرة من     تخدم متباينة   أشكال في   الحقولللمستخدمين بجمع   

   ".data-centric " مركزيةبياناتباسم  الخاص بتمثيل البيانات النهج هذا إلى
  مـن أنـواع  نـصوص ( نموذج خاص بالوثائق التقليديـة       إلى تصميم ،  أخرى من ناحية     الترميز تقنياتتهدف  و

: العديد من السمات التالية    في   هذه األنواع ، تشترك كل    م عا بشكل .)مختلفة، مثل المقاالت، الخطابات، الكتب وغيرها     
ترتيـب  مـسألة  مثـل   (باألهمية الترتيب أويتسم التسلسل  و -) الفقرات أومثل الفصول   (ر   غير المنتظم للعناص   الرقم

 وعـدد   -التداخل بين البيانـات ولغـة الترميـز        و -الهرمي غير المحدد   والتسلسلالهيكل شبه المنتظم     و -)الفقرات
         وثيقـة مركزيـة     الخـاص بالبيانـات اسـم      الـنهج هـذا    علـى     عامـة يطلـق    . وبينهـا   الوثائق داخل العالقات

"document-centric".   
 . بشكل جيد مـن خاللهمـا      الحقيقي العالم   معلوماتقد ال يتم تمثيل معظم      فحيث تتسم هاتان التقنيتان بالفاعلية،      و
 األكثـر  الـشكل (ة  يرشـيف األ تكاملة على مستوى الم   وصفالسيما في   ، وال يرشيفاأللوصف  لهو الحال بالنسبة    كما  

 تقنيات ومن خالل    ،جزاء قواعد البيانات في بعض األ     تقنيات ولكن ليس بشكل جيد، وذلك من خالل         هو كاف ) شيوعا
 تـوافر نعكس من خالل الحقيقـة المعنيـة بعـدم          ت الطبيعة المتداخلة للوصف التقليدي      إن .أخرىجزاء  أالترميز في   

 يتم المزج   أو خرآ أو ا واحد نظم الوصف  كما تستخدم العديد من      .يرشيفاأل التنفيذ   شهدمتكنولوجيا تسود بوضوح في     
 الترميـز   وتقنيـات  الوصـف    إنشاء ومتابعـة  جل  أ بتكنولوجيا قواعد البيانات المستخدمة من       ابين االثنين، مصحوب  

لتطورات التكنولوجية التي حدثت     ا أدت لقد   .ين النهائي ينللمستخدم آلة ومن   ألخرى آلة لكي يتم النقل من      ؛المستخدمة
ساعد هذا في    فقدثم،  ومن   ؛ تماما إزالتهاو  أ  القصور الخاصة بكل منها    أوجهقالل من    هاتين التقنيتين الي اإل    إطارفي  

   . عملية التمثيلهما فياستمرار
ـ  إصـدار  ب  )W3C (رابطة الشبكة العالميـة   قامت   ،)XML(  لغة الترميز الموسعة   إصداربعد عام من     ار إط
 نموذج مختلـف تمامـا خـاص بتمثيـل          بإدراج) RDF (إطار وصف المصادر   ويقوم   .)RDF (وصف المصادر 

 باعتبارها بيانات تتـسم     البيانات عملية تمثيل    بعرض الرسم البياني    تقنيات وتقوم   . الرسم البياني  تقنيات  وهو :البيانات
 )XML ( تدعم لغـة الترميـز الموسـعة    في حين  ."ثالثي "كل بيان يسمى  و،  )الكيان - اإلجراء -الموضوع(عادة بـ   

انموذج التمثيـل   علـى    النماذج الثالثية التي تساعد   و،  )ي الشجر أو( الهرمي   والتسلسل البياني،   م الرس شكالأل ا محدد
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لذي  ا العالم الحقيقي  وبالنظر إلى    .)لها البيانات تمثو (الحقيقي العالم   وكائنات،  مترابطةلشبكات البيانات ال  غير المحدود   
 إطـار فـي    واألشياءفراد  بعض خاصة باأل  ال رة مرتبطة ببعضها   باعتباره شبكة ديناميكية كبي    ،هإطارنحيا ونعمل في    

   . جديدة وأكثر تعبيرا عن التمثيلأشكاال  تتيحم البياني الرستقنياتنجد أن  ،زمانالمكان وال
 لكـي   إلضفاء الطابع الرسميت الصلةذا واألساليبالمعايير و )RDF (إطار وصف المصادر   الجمع بين لقد تم   

 شبكة تتسم بالدقة الدالليـة والهيكلـة المنطقيـة خاصـة            نشاءإالداللية   التقنيات كما تقترح    .الداللية التقنياتيتم تنفيذ   
 جديـدة،   وأنمـاط  بغرض توضيح معارف     الحاسب اآللي بطة التي من الممكن استخدامها بواسطة       ارتبالمعلومات الم 

التبـادل  مجاالت لكي يتم الفي مختلف  الداللية بصورة متزايدة    التقنيات ويتم استخدام    .عالم المعلومات  تكوينوبالتالي  
عملية الفـصل بـين    على  ومن ثم يتم التغلب؛متباينةها والحفاظ عليها في سياقات   إعدادالربط بين البيانات التي تم      و

         بـصفة خاصـة، الويـب الـداللي        المهمـة لمبـادرات    ا ىحدإقوم  وت . التي تصفها  واألشياءالمتباينة   وصفالنظم  
)the Semantic Web(ة خاصـة بالبيانـات    تصور خاص بالويب العالمي باعتباره شبكة دالليـة كبيـر  إعداد، ب

دراك هذا المفهوم، يتم تـشجيع      إ لكي يتم    .14األشياءهذه  بين  عالقات  ال في هذا العالم و    واألشياءالعالم،  عن  ترابطة  الم
البيانـات المفتوحـة    ""نترنت فـي شـكل يـسمي         البيانات مجانا من خالل اإل     إتاحة البيانات بغرض    إنشاءين ب القائم

