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 احلفظ طويل املدى للنحتوى الرقني ومو املشئول عهه؟

 
 ص:خـــــمل

 

ًــصايد للمللومات اإلايؼأة زقمـــم اإلاحـــــئن الحج
 
 يا

 أو التي ثم ئوؼاؤها هخيجة الححوى السقمي للمجموكات 

ـــة أدى ئلى خـــــــــمـغير السقي  ـــ ـــ ـــلق اإلاــ ـــ ـــــ ــــــصيد مً اإلاللــــ ـــ ـــــ ـــــ  ومات ـ

 السقمي أدى  وًىــــالسقمية. هرا اليؼاغ اإلاتزايد في اإلاحح

ــــات لبيرة مسثبــــــئلى ؿهوز ثحدي  ـــ ــ ـــؼة بظمــ ـــــ ــــــان اطحـ  مساز ــ

ــــــالحص ــ .  وى،ـــــوى كلـــى هـــرا اإلاححـ
 
لـــعع كلـــى اإلاـــدى الؼويـــح ى ـــؽ وئهمـــا رتـــا كلـــى اإلاـــدى ال صـــير أيظـــا

وإلاواجهـــــة هـــــر  الححـــــديات ؿهـــــست اللديـــــد مـــــً اإلابـــــادزات كلـــــى اإلاظـــــحوى الـــــدولي أو ؤلاقليمـــــي أو كلـــــى 

ومإطظــــاةعا إلالالجــــة هــــر  الححــــديات مــــً خــــملى ثأػيرهــــا ووطــــم الحلــــوى اإلاىاطــــبة  الدولــــةمظــــحوى 

إلالالجتعــا وثحديــد اإلاإطظــات اإلاظــاولة ك عــا، ريــ  دلحكــر وجــود كــدد مــا  مــً اإلاإطظــات اإلاوروقــة 

وال ــادزة كلــى ثــوىير طــبح الواــوى ئلــى اإلاجموكــات السقميــة أرــد اللىااــس ةطاطــية للبييــة الحححيــة 

. وةعــــد  الدزاطــــة الحاليــــة ئلــــى دزاطــــة اإلاإطظــــات اإلاظــــاولة كــــً ر ــــف اإلاححــــوى للمححــــوى السقمــــي

السقمــــي مــــم الترليــــز كلــــى اإلانحبــــات الوػىيــــة واللامــــة والجامليــــة لــــدوزها الح ليــــد  فــــي ر ــــف التــــراذ 

الس افي للدولة في قساءة هـسية اطخؼسىد الححديات وجلؼي بلع الكرامج لىماذج لحإلد في الخحام 

ححــديات الح ىيــة وال اهوهيــة والحىـيميــة واإلااليــة واهميــة الحلــاون والح ؼــيؽ لىجــا  كلــى اطــحمساز ال

 اإلاإطظات في أداء دوزها في الح ف ػويح اإلادى للتراذ الس افي للمححوى السقمي.

 

 أ.د. حسن عواد السريحي

 ارفـر عـأ.د. محمد جعف
 

قسم علم المعلومات بجامعة 

 الملك عبد العزيز بجدة 
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ً
ً

ً

ً

ً

 مكدمة الدراسة:
 

ئن الح ــف ػويـــح اإلاـــدى للمللومــات فـــي ػـــهل  السقمــي مـــان ومـــا شاى مــً طـــمً اهحمامـــات 

 
 
اإلاح صصين في مجاى اإلانحبات واإلاللومات مىر أواخس الظبليىات مً ال ـسن ال اةـد، وخصواـا

أن الـويي ب ظـية  ئال (Day 2003)ويؼـير  .(Lancaster 1978)مـم ؿهـوز ىنـسة اإلاجحملـات الملوزقيـة 

الح ف السقمي ؿهس بؼهح متزايد بلد وؼس ث سيس ىسقة اللمح اإلالىية بأزػ ة اإلاللومـات السقميـة 

ألامسينيــة، ريــ   م بحهليــم مــً لجىــة الح ــف والواــوى ومجموكــة اإلانحبــات البحسيــة1996كــام 

 لل ظايا ذات الصلة بموطوق الح ف السقمي، واكحكًر
 
 جيدا

 
مح ص إلاصيد  قدم هرا الح سيس ملخصا

ًمً البح  والحؼويس. 

 لنسيـــر مــــً 
 
 لبيـــرا

 
وثمســـح ألازػـــ ة السقميـــة والح ـــف ػويـــح اإلاـــدى للمححـــوى السقمـــي ثحـــديا

 ثلـــــو اإلاإطظـــــات التـــــي ةعـــــحم بـــــالتراذ الس ـــــافي للمجحمـــــم ماإلانحبـــــات ومسالـــــص 
 
اإلاإطظـــــات وخصواـــــا

ـــألازػـــــ ة واإلاحـــــارم، ريـــــ  أن ر ـــــف اإلاللومـــــات السقميـــــة  ـــً الح ــ ـــر مــ ف الح ليـــــد  أاـــــلي بنسيــ

زواق، وألاىـــملم، واإلاللومـــات الظـــملية والبصـــسية وغيرهـــا. ىاإلاجموكـــات السقميـــة ثحؼلـــي ثجهيـــز لـــً 

ـــا  ـــا، وجلصيـــــص قيمتعــ ـــا والحألـــــد مـــــً هصاهتعــ ـــى رمايتعــ ـــاىة ئلــ واــــياهة لظـــــمان ب ااعـــــا ػـــــواى اللمـــــس، ئطــ

 الطح دامها في اإلاظح بح.
ً

 مشكلة الدراسة:
 

ألازػـــ ة واإلاحــارم، ىظـــمل كـــً اللديـــد مـــً اإلاإطظـــات ث ــوم النسيـــر مـــً اإلانحبـــات ومسالـــص 

الللميــة وألاماديميــة والس اىيــة، والهياــات الحهوميــة، ومإطظــات ال ؼــاق الخــا  بحجميــم مــواد 

قيمة مً اإلاللومات السقمية، والتي ثححاج ئلى ر ف ػويح اإلادى للحألد مً ئثارتعا واطح دامها 

الهــــوهجسض فــــي ئػــــاز بسهــــامج الــــرالسة ألامسينيــــة، ىللــــى طــــليح اإلاســــاى قامــــد منحبــــة  فــــي اإلاظــــح بح،

بمحاولـــة الظـــيؼسة كلـــى زقمىـــة طـــبلة ممليـــين وري ـــة اليـــر مـــً ماةـــة مجموكـــة ثازي يـــة مـــً اإلاـــواد 

 Nationalللم حييــــات الخااــــة فــــي اإلانحبــــات ومسالــــص ألازػــــ ة واإلاحــــارم فــــي جميــــم أهحــــاء الــــبملد 

Science Foundation & Library of Congress 2003)).ً

ـــا  ـــر مــــًألمـ اإلاإطظــــات الللميــــة وألاماديميــــة، واإلاإطظــــات الحهوميــــة، ومإطظــــات  ن لسيـ

 ال ؼاق الخا  ثى ق اإلاليازات مً الدوالزات كلى البح  والحؼويس، وث وم بيؼس هحاةج هر  
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الدزاطـــات والبحـــوذ مـــً خـــملى ئوؼـــاء اللديـــد مـــً قواكـــد البياهـــات الللميـــة، ولنـــً فـــي لسيـــر مـــً 

ية ال ينح ي البارسون بما ثم وؼس  مً هحاةج، وئهما يححـاجون ئلـى البياهـات التـي اإلاجحملات البحس

اطخىدت ئليعا هر  الدزاطات، بحي  يمنً الحح ق مً صحتعا، وئكادة اطـح دامها اػـوى ىتـرة 

 ممنىة، وبالحالي الحاجة ئلى ر ف ػويح اإلادى لهر  البياهات.