بخالف النظام الذي يتم االحتفـاظ بالبيانـات   أخرى نظم ي من الممكن استخدامها من خالل   والت (LOD)" "المرتبطة
 -توضـح    الدالليـة    التقنياتبصورة كاملة، لكن     هذه الرؤية    إدراكإمكانية  فراد في    ويشك العديد من األ    .هإطارفي  

شترك مجتمعات التراث الثقافي وبدرجة متزايدة في       عندما ت ،  خاصة . الكبيرة األهداف تحقيق   إمكانية -بدرجة متزايدة 
   .الخاصة بالفهرس العالمي للتراث الثقافي )Jewett(جويت رؤية إعادة صياغة 

يال وبدرجة كبيرة بمعزل عن بعـضها،       التي عملت طو   -ث الثقافي   بدرجة متزايدة مجتمعات الترا    اآلن اتجهت
 الدالليـة    إلى استخدام التقنيات   -ونظم متطورة وفقا لهذه الممارسات     خاصة بها    حيث يتبع كل منها ممارسات وصف     

 ى كمـا يـسع    . المتكاملـة للتـراث الثقـافي      تاحـة إل ومن ثم تحقيق ا    ؛ة المتباين وصفالنظم  بين   ربطال كتشاففي ا 
 اعتمـادا و .15أوروباالمتاحف في   مصادر  المكتبات و و الرقمي،   رشيف بالنسبة لأل  تاحة توفير نظم اإل   إلى ألوروبيونا

مريكـا  أ لقد تبنت المكتبـة العامـة الرقميـة فـي            .وروبيونالذي طوره األ  ) يانطولوجاأل أو(نموذج البيانات   على  
(DPLA)  الخاصة بها كما هو الحـال       المقيدة من المفردات    ثيرالك إعداد وتقوم مكتبة الكونجرس ب    .16 مبادرة مماثلة 

ـ بالنسبة ها لكي يتم عرض الوصـف  ؤجراإ الدراسة التي يتم     إلى باإلضافة،  (LOD) "البيانات المفتوحة المرتبطة  "  ل
الخـط  على   المكتبات    تحسيب مركزل التابع     (VIAF) كما يقوم الملف االستنادي الدولي االفتراضي        .17الببليوجرافي

ـ   كما هو الحال بالنسبة    االستنادي للملف" المجموعات العنقودية " من    ماليين إتاحة، ب )OCLC(باشرالم البيانـات  "  لـ
الملف االسـتنادي الـدولي     فراد بوثائق   األعن   ويتم ربط مقاالت موسوعة ويكبيديا       .18(LOD) "المفتوحة المرتبطة 

موسوعة ويكبيديا كما هو الحـال  من موعة فرعية  كما يتم عرض مج. نفسهافراداألالخاصة ب  (VIAF)االفتراضي 
 المكتبات على الخـط      تحسيب مركز يحاول   كما. dpPedia19في   (LOD) "البيانات المفتوحة المرتبطة  " لـبالنسبة  
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 "البيانات المفتوحة المرتبطة" لـكما هو الحال بالنسبة   WorldCat مجموعة فرعية لوثائقإتاحة) OCLC(المباشر
20(LOD) .لوصف من خـالل    ل المختلفة   تهانظمأ إتاحة الداللية بغرض    التقنياتدم المكتبة الوطنية في فرنسا      وتستخ

 بغرض عرض البيانـات  )EAD  األرشيفي المكودالوصفو MARCالفهرسة المقروءة آليا    بما في ذلك     (اإلنترنت
ـ    .21(LOD) "البيانات المفتوحة المرتبطة  " لـكما هو الحال بالنسبة      ة البريطانيـة الببليوجرافيـا     وأصـدرت المكتب

  .22(LOD)"البيانات المفتوحة المرتبطة "لـكما هو الحال بالنسبة ) BNB(الوطنية البريطانية 
 من خالل عوامل    عرقلته تمت   قد في هذه المبادرات والمشروعات وغيرها،       يرشيفاألشترك المجتمع   اي حين   ف

 به أقل من غيره من المجتمعات األخرى مـن ناحيـة            الخاصةممارسات الوصف   : )مع استثناءات ملحوظة  (متنوعة  
 الهرمي والقوائم التي تم ترتيبها بمثابة تحدي من نوع          التسلسل (والمشاكل التي تتسم بتعقد ممارسات الوصف      التقنين،
فيما يتعلق بالخطوط االسترشادية المتاحـة      و .يرشيفاأللوصف  ل الواضح الشامل    مفاهيمي ال طار وغياب اإل  ،)خاص
 التقنـين الـدولي العـام للوصـف األرشـيفي         ، والسيما   رشيفالمجلس الدولي لأل  الصادرة عن   معايير  الالل  من خ 

ISAD(G). في االتجاه نحو توحيد ممارسات الوصف تقدما كبيرا يرشيفاألقد حقق المجتمع ل.   
دراك الكامـل  لـة واإل ومع ذلك، ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به قبل قيام المجتمـع بالمـشاركة الكام                

 البحـث عـن    بالفاعليـة فـي      يرشيفاأل لكي يتسم الوصف     ؛للفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة والناشئة حديثا      
جـذب  ، و  بـشكل أفـضل    رشيفخدمة المجتمعات التي تستخدم األ     ومن ثم    ؛ا واستخدامها ه وفهم ةيرشيفاألالمصادر  

   .مجموعات جديدة من المستخدمين
  

 

 إلحدى بالنسبة   االقائمة فيما بينه   والعالقات    الرئيسية  بمثابة تقنية رسمية معنية بتمثيل المفاهيم      مفاهيميالنموذج ال 
 ولغات الترميز،   مثل قواعد البيانات،  ( مختلفة لتمثيل البيانات     أساليبنه قد ظهرت    إ حيث   ؛المجاالت المعرفية المحددة  

لبيانات التي يتعين تمثيلهـا واسـتخدامها فـي الـنظم     ة ا ذجنمدة ل  محد أساليب تم تطوير    دوق. ) البياني وتقنيات الرسم 
 الكينونـة  -العالقـة   نموذج  " البيانات في    ةعدا ق لتقنيات والذي ظهر بالنسبة     للنمذجة الشائع   األسلوبيتمثل  و .السائدة
(ER)". الكينونة –نموذج العالقة " نهج ، تم تعديلالشيئية العالئقية فيما يتعلق بظهور قواعد البيانات و (ER)"   لكـي
 ظهر  فقد،   الرسم البياني  أساس على    الداللية القائمة  التقنياتظهور  ومع   .الكيانات الشيئية بيانات   تمثيل   أساليبيعكس  

إطار وصف   أساسعلى   )W3C (رابطة الشبكة العالمية   وضعتلقد  و .دعمهال أساليب النمذجة واألدوات  المزيد من   
محـددة  يـا   أنطولوجمن   "ةلتمثيل المعرف "وسيلة رسمية    باعتبارها   (OWL) ا الويب يأنطولوج لغة   )RDF (المصادر

يقوم فقـط    ال   الذي "reasoning المنطق"برنامج  بواسطة  األشكال المقروءة آليا     معالجة   يانطولوج لأل مكنوي. النطاق
معالجة البيانات التي يتم جمعهـا      عن   اإلبالغ فييا  جنطولو األ أيضاباختبار السالمة المنطقية للنموذج، ولكنه يستخدم       

   .يانطولوجوفقا لأل
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 (FRBR)لتسجيالت الببليوجرافية   للمتطلبات الوظيفية   اة  سادر ، قامت مجموعة  1995 -1992 وفي الفترة من  
 كمـا   .ة للوصـف الببليـوجرافي    مفاهيميحد النماذج ال  أ بوضع (IFLA)لمكتبات  جمعيات ا والتابعة لالتحاد الدولي ل   

 أ، بـد  1996فـي عـام     و .23 النمـوذج  في وضع هذا   ER مفاهيمياستخدمت المجموعة الدراسية تقنيات النموذج ال     
 لوصف المتعلقـات    مفاهيمي نموذج   بوضع (CIDOC)لجنة الدولية للتوثيق    وال،  (ICOM)المجلس الدولي للمتاحف    

 االمتاحف، باعتباره نموذج   على   في البداية وركز  ،  CRM) (النموذج المرجعي للمفاهيم   وجاء   .24الخاصة بالمتاحف 
وسـع نطـاق    يساعد في تحقيق الطموحات األ     فهو   لتراث الثقافي، وبالتالي  ل  المتكاملة تاحةاإل إمكانيةبمعني   امرجعي

في هذا الصدد، تم تشكيل مجموعة العمل الدولية المعنية بتحقيق          و .والمتحف والمكتبة،  األرشيف إتاحة  هذا يتضمنو
 CIDOC CRM) (النموذج المرجعي للمفاهيمو (FRBR)لتسجيالت الببليوجرافية للمتطلبات الوظيفية  ام بينالتناغ

لتـسجيالت الببليوجرافيـة    للمتطلبـات الوظيفيـة     ا مفاهيم   إعداد على    مجموعة العمل  ركزتلقد  و. 2003في عام   
(FRBR)    النموذج المرجعي للمفاهيم   وفقا لمفاهيم) (CRM  ،النمـوذج   ة يتم تعزيز وتنقيح مفـاهيم      دعت الحاج  وإذا

 بمثابة  (CRM) النموذج المرجعي للمفاهيم  من ثم يصبح    و ؛مفاهيم ال إعداد عملية   تيسيرل CRM) (المرجعي للمفاهيم 
 األولـى ه من خالل النسخة     إصدارتم  و هذا النموذج،  على   FRBROO اسم   إطالق ويتم   .شامل موحد نموذج داللي   

   . 200925عام 
 وامتـداده  )CRM( مفـاهيمي  المتاحف المشاركون في تطوير النموذج الداللي ال       وأمناءون  يرشيفاأل أعربلقد  

FRBROO       النمـوذج   يتمكن ولكي   ،يرشيفاأل لكي يتم تعديل الوصف      ؛يرشيفاأل عن االهتمام بالتعامل مع المجتمع 
 فـي  يرشـيف األ المجتمع نالكثير م  قد يرغب    في حين  .المتاحفمجتمعات   و ةالمكتبو،  رشيفاألمن  وبصورة كاملة   

كمـا  (ة يرشيفاأل الذي يتناول بدقة وبصورة شاملة المفاهيم      مفاهيمي لقد كان غياب النموذج ال     .طارالتعاون في هذا اإل   
 قبل التعاون   .بمثابة العائق في هذا الصدد    ")  FRBR "ظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  لمتطلبات الو  ل هو الحال بالنسبة  

 يتنـاول المبـادئ واالحتياجـات الخاصـة         مفـاهيمي  نموذج   وضع يرشيفاألالمجتمع   على   في هذا المجال، يتعين   
المتحالفة معهـا    المجتمع جيدا لكي ينضم الي المجتمعات المهنية         إعدادنجاز هذا، سيتم    إبمجرد ما يتم    و .ينيرشيفاألب

   .هاشكالأ جميع في اإلنسانيةعبيرات لتمتكاملة ل إتاحة في السعي المشترك لتوفير
   

 

مجموعـة  عمل  ير  تيس علىبدرجة كبيرة   يعمل  ،   هو مجرد بداية    الدولي يرشيفاأل مفاهيمي ال وضع النموذج  ن  أ
 ومبـادرتين   طـراف  المبادرات الوطنية الثنائية األ    ىحدإ من خالل    )EGAD( بالوصف األرشيفي    المعنيينالخبراء  