 
 
وخملى الظىوات اإلااطية ثصايد وبؼهح مظؼسد اإلاححوى السقمي للمواد اإلايؼأة زقميا

“Born Digital” ال يمنً ئدازةعا، والح اؾ كليعا، واطح دامها ئال في ػهلها السقمي ى ؽ،  والتي

ولم دلد ي حصس ئوؼاء هر  اإلاواد كلى الجاهي الللمي وألاماديمي ى ؽ، بح ئن اللديد مً 

الحهومية ومإطظات ال ؼاق الخا  جظهم في هرا الجاهي بؼهح لبير. ىللى طليح اإلاإطظات 

اإلاساى ثحولد اىاكة الترىي  ئلى ؤلاهحاج السقمي إلهحاج السجملت الصوثية، وألاىملم، وؤلاهحاج 

الح صيووي، لما أن ال ىاهون واإلامسلون ؤلابداكيون دظح دمون وطاةح ؤلاكملم السقمية لخلق 

ًً الحلبير ال ني.أػهاى جديدة م

ماهي أبرز التحدًات التي تىاجه وبالحالي يمنً اياغة مؼهلة الدزاطة في الظإاى آلاجي: 

 مسؤوليته؟الحفظ طىيل املدي للمحتىي الرقمي ومن الذي سيتىلى 
 

 :أهداف الدراسة
 

ًلهر  ال ساءة الىـسية هدىان زةعظيان هما:

 ػويح اإلادى للمححوى السقمي.الحلسيم بأبسش الححديات التي ثواج  الح ف  

الحلسيم بأبسش مإطظات اإلاللومات والتراذ التي ثحولى مظإولية الح ف ػويح اإلادى   

 للمححوى السقمي.
 

 مههج الدراسة:
 

البح  الىـس  الر  دلحمد كلى مساجلة  ئػاًزثخىاوى الدزاطة الحالية موطوكها طمً 

ةهحاج ال نس  اإلاح صص وي دم ل  ثحليمل ييحج كى  قساءة هـسية ثحاوى ثح يق هدفي الدزاطة 

ةهحاج  التي ثظمفي ذلو كلى أدوات وقواكد البياهات  السةعع، ملحمدةوةجابة كلى جظاؤلها 

نعا ث دم قساءة ػاملة أ وال ثصكمطوق الدزاطة مساجلة ادب اإلاًو وال ث دمال نس  اإلاح صص. 

 واهما ث دم قساءة زاعىة مباػسة ثمسح للححديات والجهات اإلاظاولة طمً ردودها موزقة بح  
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في مإثمس مح صص ثلتزم اإلاباػسة وكدم ةطهاب وثؼس  ال نس والىماذج أو ألامسلة والحوايات 

 اإلاباػسة في خاثمة الدزاطة. 
ًً

 مفهوم احلفظ الرقني:
 

وؼؼة الملشمة والظسوزية لظمان أن  ف السقمي كبازة كً مجموكة مً ألادلحكر الح

 لهرا اإلاححوى. ةػاإلاا أن هىاك راج ةمنً الواوى ئلي  اػوى ىترة ممنىاإلاححوى السقمي ي

يحللق في اإلا ام ألاوى بب اء اإلاللومات في  ه ظ ئلى أن م هوم الح ف  (Feather 1991)ويؼير 

ػهح قابح لملطحلماى اػوى ىترة ممنىة. وجلس  جملية اإلانحبات ألامسينية م هوم الح ف 

بين الظياطات وةطتراثيجيات وؤلاجساءات لظمان الواوى  يجمم السقمي بأن "الح ف السقمي

ية، بغع الىـس كً الححديات التي ئلى اإلاححوى السقمي للمواد اإلاسقمىة أو التي أوؼأت زقم

اء ثواج  ىؼح الوطاةؽ والحغير الح ني. والهد  مً الح ف السقمي هو الحألد مً دقة أد

لما جلس  مجموكة . ((ALA Annual Conference 2007" قية اإلاححوى كلى مس الصمًداومص

مي بأه : "ةلتزام الح ف السق (CARLI 2010)اإلانحبات ألاماديمية والبحسية في والية ئيليىو  

وثنساز  الى ح،بالح اؾ كلى واوى ػويح اإلادى للمصادز السقمية مً خملى اإلالايير، والهجسة أو 

ًهر  اإلاصادز في اللديد مً الخوادم في مواقم محلددة".

"الح ؼيؽ، وث صيص اإلاوازد، وثؼبيق  الح ف السقمي بأه  (Hedstrom 1998)بعىما دلس  

أطاليي وث ىيات الح ف لظمان اطحمساز الواوى ئلى اإلاللومات السقمية ذات ال يمة اإلاظحمسة 

 وأنعا قابلة لملطح دام".

ومً خملى الحلسي ات الظاب ة إلا هوم الح ف السقمي هجد أن الححديات التي ثواج  

حظمً مصيج مً ال ظايا الح ىية والحىـيمية. الح ف السقمي ػويح اإلادى محلدد ألاوج ، وث

ثواجه   يهر  ال ظايا ومجمح الححديات الت يلي طو  وظحلسض بؼهح طسيم أبسًش وىيما

 الح ف ػويح اإلادى للمححوى السقمي.
 

 الكضايا التكهية للحفظ طويل املدى للنحتوى الرقني:
 

ؤلاهحـاج ال نـس  فــي مجـاى الح ـف ػويــح اإلاـدى للمححـوى السقمـي مىــر وقـد مبنـس ئلــى  دؼـيًر

الىسييي  أن أهــم قظــعحين ثواجــ  الح ــف ػويــح اإلاــدى للمححــوى السقمــي مــً هاريــة ث ىيــة همــا 

ً، أهـس كلى طليح اإلاساى مح مً والتقادم التقني
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(Fresko 1996, Waters and Garrett 1996, Rothenberg 1999.) ث ـــصيً  لوطـــاةؽ التـــي يـــحمىا

، رتـا لـو ثـم ةرح ـاؾ  ةوغير مظح ًس ةاإلاللومات بعا ما شالد هؼ
 
وكمسها ؤلاىتراض ي قصـير وظـليا

. أمـا اإلاـدى مح اوثـةبعا في أىظح ؿسو  بيئية وهر  الوطاةؽ لها أكماز اىتراطية للح ـف ػويـح 

ـــ ـــي ل جهـــــصة والكرمجيـــــات التــ ــــو الح ـــــادم الح نــ ي جظـــــح دم للواـــــوى ئلـــــى الجاهـــــي آلاخـــــس للمظـــــألة ىهـ

البياهــــــات والكــــــرامج الملشمــــــة ل ــــــساءة البياهــــــات، ريــــــ  أن الحغييــــــر فــــــي ألاػــــــهاى، والترميــــــز، وأهـمــــــة 

الخؼـــــغيح وجواهـــــي أخـــــسى يمنـــــً أن ثجلـــــح اإلاللومـــــات غيـــــر اـــــالحة لملطـــــحلماى. ويـــــسى مـــــح مـــــً 

(Greenstein et al 2004) ة دلنــي "مــً أن الح ــف ػويــح اإلاــدى للمححــوى السقمــي فــي اللغــة السقميــ

ًخملى الجيح الجديد مً ألاجهصة اإلا بلة والكرمجيات اإلاؼوزة".