معيـار  كثر النماذج استمرارية مـن خـالل        أفيما يتعلق بالمبادرات الثالث، يتم تمثيل       و . بالنمذجة وطنيتين خاصتين 
 والمواصـفات  (AGRKMS) 2008ة، الطبعة الثانية،    سترالي بالحكومة األ  حفظ الوثائق ل) البيانات الخلفية (ميتاداتا  ال

. 200826 اإللكترونية،الطبعة األولـى،     حفظ الوثائق ل) البيانات الخلفية (ميتاداتا  لالمعيار   يدننيوزيلالباألرشيف   التقنية
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 بوكـاالت  الخـاص  ةسـترالي  األ حفـظ الوثـائق    ل )البيانات الخلفية  (ميتاداتاالمعيار  نسخ  جميع   على   ويعتمد كالهما 
 لوصـف لسـبانية    األ ييرالمعـا  لجنـة    بدأت،  أسبانيافي  و. 199927 والتي تم نشرها عام       الطبعة األولى،  الكومنولث

. 201228عام  ي  رشيفاأل الوصف لمتطلبات   مفاهيمينشر النموذج ال  ، و 2007 العمل في عام     (CNEDA)ي  رشيفألا
 وأصـدرت ،  مفـاهيمي  النمـوذج ال   وضع الوطني مؤخرا في فنلندا بتشكيل مجموعة عمل بغرض          رشيفقام األ كما  

  أن إلـى شـارة    وتجـدر اإل   .29يرشيفاأل الفنلندي للوصف    مفاهيمي للنموذج ال  األولىمسودة النسخة   مجموعة العمل   
  المكـود   يرشيفاألوصف  ال أساس على   يا القائمة نطولوجالجهود التي يتم بذلها في المملكة المتحدة بغرض تطوير األ         

(EAD) المعيار االتصالي    و)LOCAH(30  نظام   أساس على    والعمل القائم AtoM       الذي يرعاه المجلـس الـدولي 
 )ICA(مجلـس الـدولي لألرشـيف       ال الصادرة عن     المعني بتطوير برنامج يدعم معايير الوصف      )ICA( رشيفلأل

   .31القائمةيا نطولوجلكي يتم عرض البيانات وفقا لأل (LOD) "البيانات المفتوحة المرتبطة"والتي تساعد 
علـى معيـاريين     )AGRKMS( ةسترالي لحفظ الوثائق بالحكومة األ    )البيانات الخلفية  (ميتاداتاال معيار   ويرتكز

 AS ISO) الوثائق )البيانات الخلفية (ميتاداتامعيار و (AS ISO 15489) الوثائق إلدارة ستراليالمعيار األ: يزواأل

 .)Monash University ( لجامعـة مونـاش  SPIRT)(الجهود الخاصة بالفريق البحثـي  باإلضافة إلى  (23081
  والـذي يتميـز عـن      يرشيفاأل للوصف   "multiple-entity "المتعددويتبني المعيار وبصورة كاملة نموذج الكيان       

 شـيوعا للوصـف     األكثـر  األسـلوب الذي يعد    يرشيفاأل الخاص بالوصف    "single-entity " الكيان المفرد  أسلوب
حـدد   وي."الكيان المفرد" شكلت نهج بالفصل والربط بين الكيانات الرئيسية التي   "الكيان المتعدد " نهج ويقوم   .يرشيفاأل

ـ ا دورالعالقـة  ويلعب كيـان   .والعالقة ،ومصادر السلطة ،  والعمل،  والوكيل،  الوثيقة:  كيانات خمسةالنموذج   ا خاص 
 نإحدث، حيث يقال     ال أساس على   قائمةال  وتكون العالقة  . وصف كامل  إعدادرئيسية بغرض    ال األربعةبربط الكيانات   
عملية على  المعايير بصورة واضحة      يشجع القائمون بتطوير    حين في .دة محد إنسانية اأحداث أونشطة  العالقات توثق أ  

 "single-entity systems"المفردكيان ال نظم إطار كيفية استخدام المعيار في بدقةالفصل بين الكيانات، فهي تصف 
، وكـذلك  وثيقةبال باعتبارها سمات خاصة ىخر كما يتم تناول الكيانات األ.الوثيقة الكيان المفرد يكون بمثابة نإحيث  
   .والوكيل الوثيقة التي تفصل وبصورة جزئية بين الكيانات مثل األخرىالنظم 

، وتتم مراعـاة    )ER( بيانات   نمذجةتقنيات   (CNEDA)ي  ألرشيف ا لوصفلسبانية   األ المعايير لجنة   كما تستخدم 
يـزو  معـايير األ  و،  ICA-AtoM  برنامج   إلى باإلضافة األربعة )ICA( مجلس الدولي لألرشيف  معايير ال كل من   
 ميتاداتـا المعيار  : ، مثل األخرىوالعديد من المعايير    )  التي تم ذكرها مسبقا    23081،  15489بما في ذلك     (المختلفة

 لوصـف لسـبانية    األ المعـايير لجنة   وتعترف .)AGRKMS( ةسترالي بالحكومة األ  حفظ الوثائق  ل )البيانات الخلفية (
يـتم  حيث   (أحادي األبعاد  يرشيفاأل يمر بمرحلة انتقالية من الوصف       ييفرشاأل المجتمع    أن (CNEDA)ي  ألرشيفا

تمثيـل   وحفـظ  إعـداد   إلـى  هدفي األبعاد، المتعدد   خراآل الوصف   إلى ،)تمثيل الوثائق  على   بصفة أساسية التركيز  
نمـوذج الكيانـات     كما يحـدد ال    .32اوالعالقات القائمة بينه  )  وغيرها واألعمال،  والوكالء،  الوثائق (ةالمختلفالكيانات  
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 ةسترالي بالحكومة األ  حفظ الوثائق  ل )البيانات الخلفية  (ميتاداتااللمعيار   التي تتسم بالتماثل كما هو الحال بالنسبة         األربعة
)AGRKMS( :أو الكـائن أو   ضافيين المفهـوم  إ يتم تحديد كيانين     .ومصادر السلطة  واألعمال،  والمنشئين،  الوثائق 

البيانـات   (ميتاداتـا اللمعيـار   ما، كما هو الحال بالنـسبة        ا تحديد العالقات باعتبارها كيانً    يتموال   .33الحدث والمكان 
        .هنفس األساسي تلعب الدور أنهاالرغم من  على ،)AGRKMS( ةسترالي بالحكومة األحفظ الوثائق ل)الخلفية

لمجال لثالثة  األبعاد ال  بين   ضحاتمييزا وا   (CNEDA)ي  ألرشيف ا لوصفلسبانية   األ المعايير لجنة    نموذج ويميز
دراكه من خالل   إمكن  يفيه جميعا والذي    ، العالم الذي نشترك     "الحقيقيالعالم  "أوال   .ونيرشيفاأله  إطارالذي يعمل في    

منظور محـدد،    على   الحقيقي للعالم   مفاهيمي ثانيا، يعتمد النموذج ال    . الرسمية وغير الرسمية   وجهات النظر العديد من   
 لوصـف لسـبانية   األالمعـايير لجنـة    للعالم في نمـوذج مفاهيمي النموذج ال ويتمثل هذا  .ةيرشيفاأل ظروجهة الن  أي

 الحقيقـي  العالم   ظواهر ثالثا، توجد معايير تحدد متطلبات البيانات الخاصة بالنظم التي تمثل            .(CNEDA)ي  ألرشيفا
   ."لتنفيذلالخطوط االسترشادية " عبارة عن اأنهب ، وهذه المعايير يمكن وصفها34مفاهيميالنموذج ال على وذلك اعتمادا

ي كان هذا   أ،  2013 في يناير    يرشيفاأل الفنلندي للوصف    مفاهيمي للنموذج ال  ة األولى  مسودة النسخ  تصدروقد  
 المتكاملـة  تاحـة ، يتم تطوير هذا في سـياق اإل اآلخرينخالف النموذجين على . التطوير لعملية األولىفي المراحل   

 وتوصي المكتبـة الوطنيـة      .)FNDL(المكتبة الوطنية الرقمية التي عرفت فيما بعد باسم         ممثال في   في   الثقا للتراث
وصـف  و .35انطـالق قطـة   كن )RDA(وإتاحتها  وصف المصادر   باستخدام  التراث الثقافي   لكل   )FNDL(الرقمية  

الوظيفيـة للتـسجيالت     المتطلبـات    أسـاس  علـى    بمثابة معيار المكتبات القـائم    هو    )RDA(وإتاحتها  المصادر  
، ومن خالل المزيـد مـن       FRBROOـ  خالل عمليات التوسع، يتم ربطه ب     من ثم ومن    و،  )FRBR (الببليوجرافية

ـ      األولى ولهذا، تعكس المسودة     .CRM)(النموذج المرجعي للمفاهيم    ب، يتم ربطه    اإلرشاد  ثيرأ للنمـوذج الفنلنـدي ت
وصـف المـصادر    و) FRBR (لوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية   المتطلبات ا   و CRM)(النموذج المرجعي للمفاهيم    

مجلـس الـدولي    المعـايير   في اعتبـاره      النموذج وضع،   نفسه في الوقت و .FRBROOوأخيرا  ) RDA(وإتاحتها  
لمعيـار   كما هو الحـال بالنـسبة        ،المنشأ/ المصدرب الخاص   المبدأ على   كما يؤكد بصفة خاصة   ،  )ICA(لألرشيف  

سـبانية   األالمعـايير لجنـة    نمـوذج و )AGRKMS( ةسترالي بالحكومة األ  حفظ الوثائق ل) ات الخلفية البيان(ميتاداتا  ال
 .األساسـية يؤيد النموذج الفنلندي عملية الفصل والربط فيما بين كيانات الوصف           و،  (CNEDA)ي  ألرشيف ا لوصفل

المكـان،  و، ومصدر السلطة، Life Cycle ودورة حياة الوثيقةمصدر المعلومات، و، والوكيللوظيفة، يعترف باكما 
 مع كبير، يوجد تداخل    أخرى مرة   .حفظ الوثائق  يوضح طريقة    حياةالدورة  ووصف   .36الموضوعوالفترة الزمنية، و  

 حفـظ الوثـائق   ل) البيانات الخلفية  (ميتاداتاال ومعيار   (CNEDA)ي  ألرشيف ا لوصفلسبانية   األ المعاييرلجنة   نموذج
  .)AGRKMS( ةستراليبالحكومة األ

     شـركة  فـي المملكـة المتحـدة وكـذلك          LOCAH هذه المعـايير الوطنيـة، قـام مـشروع           إلى باإلضافة
)Artefactual Systems ( برنامجالمعنية بتطوير ) ICA-ATOM( ،األساسـي  الـدافع تمثل ي و. النماذجبوضع 



 14 

 .(LOD) " المفتوحة المرتبطة  لبياناتل"نترنت كما هو الحال بالنسبة       عرض الوصف من خالل اإل     إمكانيةلالثنين في   
المعايير الحاليـة   على  وذلك اعتمادايرشيفاأل نموذج الوصف بوضع) Artefactual Systems(  شركةكما قامت

 لم يستخدم ن  إنطاق واسع، و   على    استخدامه  أن يتم  الهدف من البرنامج  أن  الرغم من    على   ،رشيفللمجلس الدولي لأل  
، والـوكالء ،  )الوثائق(ة  يرشيفاأل وادبصفة واضحة الم   AtoMميز نموذج   وقد   . بصفة خاصة  يةرشيفاأل يانطولوجاأل

الوصـف   علـى    من خالل التأكيـد    وذلك   ا مختلفً اأسلوب فاتخذ LOCAH مشروع   أما .واألحداثة  يرشيفاأل والجهة
 الحالي  الرغبة في عرض الوصف    فيوراء هذا األسلوب     ويتمثل الدافع    .لنموذجل كأساس )EAD ( المكود يرشيفاأل