الصمىيـة لح ـف البياهـات واإلاللومـات ككـر اطـح دام  ةويمنً مً باب الحمسيح وةيظـا  الحلـس  كلـى اإلاـد

ً:(Ascent 2014, p8)الوطاةؽ اإلاحىوكة باالػملق كلى الؼهح آلاجي لما وزدفي ث سيس ردي  
ً

 ً
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ئلــى أن "اإلاــواد السقميــة ملسطــة بؼــهح خــا   (Hedstrom & Montgomery 1998)مــح مــً  ويؼــيًر

للظياق والحدمير انعا م صهة كلى وطـاةؽ مغىاػعظـية وبصـسية هؼـة ثحـدهوز بظـسكة ويمنـً أن 

". وبغـــع الىـــــس كــــً ىؼــــح أو 
 
ث ؼـــح ىجــــأة لحلسطــــها للحــــسازة والسػوبـــة واإلالورــــات اإلاحمولــــة جــــوا

ي يــحم ث ــصيً اإلاــواد السقميــة كليعــا، ىــان مــً اإلاإلــد هــو الح ــادم الظــسيم كــدم ىؼــح الوطــاةؽ التــ

 للحغيـــرات الح ىيـــة اإلاخظـــازكة. وفـــي ثجسبـــة  خصـــية ارـــد 
 
ل جهـــصة والكرمجيـــات اإلاسثبؼـــة بعـــا، هــــسا

البارسين في الدزاطة الحالية في أزػيم صحي ة اإلاديىة الظلودية ريـ  ماهـد هىـاك ىتـرة رـملذ 

ي ة فــي بسهــامج اهحنــا مــً الظــوق ولــم دلــد لــ  وليــح وماهــد ثهل ــة ه ــح طــىوات مــً لؼــا  ال ــح

بياهـــات قاكـــدة النؼـــا  للىــــام الجديـــد مهل ـــة جـــدا بظـــلي هـــدزة اإلاح صصـــين فـــي هـــرا الكرهـــامج 

ًو ه ح البياهات لل اكدة الجديدة.أال ديم والوبة ثهجير 

بحؼـويس رملرـة اطــتراثيجيات إلالالجـة مؼــهلة  (Feeney 1999)وللحغلـي كلـى اإلاؼــامح الح ىيـة ي تـر  

ًالح ىيات اإلاسثبؼة بالح ف ػويح اإلادى للمححوى السقمي ثحمسح في آلاجي:
ً

: ثحمســح فــي ر ـــف ألاجهــصة اإلااديــة والكرمجيــات الخااــة بعـــا. اسيياتاتيةيح ظفييظ التق يييح -1

رة وأبــــــسش كيــــــوب هــــــر  ةطــــــتراثيجية ثحمســــــح فــــــي الحــــــدهوز اإلاــــــاد  ل جهــــــصة وئخح ــــــاء الخكــــــ

كلـــى أن  (Thibodeau, 2002, Stawowczyk 2009)لخؼــغيح ألاهـمــة. لمــا يإلــد مــح مــً 

 ةطتراثيجية مل دة للغاية وال يمنً أن ثهون ذات جدوى ئال كلى اإلادى ال صير ى ؽ.  

: ثحمســـح فـــي وســا اإلاللومـــات السقميـــة فـــي اسيياتاتيةيح رةيييرن أو ملقيييل املللىميييات الرقمييييح -2

جيح جديد مً ألاجهصة أو الكرمجيات قبح أن ثصبح ألاجهصة أو الكرمجيات ال ديمـة غيـر 

قابح لملطح دام. ومً أبسش م اػس هر  ةطتراثيجية ى دان بلـع خصـاةص اإلاححـوى 

 .(Strodl et al 2007)كىد وسخها ئلى الجيح الجديد مً ألاجهصة والكرمجيات 

ـــ: اسييييياتاتيةيح محاليييييان التق ييييييح -3 ـــاة  اجلنــ ــــي قويـــــة إلاحامــ ــــي  لـ ــــويس بـــــسامج أهـمـــــة راطـ بحؼـ

ألاهـمة ال ديمة ومىصات الحاطي وأهـمة الخؼغيح ملما ثؼلي ألامـس ذلـو. ومـً أهـم 

ريـــ  الحغلـــي كلـــى مؼـــهلة ى ـــدان بلـــع خصـــاةص اإلاححـــوى،  مصايـــا هـــر  ةطـــتراثيجية

ـــــحم ــ ةرح ـــــــــاؾ بــــــــاإلاـهس وألاداء الـــــــــوؿي ي للمححـــــــــوى دون اإلاظــــــــاض بـــــــــاإلاححوى ألااـــــــــلي  يـ

(Mikolaskova 2010) ئال أن مــً أهــم كيــوب هــر  ةطــتراثيجية أنعــا مل ــدة وجظــحغسق .

 .(Stawowczyk 2009)وقد أػوى 
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ئلــى أن جميــم هــر  ةطــتراثيجيات قــد ثــم اخحبازهــا ولــم ث ــدم  (Stawowczyk 2010)ويؼــير 

ـــ ة ػـــــاىية إلاؼـــــهلة ر ـــــف اإلاححـــــوى السقمـــــي ػويـــــح اإلاـــــدى. أمـــــا ىيمـــــا ي ـــــص ث ىيـــــة الســـــحابة ئجابــ

كلــى ( Ascent 2014)الحاطــوبية واطــح دامها ماطــتراثيجية بديلــة ىحإلــد الدزاطــة التــي قامــد بعــا 

أن ةكحبـــازات رـــوى الح ـــف السقمـــي ػويـــح اإلاـــدى فـــي ثصـــميم الخـــدمات الســـحابية ثميـــح ئلـــى أن 

 ىيمـافي ةكحباز، ئطاىة ئلى وجود مؼـامح فـي الحلـوى السـحابية  رهاخأن ثم ثهون راهوية، هرا ئ

ًي ص الح ف السقمي ثحمسح في آلاجي:

 الوبة رصوى اإلاظح دم كلى وسا مً البياهات اإلا صهة في الخدمة السحابية. 

 محدودية الظيؼسة كلى مححوى البياهات، والؼهح، والبياهات الوا ية اإلاسثبؼة بعا. 

( إلكادة ئهحـاج اإلاححـوى فـي ةالحى ير يمنً أن ثهون مل دة جدا )أو مجسد مظححيل بعاة 

 بعاة م يدة.

بعاـــة الحى يـــر يمنـــً ثوشيلهـــا كلـــى مـــصيج مـــً الخـــدمات اإلا حل ـــة التـــي قـــد ثحؼـــوز بؼـــسق  

 .م حل ة

قــد ث ح ــي الخــدمات الســحابية دون طــابق ئهــراز، وفــي بلــع الحــاالت يمنــً أن ثأخــر  

 لها.بياهات اإلاظح دم م
ً

وبالحالي هىاك راجة طسوزية للمح مصيد مً ألابحاذ والدزاطات لحح اإلاؼامح الح ىية اإلاسثبؼة 

ـــرة، الهجـــــسة مـــــً بعاـــــة ث ىيـــــة  ـــً أمسلـــــة ذلـــــو: وطـــــاةؽ الح ـــــصيً النبيــ ـــي م حلـــــم اإلاجـــــاالت ومــ ـــا فــ بعــ

غيرهـا مـً )ألاجهصة والكرامج( ئلى بعاة ث ىية أخسى، محاماة البعاـة الح ىيـة، الحوقيلـات السقميـة، ًو

ال ظــــايا ألامىيـــــة. وفـــــي هـــــرا ؤلاػـــــاز يمنـــــً أن وظــــحلسض أهـــــم الححـــــديات ألاخـــــسى التـــــي لهـــــا كملقـــــة 

ًبالح ىية بصوزة أو بأخسى في آلاجي:
ً

ـــاألًاقظـــــية طـــــمان   ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي اإلاحح الة واإلاوروقيـــــةــ ـــفــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وى السقمـــــي ككـــــر الـــــصمً، ريـــــ  دؼـــــير ــ

(Lynch 1996)  أو 
 
 الحملكــي بعــا، أو جغييرهــا كمــدا

 
ئلــى أن اإلاللومــات السقميــة طــهح وظــليا

 كً ػسيق الخؼأ.

ـــف السقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ظ  ــ ــ ـــا الح ــ ــ ــ ـــــة بميحاداثــ ــ ـــير لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايا اإلاحلل ــ ــ ــ ـــً ـــــــــــــــــــــــــ  دؼــ ــ ــ ح مــ

(Dappert & Enders 2010)  ،ئلى أن الىمو اإلاتزايد في ثؼبي ات اإلاظحودكات السقمية 

ً
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ئطـاىة ئلـى أن الحجــازب فـي اطــح دام ملـايير مورـدة إلايحاداثــا الح ـف مــا ثـصاى محــدودة، 

يصلي مً الجهود الدولية في ئيجاد ملايير موردة إلايحاداثـا الح ـف ػويـح اإلاـدى ثهـون 

ًمظح س ل ترة ػويلة.
ً

 :الكضايا الكانونية للحفظ طويل املدى للنحتوى الرقني
 

جلد الظياطات والخؼسيلات الخااة بح ـوق الحـأليم واليؼـس مـً أبـسش ثحـديات ال ظـايا 

 فــي ؿــح أن لسيــر مــً هــر   ال اهويىـة
 
التــي ثواجــ  الح ــف ػويــح اإلاــدى للمححــوى السقمــي، خصواــا

الظياطــات والخؼــسيلات جلحمــد كلــى الح اليــد الحازي يــة للح ــدم ال نــس  فــي ال ــسهين الحاطــم كؼــس 

واللؼــــسيً، دون ألاخــــر فــــي ةكحبــــاز النسيــــر مــــً اإلاظــــحجدات واإلاحغيــــرات لليؼــــس ؤلالنترووــــي بصــــ ة 

 (Besek et al 2008)السقمـي بصــ ة خااـة. وهـرا مــا ثألـد  الدزاطـة التــي قـام بعـا  كامـة واإلاححـوًى

كىدما قاموا بدزاطة دولية روى ثأرير قاهون رق اإلاإلم كلى الح ف السقمي، وقد أؿهست هحـاةج 

الدزاطـة أن أكمــاى الح ــف السقمــي فــي لسيــر مــً الحــاالت ال ثــحم بؼسي ــة ممىهجــة، ويسجــم الظــلي 

قظـــايا رـــق اإلاإلـــم فـــي الح ـــف السقمـــي م ازهـــة بـــالح ف الح ليـــد ،  ة ملالجـــةفـــي ذلـــو ئلـــى اـــلوب

وأن هىـــاك ثظـــازب فـــي الح ااـــيح بـــين قـــواهين الـــدوى وكـــدم الي ـــين فـــي لي يـــة ثؼبي هـــا فـــي البعاـــة 

السقمية، وكدم وجود هـام وػني مورد لجمم اإلاواد السقمية. وقد أواد هحاةج الدزاطة بأهمية 

ني قواهين جظمح بح ف اإلاححوى السقمي كىد الظسوزة، بما يحماش ا اياغة طياطات وػىية، وثب

 مم أىظح اإلامازطات اإلاليازية اللاإلاية.

ؿهـــست فـــي الظـــىوات ال اةحـــة اللديـــد مـــً اإلا تررـــات التـــي  وطـــمً مبـــادزات الواـــوى الحـــس

ىــا الــر  أػــاز عليم واليؼــس فــي البعاــة السقميــة، ومــً طــمى  ئكــملن ىيأملالجــة ر ــوق الحــ راولــد

ى أهمية اللمح كلى مساجلة ر وق الحأليم واليؼس مً قبح اإلاح صصين واللمح كلى ثحدي  ئل

ـــم ثؼ ـــا يـــــحملةم مــ ـــاز بمــ ــــي هـــــرا ؤلاػــ ـــالظياطـــــات والخؼـــــسيلات فـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وزات اليؼـــــس فـــــي البعاـــــة السقميـــــة ـ

(Vienna declaration open access 2005).ً
ً

 صادية:قضايا احلفظ طويل املدى االقت
 

ثنمـــــً الححـــــديات ةقحصـــــادية فـــــي الح ـــــف ػويـــــح اإلاـــــدى للمححـــــوى السقمـــــي فـــــي أن كمليـــــة 

 طواء في الحهاليم ألاولية أو اإلاظحمسة، وأن ىواةد  جلود 
 
ًالح ف للمححوى السقمي مهل ة ماليا
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ـــان  رظــــاض بــــ  مــــً اإلاىـــــوز اللاةــــد كلــــى ةطــــخسماز ال يمنــــً ؤلًاى ــــؽ ل جيــــاى اإلا بلــــة، وبالحــــالي ىـ

ال سيـــــي. لمـــــا أن اللديـــــد مـــــً اإلابـــــادزات فـــــي هـــــرا اإلاجـــــاى ثـــــدكم مـــــً قبـــــح الحهومـــــات، وفـــــي ؿـــــح 

 
 
الـسو  ةقحصادية ال اطية ثـسى لسيـر مـً الحهومـات أن ثمويـح مسـح هـر  اإلاؼـازيم دلحكـر جـصءا

ر ئلـى أن هىـاك . لمـا أن ؤلاهحـاج ال نـس  فـي اإلاجـاى دؼـي(Ascent 2014)مً الى  ـات غيـر الظـسوزية 

راجــــــة ئلــــــى ئيجــــــاد همــــــاذج اقحصــــــادية و ليــــــات الحمويــــــح التــــــي ثــــــوىس الجــــــدوى ةقحصــــــادية لح ــــــف 

اإلاححوى السقمي ل ترات ػويلة جدا مـً الـصمً، والتـي يمنـً أن ثح ـص لسيـر مـً أصـحاب ال ـساز فـي 

إلـد  أهواق م حل ة مً اإلاإطظات لحبني ثؼويس الح ف ػويح اإلادى للمححوى السقمي. وهرا مـا ي

 Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation)الح سيـس الـر  ثـم ئكـداد  مـً قبـح 

and Access 2008)  ـــي ثواجهـــــ  اإلاإطظـــــات ئلـــــى أن هىـــــاك كـــــدد مـــــً الححـــــديات ةقحصـــــادية التــ

واإلاىـمــات بم حلــم أهواكهــا والتــي ث لــق هــوق مــً اإلالوقــات للواــوى السقمــي اإلاظــحدام والح ــاؾ 

ليعا. ىللى طليح اإلاساى كدم وطو  ألادواز بين أصحاب اللملقة كً اإلاححـوى السقمـي فـي ثحديـد ك

مــً يهــون مظــإوال كــً اإلاححــوى السقمــي، أو مـــً الــر  طــو  يــدىم لح ــف هــرا اإلاححــوى، أو مـــً 

لديــة ر ــوق هــرا اإلاححــوى، وغيرهــا مــً ألاطــالة رــوى اإلاظــاوليات السةعظــة ألاخــسى ال يــصاى دؼــهح 

ـــ را فـــــي ثؼـــــويس الىمـــــاذج ةقحصـــــادية وئدازة مظـــــحدامة قابلـــــة للحؼبيـــــق لح ـــــف اإلاححـــــوى ثحـــــديا لبيــ

لــــدكم  السقمــــي. لمــــا أن كــــدم ل ايــــة الحــــواىص اإلا ــــجلة اصــــحاب ال ــــساز فــــي لسيــــر مــــً اإلاإطظــــات

 وث صــــيص اإلاـــوازد اإلااليــــة الملشمــــة ي لــــح مــــً 
 
جهـــود الواــــوى والح ــــف كلــــى اإلاـــدى الؼويــــح ماديــــا

ًدية مظحدامة. ىس  ثؼويس هماذج اقحصا
ً

 قضايا احلفظ طويل املدى التهظينية: 
 