كما ) ArchivesHubمثل  ( المكود   يرشيفاألمثلة الخاصة بالوصف     مجموعات كبيرة من األ    إطارالذي تم تمثيله في     
، واألحداث،  والوكالء الوثائق،   LOCAHويتضمن نموذج   . (LOD) "لبيانات المفتوحة المرتبطة  ل"هو الحال بالنسبة    

ثل مع نماذج تم تطويرها في مجتمع المكتبات لكي يتم عـرض             وهذا يتما  .37المكان والموضوعات والفترة الزمنية،   و
  الببليوجرافي طاراإلونموذج  مكتبة الكونجرس   ب  خدمة البيانات المرتبطة   مثل( الفهرسة   وتسجيالت  االستنادية  القائمة  

"BIBFRAME"(.   
   

 

  بالوصـف األرشـيفي    المعنيينمجموعة الخبراء    بتشكيل   رشيفلمجلس الدولي لأل  التابعة ل برنامج  القامت لجنة   
(EGAD)   بالوصـف األرشـيفي      المعنيينمجموعة الخبراء    وتتولى. 2012 عام   أواخر في )EGAD(   مـسئولية

  للوصف األرشـيفي   التقنين الدولي العام  : رشيفلمجلس الدولي لأل   الصادرة عن ا    الحالية األربعة المعايير   بين التوافق
ISAD (G)،والعـائالت األشـخاص  للكيانـات االعتباريـة و  يرشـيف األالمعيار الدولي للـضبط االسـتنادي    و  

ISAAR(CPF)  ،المعيار الدولي لوصف الوظائف   و) ISDF(  ،المعيار الدولي لوصف الجهـات المعنيـة بحفـظ         و
 ويـتم  . الرسـمي  يرشيفاأل السابق للوصف    هيميمفاالنموذج ال  على    وذلك اعتمادا  ،)ISDIAH (ةيرشيفاألالمقتنيات  

 من لهم خاصة   من المجتمع المهني الدولي،      )EGAD( بالوصف األرشيفي    المعنيينمجموعة الخبراء    أعضاء تشكيل
 أعـضاء  تـسعة  كامل العضوية و   ا عضو اثني عشر وتتكون المجموعة من     . والمعايير يرشيفاأل الوصف   فيالخبرة  

مجموعـة  ضافيين حضور اجتماعـات      اإل عضاء كاملي العضوية وليس األ    عضاء األ  من ويطالب (للمقابلة إضافيين
 ا عـضو  واحـدا وعـشرين   هم  د البالغ عد  عضاء األ وسيتولى جميع  .)EGAD بالوصف األرشيفي    المعنيينالخبراء  
لمـساهمات  وجمع ا  هممجتمعات تمثيل أيضا مسئولية    نويتولو ،والوثائق ذات الصلة   مفاهيمي النموذج ال  وضعمسئولية  

  .منهم وإعالنهم بما يستجد
 اكمالهإ وسيتم   2012 عام   أواخر في   )EGAD( بالوصف األرشيفي    المعنيينمجموعة الخبراء   أعمال   تألقد بد 

نطـاق واسـع مـع     علـى   بالتشاور)EGAD(مجموعة ال تخالل الفترة الخاصة بعملية التطوير، قام  . 2016عام  
تقـوم  وسوف  وير،  التطالتوصل إلى معالم    نه قد تم    إ حيث   .ذات الصلة مهنية   الدولي والمنظمات ال   يرشيفاألالمجتمع  



 15 

 المـساهمات  وجمـع    والوثـائق  بنشر مسودات النمـوذج      )EGAD( بالوصف األرشيفي    المعنيينمجموعة الخبراء   
 توافـق اآلراء  تعكس  وف   المعايير الدولية الناشئة حديثا س     أن )EGAD(مجموعة  ال ستضمن كما   .الخاصة بالمجتمع 

   .والكتاباتاللغات و الثقافات، جميع إطارتطبيقها في  وإمكانيةالمحلي، لمجتمع انطاق على 
 علـى   تعـين  كما   ، مجال النموذج  أوتحديد نطاق   على  األرشيفي   مفاهيمي النموذج ال  وضعجية  منهركزت  وقد  
 كمـا   ."المنشأ/ المصدر"مبدأ  ، وسيعتمد هذا النموذج خاصة      ه واحتياجات يرشيفاأل يتناول مبادئ المجتمع     أنالنموذج  

توفير أساس لتطوير نظـم     ل يرشيفاأل للوصف   األساسية عناصر بين ال  والعالقة المتبادلة الفصل   على   سيؤكد النموذج 
وجهة ة، بما في ذلك     يرشيفاأل الخاصة بالمصادر    وجهات النظر التي ستدعم مجموعة متنوعة من      الوصف األرشيفي   

نظام السلـسلة   ووجهة النظر الخاصة ب     األدلة ووسائل اإليجاد على مستوى المتكاملة،       التقليدية الخاصة بإعداد   النظر
نمـوذج  ال علـى  المعتمدة كما ستدعم النظم .اأستراليفي ) Peter Scott( من جانب بيتر سكوت أوالييده أالذي تم ت

 كافة الكيانات التي تمارس     جادإيسبيل المثال    على   الممكنمما يجعل من    ة،  يرشيفاألالمسارات المتعددة في المصادر     
ها من جانب نفس الكيان، وكل الوثائق التي توثق نفس الوظيفة وذلك من             إعداد الوثائق التي تم     وجميعوظيفة محددة،   

مـات   المعلو تقنيـات ل، كما هو الحال بالنسبة      يرشيفاألوصف  فهمنا لل  لقد تطور    .ين بزمان ومكان محدد   الربطحيث  
وفي الوقـت نفـسه     " المنشأ/ المصدر" مبدأ على   دولي يعتمد معيار   إتاحةنه من الواضح    أ كما   الالزمة لتمثيله ونقله،  