ثمســــح ال ظــــايا الحىـيميــــة ثحــــد  خــــس يواجــــ  اإلاإطظــــات التــــي ثحلامــــح مــــم الح ــــف ػويــــح 

ً.اإلادى للمححوى السقمي
 

 :االختيار

أهـ  فـي ؿــح النـم الهاةـح مـً اإلاــواد السقميـة أاـبح ةخحيــاز  (Greenstein et al 2004)دؼـير 

ــــم هـــــر  ا ــــى جميـ ــــة وارـــــدة أن ثصـــــىم وث ـــــيم وثحصـــــح كلـ ـــً إلاإطظـ ـــلوبة، وال يمنــ ـــر اــ ــــواد، أليــ إلاـ

ًي ص ةخحياز واإلاحمسلة في: ما هي اإلاواد  ىيماطاطية دون ئجابة ىلرلو ما شالد ألاطالة ألًا

ً
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هــا إلاــً، وئلــى متــا، ومــً الــر  طــو  يححمــح كــيء السقميــة التــي طــو  هجملهــا لح ـهــا، وهح ـ

ً.ؤلاػسا  كليعا؟

ال ظـــايا التـــي ثيؼـــأ فـــي ؿـــح هـــر  الــــسو  لسيـــرة، م عـــا مـــً طـــو  يـــدىم لللميـــة الح ـــف؟ وليـــم 

يمنىىــا ثحديــد مــا هــي اإلاصــلحة مــً الح ــف، ومــً اإلاظــح يد؟ وليــم يمنىىــا دكــم اإلاــوازد الللميــة 

ًوالس اىية دون ثحويلها ئلى طلم؟
ً

ً

 اسات:ـالشي
 

ثحمســــــح ألاهــــــدا  السةعظــــــة لظياطــــــات الح ــــــف ػويــــــح اإلاــــــدى للمححــــــوى السقمــــــي فــــــي ثــــــوىير 

الحوجيـــ  واإلاظـــاولية كلــــى ر ـــف اإلاــــواد السقميـــة، وطـــمان صــــحتعا وموروقيتعـــا والواــــوى لهـــا كلــــى 

ـــــدم  ــ ـــي أن ي ــ ــ ــ ـــف السقمـ ــ ــ ـــً للح ـ ــ ــ ــــم يمنــ ــ ــــات ليــ ــ ـــ  الظياطــ ــ ــ ــــي أن ثو ـ ــ ـــا يجـــ ــ ــ ـــح، لمـ ــ ــ ـــــدى الؼويـ ــ اإلاـ

ـــ ـــم  ات السةعظـــــة للمإطظـــــة،ةرحياجــ ـــي وال واكـــــد ألاطاطـــــية إلاجـــــاالت ال اإلابـــــادبوثظــ ـــف السقمــ ح ــ

أن هىــاك كـدد مـً اللىااــس  (Moonan 2014). ويـسى (Erpanet 2003)طـاض فـي الحؼبيــق لحهـون ألًا

ًالتي يجي أن ثحظم عا طياطات الح ف ػويح اإلادى في أ  مإطظة مً أهمها آلاجي:

 الغسض مً الظياطات. 

 مم زؤية وزطالة اإلاإطظة. أهدا  الظياطات وزبؼها 

 مجاى الحغؼية اإلاوطوكية وهوكية اإلاواد السقمية التي يساد ر ـها. 

 الححديات واإلا اػس التا ثواج  كملية الح ف السقمي. 

ألادواز واإلاظـــــــاوليات لهـــــــح كمليـــــــات الح ـــــــف السقمـــــــي كلـــــــى مظـــــــحوى ألاىـــــــساد والورـــــــدات  

 واإلاإطظة لهح.

. الحلاون والحيظيق مم اإلاإطظات ألاخسًى 
 
 ودوليا

 
 محليا

 ةخحياز والتزويد. 

 الواوى وةطح دام.  

ً

ً

ً
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 االسرتاتيجية:
 

ئلى أن اخحياز اطـتراثيجية للح ـف ػويـح اإلاـدى للمححـوى السقمـي  (Strodl et al 2007)دؼير 

 مــــا ثهــــون الجــــصء ألاليــــر اــــلوبة فــــي كمليــــة الح ــــف السقمــــي، مونعــــا جؼــــمح جواهــــي ث ىيــــة، 
 
غالبــــا

وماليــة، وكمليــة، وجؼـــهح أطــاض اصــحاب ال ـــساز الكحمــاد مؼــازيم الح ـــف السقمــي فــي اإلاإطظـــة. 

ـــح ا ــ ـــف ػويــ ــ ـــتراثيجية للح ــ ــ ـــم اطــ ــ ـــً وطــ ــ ـــــد  مــ إلاـــــــدى للمححـــــــوى السقمـــــــي هـــــــو لظـــــــمان ر ـــــــف والهــ

اإلاجموكـــات السقميـــة فـــي اإلاإطظـــة بأىظـــح ػسي ـــة ممنىـــة، ولححديـــد اإلابـــاد ء وألاولويـــات لحى يـــر 

 بــــين ةطــــتراثيجية وطياطــــات 
 
 وري ــــا

 
كمليــــة الح ــــف السقمــــي. لمــــا يجــــي أن يهــــون هىــــاك ئزثباػــــا

ـــق  ـــف السقمــــي باإلاإطظــــة، ممــــا ي لـ ـــا لححديــــد لي يــــة الح ؼــــيؽأالح ـ واللمــــح مــــم مؼـــــازيم  طاطــ

ً.(Statsbibliotekets 2014)الح ف السقمي باإلاإطظة 
 

 :األرشيفدور املكتبات واملتاحف ومراكز 
 

ألادواز ألاطاطية للمنحبات الوػىية هو ثوريق ور ف ةهحـاج اإلايؼـوز فـي بلـدانعم  أردان 

 والح ــــف ل جيــــاىوأيظـــا كــــً بلــــدانعم فــــي ػــــتا اإلاجــــاالت وهــــرا دلنــــي الجمــــم والحىـــــيم والواــــم 

بمـا فـي ذلـو النحـي واإلاظلظـملت  مؼبـوق،ال ادمة بملـدى وسـخة وارـدة كلـى ألاقـح مـً مـح كمـح 

وال ــــحم والخــــساةؽ واإلاوطــــي  ، واإلالصــــ ات، واليؼــــسات. وفــــي الل ــــد اإلااضــــ ي، مــــان اليؼــــس كلــــى 

ذلــو  أرــًسػـبنة ؤلاهترهــد لــ  ثــأرير رــوز  كلــى اوؼــاء او اـىاكة اليؼــس، واطــح دام اإلاللومــات. وقــد 

واإلاإطظــــات الس اىيــــة ألاخــــسى ومل هـــــا  ةيــــداق( )منحبــــاتكلــــى هــــر  اإلانحبــــات، وخااــــة الوػىيــــة 

هاةلــة مــً اإلاللومــات  ور ــف لميــاتوئدازة،  وثىـــيم،بمهــام ػــاقة ةعــحم بجمــم وث ــصيً، وواــم 

ً(.  Phillips , M., 2005التي يحم ئهحاجها ككر ةهترهد. )

 الدولـة،واإلانحبات الوػىية لها أدواز وػىية مهمة في ر ف مح مـا يصـدز فـي الدولـة أو كـً 

فــي ر ــف ثــساذ الــوػً وثازي ــ  وثسارــ  ولــرلو بسكــد ووجــي كليعــا ثبنــي اطــتراثيجية وا ــحة يــحم 

مساجلتعـــــا دوزيـــــا للح ـــــف ػويـــــح اإلاـــــدى ثأخـــــر فـــــي الحظـــــبان ثلـــــو الححـــــديات الح ىيـــــة والحىـيميـــــة 

دوازا مهمـة كلـى اإلاظـحوى الـوػني مـاممل ث ـوم بعـا أبح ان اإلانحبة الوػىيـة ثللـي  اإلاهمة.وال اهوهية 

خسى مالوشازات والهياات واإلاسالص ومسالص ألازػيم أ سدة أو أدواز ثحلامح مً خمللها مم جهات مى

ـــم  ــ ـــيق مــ ــ ـــــو الحيظــ ـــً ذلــ ــ ــــة ومــ ــــة للدولـــ ــــات اإلاهوهـــ ـــــاػق أو اإلاحاىــــ ـــــات أو اإلاىــ ــــي اإلا اػلــ ــــة أو فـــ الوػىيـــ

ًاإلانحبات اللامة ومسالص الحوريق وةزػيم ومإطظات الدولة واإلاىاػق. ومً ذلو بسامج ر ف 

https://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Margaret%20E.%20Phillips
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تــــــراذ اإلاحلــــــي مســــــح الحــــــازيه الؼــــــ ني والــــــر  ثحلــــــاون ىيــــــ  مــــــم اإلانحبــــــات اللامــــــة فــــــي اإلاىــــــاػق أو ال

اإلاإطظـــات الس اىيـــة ألاخـــسى. ىللـــى طـــليح اإلاســـاى جلاوهـــد اإلانحبـــة الوػىيـــة ال رويجيـــة فـــي مؼـــسوق 

NRK  ــــة  ودوز اليؼــــــًسمــــــم هياــــــة ةذاكــــــة ال رويجيــــــة وال ــــــحم والــــــدوزيات ــــات ؤلاكملميــ واإلاإطظــ

 National Library ofماء اطتراثيجيون في مؼسوق زقمىة الس اىة والتراذ ال رويجي )واكحكرةعم ػًس

Norway وكلـــــــى الجاهـــــــي آلاخـــــــس ثللـــــــي اإلانحبـــــــة الوػىيـــــــة دوزا دوليـــــــا فـــــــي الحلـــــــاون مـــــــم الجهـــــــات .)

ـــازمات فـــــي  ـــم الجهــــات اإلامارلـــــة لحهــــويً ثنــــحملت وبـــــسامج جلاوهيــــة مســـــح اإلاؼـ واإلاإطظــــات الدوليــــة ومــ

اللاإلايــــة وبــــسامج ر ــــف التــــراذ ال ــــومي وةقليمــــي. وكلــــى جاهــــي مهــــم أيظــــا ىــــان  اإلانحبـــة السقميــــة

للمنحبـة الوػىيــة دوز اطخؼــاز  فــي مجــاى الخؼــسيم والح ىــين والحىـــيم وثــوىير الخكــرات اإلاهىيــة فــي 

مجاى البح  والحؼويس الح ني لحلنع وجهة هـس اإلانحبات الوػىية. ومً ألامسلة لبلع اإلاؼازيم 

عا اإلانحبات الوػىية ما ث ـوم بـ  اإلانحبـة الوػىيـة ألاإلااهيـة ريـ  جؼـازك فـي مؼـازيم التي جؼازك ىي

ةثحــاد ألاوزوبــي. وجؼــمح مؼــازيم الح ــف ػويــح اإلاــدى الظــاب ة التــي  APARSENو 4Cجلــس  ب 

. LuKII, PARSE.Insight, SHAMAN, KEEP and NEDLIBألاإلااهيـة: ػـازلد ىيعـا اإلانحبـة الوػىيـة 

(Deutsche Nationalbibliothek.).ً

بــح رتــا فــي ألادواز الللميــة ودكــم الحوااــح الللمــي وج ــجيل  هجــد دزاطــة لىديــة ث ــدم مساجلــة 

جظحلسض دوز اإلانحبـة الوػىيـة فـي لىـدا فـي دكـم الواـوى ال لـاى والنـمء كلـى رـد طـواء لىحـاةج 

ً.(.Delsey, T.,1997البحوذ الحالية ول زػيم الللمي مً اإلايؼوزات النىدية )

أيظــا هجــد فــي الواليــات اإلاححــدة ألامسينيــة أن الهــوهجسض ألامسيهــي أكؼــ  الظــوء ألاخظــس وال ــساز 

 إلانحبـة الهـوهجسض ألامسينيـة لححـولى الكرهـامج الـوػني اطـع وزمـاةص اإلاللومـات السقميـة والح ـف  

the National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP) 

وذلــو لظــمان ر ــف التــراذ ألامسيهــي وذلــو ككــر ج ــجيم الحنــحملت والحلــاون وملالجــة الححــديات 

ــــة وبح ــ ــ ــــة والحىـيميــ ــ ــ ـــــــــــالح ىيــ ـــــــــــ  أىظــــــــــح الؼــــــــــسق إلػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــات واإلا اػلـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساك الواليـ ات ـــــــــــ

LeFurgy, William G,2005).)ً

ومً الكرامج الوػىية اإلاؼسكة مً قبح الجهات الخؼسيلية في الدولة للح ف ػويح اإلادى 

( فـي امسيهــا والـر  يــىـم ويؼـسق هــر  اإلانحبـات التــي ثلتــزم FDLPبسهـامج منحبــة ةيـداق ةثحاديــة )

رـــد مهـــام هــر  اإلانحبـــات هـــو أن أديـــة ريــ  بــأن ثهـــون مسلــص ئيـــداق زطـــمي لورــاةق الحهومـــة ةثحا

ً.(Warner, D.,2002)طمان الواوى ئلى اإلاللومات الحهومية 

ً
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وهىـــــاك  اللاإلايـــــة،أمـــــا الجهـــــود الدوليـــــة ىمحىوكـــــة ولسيـــــرة وم عـــــا مؼـــــسوق اإلانحبـــــة السقميـــــة 

 PREMIS (Preservation Metadata: Implementationمؼــــسوق مؼــــازيم مح صصــــة مســــح 

Strategies) دلـــد مـــً الجهـــود الدوليـــة للحلامـــح مـــم قظـــية ىىيـــة محـــددة ثحصـــح بـــالح ف   والـــر

ري  ةعحم الجهد البازش ىي .  OCLCػويح اإلادى وموطوق واا ات البياهات او اإلايحاداثا ومان للـ 

مظــــح ح، ذات ثوجــــ   بانعــــا ثى يــــروثخبنــــا ثحديــــد مجموكــــة مــــً الورــــدات الدالليــــة التــــي ثحصــــم 

كملـــــي، ومـــــً اإلاححمـــــح أن ثهـــــون هىـــــاك راجـــــة لهـــــا مـــــً قبـــــح ملــــــم مظـــــحودكات الح ـــــف ريـــــ  

ـــاإلاحواى XML METS طـــخحمسح هـــر  الورــــدات الدالليـــة فــــي قـــاموض البياهــــات وم ؼـــؽ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ة ــ

(Caplan, et al, 2005 ).ً

ســــجملت اللامــــة وألازػــــيم بلــــع مسالــــص ألازػــــيم واإلاح وؿــــات الوػىيــــة مســــح منحــــي ال

ــــوػني  ــــامالـــ ـــترالي قـــ ــ بحجهيـــــــز طياطـــــــات إلدازة الســـــــجملت ؤلالنتروهيـــــــة لخؼـــــــمح مواقـــــــم ومـــــــاالت  ألاطــ

لمــــا ػــــوزوا مبــــادب ثوجيعيــــة ثصــــم أىظــــح  (،رهوميــــة )اإلاواقــــم اللامــــة ولــــرلو مواقــــم ؤلاهتراهــــد