    .مختلفة لوصف الوثائقال األساليب دعمي
 العلميـة  البحثيـة    واألوسـاط المتحـف    و  بالنموذج، بصفة خاصة المكتبـة،     األخرىستهتم المجتمعات المهنية    

 التـراث   إتاحـة مبادرات   على    الداللية، وال سيما تلك التي تنطبق      ياتبالتقن المعنية   متعددة التخصصات والمجتمعات  
ذج ، سـيهتم نطـاق النمـو      وبالتـالي  .)DPLA(ومبادرة  ) Europeana( األوروبيةالثقافي المتكاملة مثل المبادرة     

بالنـسبة   األخـرى بالتعاون مع هذه المجتمعات      يرشيفاأل اهتمام المجتمع    إلىضافة  باهتمامات هذه المجتمعات، باإل   
   .هاووصف  المصادر الثقافيةإتاحةللرؤية المشتركة الواسعة النطاق المعنية ب

عمـل  ، سيتم وبدرجـة كبيـرة تيـسير         رشيفلمجلس الدولي لأل   الصادرة عن ا   األربعة المعايير   إلى باإلضافة
 في  أصبحو الذي   أه   الذي تم القيام ب    الكبير من خالل العمل     )EGAD( بالوصف األرشيفي    المعنيينمجموعة الخبراء   

 حفظ الوثـائق  ل) البيانات الخلفية (ميتاداتا  المعيار   ، وتتمثل في  يرشيفاأل المجتمع   أعضاءحيز التنفيذ، وذلك من جانب      
سـبانية   األالمعـايير لجنة   ونموذج، بدقةإعداده الذي تم ينيوزيلندالنموذج الو )AGRKMS( ةستراليبالحكومة األ

 فـي حـين    .همية خاصة أالذي له    في حيز التنفيذ في فنلندا       أصبحنموذج الذي   وال،  (CNEDA)ي  ألرشيف ا لوصفل
اختالفات كما توجد أيضا     الذي تم توضيحه من خالل كل هذه النماذج،          مفاهيمي ال كبير في المشهد  يكون هناك تداخل    

 مـسألة  علـى    -قطف -قاصرة   قد تكون هذه االختالفات      .مفاهيمي الطابع ال  إضفاء وبعملية   باألسلوب خاصة   أساسية
علـق  فيمـا يت  و .مرونـة  تتطلب   كبر،أ، تكون االختالفات جوهرية بدرجة      بالنسبة لبعض الحاالت  المصطلحات، لكن   

، سينتقل االهتمام   رشيف بالفعل، فبمجرد ما يتم تحديد نطاق نموذج المجلس الدولي لأل          أنجزباالستفادة من العمل الذي     
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 وتحقيق  الكبيرةبين الصراعات   الواضح  التمييز  مع   عام مشترك،    أساسث عن   البحو مقارنة هذه النماذج الثالثة،      إلى
  .لتوافق بين المصطلحات والمفاهيمحالة من ا

 والـوكالء  الوثـائق،    :ىرفيعـة المـستو   نات  ي تحديد الكيا   ف أكثر تحديا  والتي قد تكون     األولىتتمثل المهمة   و
 التي تمكن مـن جمـع       االعالقات القائمة بينه  ، و كل عنصر تحديد سمات    على   التركيز عندئذ، يتم    . وغيرها واألعمال

 مفاهيمي النموذج ال  أن، من المتوقع     من خالل عملية التطور    . الوصفية المختلفة  وجهات النظر  لكي يتم دعم     عناصرال
 بـشكل أكثـر فاعليـة ويـضيف       يرشـيف األلوصف  ايعيد تحديد   ة الدولية سوف    يرشيفاأل توافق اآلراء الذي يعكس   

 مـن عزز   فإن الوصف ي    ذلك، إلى باإلضافة .وبنيتها اهاومحتو،  مسارها الوثائق من خالل وصف      وإدارةة  المصداقي
  . فهمهاإمكانيةتحديد مكان الوثائق و

 مـع   سيتم التـشاور  ولعالم،  ة في ا  يرشيفاأل فهم المفاهيم  على   أوليةبصفة   التركيز   ومن الجدير باإلشارة أنه سيتم    
ـ  األخـرى ة مفاهيمي النماذج الإلىضافة المكتبات والمتاحف، باإل الخاصة بةمفاهيميلنماذج ال ا  باهتمـام  ى التـي تحظ

 فيمـا بـين     ممارسات الوصـف  في  هناك تداخل كبير    و. )EGAD( بالوصف األرشيفي    المعنيينمجموعة الخبراء   
ـ على يعرف الذي  (اإلنسانيالنشاط والنتاج  على   كلها تركزمجتمعات التراث الثقافي، حيث       وتتـشابه  .)عنطاق واس

مجموعة ستفيد  ولذلك يمكن أن ت   ة للمعايير الدولية،    مفاهيمي نماذج وضع   فيالمجتمعات الخاصة بالمكتبات والمتاحف     
 ذلك، ستـساعد هـذه      إلى باإلضافة . بدرجة كبيرة من هذه المعايير     )EGAD( بالوصف األرشيفي    المعنيينالخبراء  

   .تاحة عملية اإلبتكاملجل التعاون مع المهن المعنية أين من يرشيف صلب لألأساسضمان توافر  على التشاورات
 باعتباره وثيقة رسمية تتـضمن الـنص        النهائي يرشيفاأل مفاهيمي النموذج ال  إصدار سوف يتم ،  2016في عام   

ـ أنطولوجلغـة    اسـتخدام    إن .(OWL) ا الويب يأنطولوجلغة  والرسوم البيانية التي تم تمثيلها مسبقا في          ا الويـب  ي
(OWL)    ممـا   .ن صحة النمـوذج    التطور واالختبار لكي يضم    أدواتاستخدام   على   بغرض تمثيل النموذج سيساعد
نمـوذج  ل حيـث يـتم التخطـيط وفقـا     ؛ الدالليةالتقنيات مباشرة في مجموعة متنوعة من استخدامه   على   يساعد هذا 

البيانـات  "م تقنيـات   وذلـك باسـتخدا   يرشيفاألكما يتم عرض الوصف      FRBROOو CRM)(المرجعي للمفاهيم   
ـ أنطولوجلغـة    مسودات الوثائق ونمـوذج      إصدار سيتم   وأيضا، .(LOD) "المفتوحة المرتبطة   (OWL) ا الويـب  ي

بمجرد االنتهاء من عمليـة المراجعـة، سـيتم نـشر           و .جل االختبار والتعليق وذلك قبل النشر النهائي      أالرسمي من   
   .رشيف للمجلس الدولي لألالثامن عشر انعقاد المؤتمر الدولي نترنت، كما سيتم نشره قبل اإلعلىالنموذج مجانا 

  
 

الفـصل   علـى  درا المستخدمة في وصـف المـص   األساليب أكدت،  األقل على   التاسع عشر تصف القرن   نمنذ م 
ه يتم فتح    والصحيحة، وفي الوقت نفس    المعروفة تاحة اإل طرق نشاءإللوصف  لوالربط بين العناصر الرئيسية المكونة      

سـاس  األ االتصال الجديدة    ور تقنيات ظهوقد أتاح     . جديدة خاصة بالمصادر التي تم وصفها      ووجهات نظر مسارات  
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  االقتصادي تحسين الوضع : ان بعملية الفصل بالثبات    المعني  المترابطان  الدافعان وظل .صف المصادر  و تصور إلعادة
   . وفهمها تم وصفهاالمصادر التيتعزيز فرص إتاحة دقته وكذلك ولوصف ل

 الخاصـة بالمعـايير     األخيرةالتطورات  و،  العشرينا في ستينيات القرن     أسترالي في   السلسلة ظهور نظام    أنكما  
 وفنلندا يعكس هـذا  أسبانياا، أسترالي التي ظهرت في نماذج الوصف و رشيفلمجلس الدولي لأل  االصادرة عن    األربعة

التـي تعتمـد     تمثيل البيانات    وتقنيات الحاسب اآللي لظهور المفاجئ لشبكات     ا أن كما   .يرشيفاألاالتجاه في المجتمع    
 إلـى  وأدى قد تغيـر     الحادي والعشرين  القرن   صوال إلى خيرين للقرن العشرين و   ألن ا  في العقدي  الحاسب اآللي على  

 على   والتغلب ييفرشاأل الوصف   )ونمذجة ( تصور ةداع جديدة إل  ا فرص هذه التطورات  وتتيح   .تغيير العملية االتصالية  
 الـصادرة   األربعـة  تطوير المعايير    - وبصورة متتالية  - لقد تم    .التحديات التكنولوجية الخاصة بتحقيق هذه الفرص     

 تعكس وبدرجة   أنهاالرغم من    على    وذلك بالتوازي مع التكنولوجيا التي ظهرت حديثا،       رشيفلمجلس الدولي لأل  عن ا 
التقنين الـدولي    ، وبصفة خاصة  رشيفكما ساعدت معايير المجلس الدولي لأل      .امكانيات المتاحة من خالله   ضعيفة اإل 

 تيسير تطـوير العديـد      إلى باإلضافة،  الوصفممارسة   استمرارية   ضمانعلى   ISAD(G) العام للوصف األرشيفي  
 تاحـة إ فـشلت فـي      نها قـد  فإ للمعايير،   الكبير التأثيرالرغم من    على   . من المؤسسات  الكثيروجه التعاون بين    أمن  

   .يرشيفاألالخطوط االسترشادية الكافية لتطوير الجيل التالي من نظم الوصف 
 رشـيف  الفترة الحالية بمثابة توقيت ممتاز للخبراء في مجال األ         جعل من سباب، ت  من األ  مجموعة متنوعة هناك   

هـذا  ،  رشـيف لي لأل لمجلس الـدو  الصادرة عن ا   يرشيفاألنحاء العالم لكي تتم دراسة كافة معايير الوصف         أمن كل   
 يرشـيف األ في حيز التنفيذ داخل المجتمع       تأصبح أو اكمالهإ تم   التيالنماذج  ب العمل االستثنائي الخاص     إلى باإلضافة

 جبتطوير النماذ  والمعنية   يرشيفاأللمجتمع   ا إطار كافة المبادرات المستمرة في      أن كما   .وفيما بين المجتمعات المهنية   
عادة إلمهنة تستمر في اكتشاف المبادئ و     ن ا أ مشروعات محددة توضح     إطار في   أولوطني  المستوي ا  على   ةمفاهيميال

نجـاز كافـة    إ لكي يتم وبصورة فعالة      غير مسبوقة  اتتيح فرص  جديدةال تصالاالتكنولوجيا  كما أن    .هاممارسات تخيل
 الدولي  يرشيفاأل مفاهيمي النموذج ال  إلى وجود براز الحاجة   إمحلية والوطنية ب   كما تقوم المبادرات ال    .ةيرشيفاألالمهام  

 النمـاذج المهنيـة     إعـداد  وعملية   رشيفمعايير المجلس الدولي لأل    بناء على و .يرشيفاأل بالوصف   ةللمعايير المعني 
 النموذج المعني بالمبـادئ     بوضع )EGAD( بالوصف األرشيفي    المعنيينمجموعة الخبراء    قومسوف ت ة،  يرشيفاألو

 الخطوط االسترشادية الخاصة بتطوير نظـم الوصـف         إتاحة حيث تتم    ؛ الدولي يرشيفاألمع  هداف المهنية للمجت  واأل
  .هوخارج لتعاون داخل المجتمعلتكنولوجي قوي و فكري أساس إتاحة ويرشيفاأل
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