ات وؤلاجـــساءات اإلامازطـــات. وككـــر ةهترهـــد مؼلـــوب ئدازة واكيـــة ومحابلـــة أيظـــا للمواقـــم ىاإلاظـــاولي

 .(Lusenet, et al, 2002)مسا مهما في كالم ؤلاهترهد ألححديد السجملت وئدازةعا يب   

 ةلنتروهيـة،وثحاوى اإلانحبات أن ثسثي وثح ق مم الىاػسيً رـوى ةيـداق للمللومـات ومصـادزها 

مل ثلـو التـي رتا آلان في لسير مً ألاريان كلـى أطـاض ػـويي. ومـً أواةـح ةث اقيـات فـي هولىـدا مـس

ـــين اإلانحبـــــة اإلالنيــــة فـــــي هولىــــدا مـــــم الىاػــــسيً الهولىــــديين.  يظـــــا مؼــــسوق ممـــــوى مــــً قبـــــح أثمــــد بـ

مإطظة ميلون يعد  الى الؼـسالة ال لالـة بـين الىاػـسيً ألامـاديميين واإلانحبـات البحسيـة النبيـرة 

ً(Lusenet, et al, 2002)إلوؼاء أزػيم للمجملت ؤلالنتروهية 

عــــحم اإلانحبــــات اللامــــة بح ــــف واثارــــة اإلالسىــــة ودكــــم الواــــوى اليعــــا وكلــــى الجاهــــي آلاخــــس ة

يمســــح م حلــــم  ل اــــات اإلاجحمــــم اإلا حل ــــة فــــي اإلاىــــاػق التــــي ث ــــدمها. ىاإلانحبــــات اللامــــة جمهوزهــــا

ػ اى الى النباز والؼباب وذو  ةرحياجات الخااـة ويعمهـا ثـوىير اإلالسىـة ػب ات اإلاجحمم مً ألًا

هـــم أوالــسبؽ بعـــا اطـــاىة الـــى ةهحمـــام بحـــازيه اإلاجحمـــم ور اىحـــ  وجلمـــح كلـــى ر ــــ  واثارحـــ . ومـــً 

اإلانحبـــــات اللامـــــة هجـــــد ر ـــــف واثارـــــة الحـــــازيه اإلاحلـــــي وذالـــــسة اإلاجحمـــــم والحـــــازيه الؼـــــ ني  بـــــسامج

نحبـــــة الوػىيـــــة وادازات الس اىـــــة اإلاحليـــــة واإلاحـــــارم والجاملـــــات اإلاحليـــــة وثحلـــــاون فـــــي ذلـــــو مـــــم اإلا

دواثـــ  أوذلـــو لحى يـــر مؼـــازيم مؼـــترلة خااـــة مـــا يخىـــاوى جمـــم ور ـــف التـــراذ اإلاحلـــي ومصـــادز  ًو

ًوىىوه . ىمؼسوق ذالسة اإلاجحمم والتراذ اإلاحلي يمنً ثؼبي   محليا في اإلادن ككر اإلانحبات 

ً
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يجابي لبير وثحلاون ىي  مـم ألاىـساد واإلاإطظـات الس اىيـة والحلليميـة اللامة وث وم برلو بؼهح ا

في اإلاديىة. وكلى الجاهي الوػني ثصبح مسح هر  الكرامج بالحيظـيق مـم اإلانحبـة الوػىيـة جـصء مـً 

بسهامج وػني يبدأ كلى اإلاظحوى اإلاحلي وثوىس ل  اإلانحبة الوػىية الدكم وثحلىـا  وجلمـح كلـى ثـوىير 

ًحم بالح ف ػويح اإلادى الر  ي ص .السكاية إلاا يع

ـــي ألحــــوبس  قــــساز يل ــــد ةهخبــــا  ئلــــى طــــسوزة  2001ول ــــد اــــدز فــــي اإلاــــإثمس اللــــام لليووظــــهو فـ

الح اؾ كلى التراذ السقمي وماهد هىاك ثواية للمح مظودة ميساق الح ـف السقمـي لللـسض فـي 

زةعظـــية، ومـــً ذلـــو  ه ؼـــة 12فـــي  2003الحـــوبس  15ريـــ  اـــدز اإلايســـاق فـــي  2003اإلاـــإثمس فـــي كـــام 

ــي بموطــــوق الح ـــف ػويـــح اإلاــــدى لللـــالم السقمـــي  و اإلاــــواد أالوقـــد بـــدأ ةهحمـــام كاإلايــــا بؼـــهح دولـ

ً.)UNESCO(السقمية 

وهىــــاك كلــــى طــــليح الحمسيــــح ثححــــو  اإلانحبــــات اللامــــة فــــي جميــــم أهحــــاء الواليــــات اإلاححــــدة 

ـــي  ــ ــــي التـ ـــراذ اإلاحلــ ـــــات التـــ ــــة أو مجموكـ ـــــات الخااــ ـــى اإلاجموكـ ــ ـــم ألامسينيــــــة كلـ ــ ـــــة لحس يـ ـــر ريويـ ــ جلحكـ

صــحيح أن الححــديات اإلااليــة قــد جلنــي اــلوبات  التــراذ،وئػــساك جمهــوز اإلانحبــات وزبؼهــم بعــرا 

للمنحبــات فــي كمليــات ر ــف التــراذ للمــدى البليــد ولنــً بــالسغم مــً ذلــو ىــان الحاجــة للح ــاؾ 

دكات ولمـــا قـــاى طـــخيم بيـــر  "ان أكــــم مظـــحًو وطـــسوزيا،كلـــى التـــراذ واإلالسىـــة يــــح أمـــسا مهمـــا 

ً.( Collie , Victoriaالنىوش اإلا  ودة هي منحباثىا" )

ن الح ف ػويح ألامد هو مجاى مل د دؼمح اللديد مً ال ظـايا اإلاحىوكـة أويحض  آلان 

ــــح دميعا.  ــــة ومظــ ـــراذ واإلاإطظــــــات التراريــ ــ ـــي للتـ ـــــايي والح نـــ ـــــافي وةجحمـ ـــً الظــــــياق الس ـ ــ ـــاة كـ الىاػـــ

وثــىلنع م ــاهيم الح ــف ػويــح ألامــد ودوزهــا فــي كلــوم اإلاللومــات واإلانحبــات كلــى الحؼــويس اإلا ــي 

لـى الـسغم مـً أن موطـوق الح ـف ػويـح ألامـد مـان مسـاز اهحمـام النسيـر والدزاطات لهـرا اإلاجـاى. ك

يـــصاى موطـــم اهحمـــام  دازاـــ ي كلـــوم اإلانحبـــات  هـــ  مـــان و الأمـــً الدزاطـــات فـــي جواهـــي كـــدة ، ئال 

، كىـدما ؿهـس 1950sوى ؿهـوز للمصـؼل  مىـر أواإلاللومات داةمـا  واكحكـر جـصء مـً دزاطـاةعم مىـر 

( ه ــمل كــً   , Maja Krtalić, 2012) Damir Hasenayوزد  أفــي ةهحــاج ال نــس  اإلاح صــص لمــا 

ً. ; Harvey, 1993Giardullo, 1999هازفي  وجيراديلوا 

لمـا ث ـوم مــً جاهـي  خـس مهــم مسالـص ألازػـيم اإلاح صصــة واإلاحـارم بححمـح مظــإوليات 

ـــم  ــــوثية،الس ـــــافي فــــــي الـــــدوى مســـــح الخســــــجيملت  ور ـــــف الحــــــازيهجمــ والصــــــوز، أو ألاىـــــملم وقــــــد  الصـ

ًوجميم  ألاطاطية،ث حلم الخؼسيلات بؼهح لبير بين البلدان ولنً يوجد اث اق كلى اإلابادب 

ً

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Krtali%C4%87%2C+M
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Hasenay%2C+D
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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ً

ألاػــــسا  اإلالىيــــة فــــي اللمليــــة مــــدزمون اهميــــة الح ــــف ػويــــح ألاجــــح لس اىــــة ورظــــازة الــــدوى مــــم 

ً.(Lusenet, 2002)الحأليد بوجود الححديات النسيرة مسلها مسح كمليات الح ف بؼهح كام 

دواز كاإلاية لح ف التـراذ ةوظـاوي أىاإلاحارم في الدوى ث وم بأدواز محلية وأدواز وػىية وأرياها 

دوات اإلالسىـة ووطـاةؽ الس اىـة. لمـا أوػبيلة مححوياةعا ثخىوق بحظي ثىوق ةهحمامات وػبيلـة 

ن مسالـــــــص ألازػـــــــيم كلـــــــى الجاهـــــــي آلاخـــــــس لهـــــــا أدواز ثبـــــــدأ مـــــــً أزػـــــــيم اإلاإطظـــــــات الـــــــى الهياـــــــات أ

و الجهــــة ورتــــا أوالــــوشازات ىاإلاــــدن واإلاىــــاػق والدولــــة وكــــادة مــــا ثح ــــف ذالــــسة اإلاإطظــــة والهياــــة 

ثصــح لح ــف ذالــسة الدولــة وةوظــاهية. واإلاؼــازيم ثح ــاوت وثــحملةم والبعاــة وألاهــدا  وجلــاوي مــً 

ًديات.ه ع الحح

دوز اإلاإطظــات اإلاحوزيــة  واإلاح وؿــات بللــيى ـد قامــد وث ــوم اإلانحبــات ومسالــص ألازػـ ة 

ولمل الىوكين مً اإلاإطظات جلد اإلاحاىـة كلى اإلالسىة والتراذ باكحبازها واردة مً  الح ف،في 

وؿاة هــــا ألاطاطــــية. وفــــي الل ــــود ألاخيــــرة، وطــــلد اللديــــد مــــً اإلانحبــــات النكــــرى ومسالــــص ألازػــــ ة 

زطـــمية لح ـــف اإلاـــواد الح ليديـــة واـــياهتعا وئدمـــاج ارحياجـــات بـــسامج الح ـــف  إلاح وؿـــات بـــسامجوا

واإلاحؼلبــات فــي ث ؼــيؽ الكـــرامج بؼــهح كــام، لمــا اجتعـــدت فــي ثؼــويس ألادوات واإلامازطــات وبـــسامج 

ـــر،الحلـــــاون وغيـــــر ذلـــــو  ــــة ومظـــــحمسة  النسيــ ــــألة م حورـ ـــح اإلاظـ ـــر وثـــ ـــم ذلـــــو يخب ـــــ  النسيــ ــــ  ومــ ة اهـ

ً.(.Hedstrom, Mلححديات. )ومح وىة با

أما في قؼاق اإلانحبات الجاملية ىيلحكر الح ف ػويح اإلادى مظإولية أطاطية للمنحبـات 

البحسيــــة ومنحبــــات الجاملــــات. وقــــد ثــــم ث ــــديم ث سيــــس بياهــــات كــــً أوؼــــؼة الح ــــف ػويــــح اإلاــــدى 

ليـة مىـر ريـ  ثـم جمـم البياهـات مـً قبـح الجم ARLاكظاء جملية اإلانحبات البحسية ألامسينيـة 

، ولنــــً جغيــــر الح ىيــــات السقميــــة والبحــــ  والحللــــيم، وبعاــــات الــــحللم التــــي جؼــــازك ىيعــــا 1987كــــام 

اإلانحبــــات البحسيــــة خلــــق راجــــة إلاساجلــــة رــــوى أهــــواق البياهــــات النميــــة والىوكيــــة اإلاؼلوبــــة لحمييــــز 

دا مـً هـرا الح سيـس كـد وقـدم (Meyer, L., p 7)   بـسامج الح ـف ػويـح اإلاـدى الحاليـة والىاػـاة.

 الحوايات ىيما يحللق بأدواز الح ف ػويح ألامد وقياض ألاوؼؼة اإلاسثبؼة بعا بما في ذلو:

الحىـيميـــة للح ـــف ػويـــح ألامـــد جلحمـــد كلـــى ألادواز وألاولويـــات ةطـــتراثيجية  Modelsالىمـــاذج •ً

 للمنحبة ألير أهمية مً بيية محددة.

 راثيجيات واإلامازطات.اإلاإطظات في راجة ئلى الظياطات اإلاحؼوزة وةطت•ً

ييبغي اث اذ ال سازات الخااة بالح ف اطتراثيجيا في جميم أهحاء مسارح دوزة رياة اإلاوازد أو •ً

ًالتي ثم ئوؼاؤها بواطؼة اإلانحبة.
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 خؼؽ وا حة اإلالالم راطمة إلالالجة اإلاححوى السقمي أو اإلاواد ذات ةطح مللية.•ً

ً وثحليح اإلا اػس لجصء مً مبادزات الحسم الجامعي في  ييبغي ئجساء دزاطة الحهل ة واللاةد•

 البعاة الخظساء.

 يجي أن ثدىم ثهاليم الح ف ئلى شيادة اطح دام اإلاجموكات الخااة.•ً

 كماى الصياهة والحجليد ال شالد مهمة لوؿي ة الح ف ػويح اإلادى.أ•ً

ؼبوكة التي ال يمنً أن ئشالة ألالظدة مً اإلاواد شاد مً ال دزة كلى الح اؾ كلى ألاكماى اإلا•ً

 ثسقمً.

ً بسامج الحلليم والحدزيي للموؿ ين وخؼؽ الؼوازب وةطحجابة للهوازذ طسوزية لجميم •

 ألاحجام مً اإلانحبات.

 اإلاينسوىيلم ور ف الصوز ثدىم ه ظها الى ثؼبي ات زقمية مظح بلية.•ً

ًالبداةح السقمية. اإلامازطات اإلاواىق كليعا ككر الجماكات اإلاحلية مهمة للح اؾ كلى•ً
 

هــــ  فــــي يوهيــــو أومــــً أولهــــا هجــــد  النبيــــرة لسيــــرةوللـــح بــــسامج الحلــــاون بــــين اإلانحبــــات البحسيــــة 

 ومنحبـة هيويـوزكواىق مديسو أزبلة منحبات لبيرة ثمسح جاملات مولومبيا وهازىازد وييـح  1973

ثحظـين أداء هـر  اللامة كلى "بسهامج بيان لحنحح منحبات البح  " يدكم ةهحماء الـداةم بعـد  

اإلانحبــات البحسيــة، بمــا فــي ذلــو الصيــادة فــي ؤلاهحــاج  مؼــامح ثواجــ اإلانحبــات. ويحــدد البيــان رماهيــة 

الظــــىو  مــــً اإلاللومــــات اإلاســــجلة والتــــي هــــي مــــً ألاهميــــة اإلاححملــــة للللــــوم وكــــدم قــــدزة اإلانحبــــات 

هـ  لـعع ى ـؽ أباللؼـس  بالهامـح.  ويـحم الى ـاغ  البحسية بؼهح ىسد  كلى جمم وثمسيح السـجح

لميــــــــة اإلاللومــــــــات اإلاســــــــجلة بــــــــح أيظــــــــا ػبيلتعــــــــا اإلاح صصــــــــة الصــــــــلبة للواــــــــوى للمظــــــــح دمين 

و أن بـــسامج ر ــــف مـــواد اإلانحبــــات أ. هـــر  الحجسبــــة كسىـــد )(Bello,S., 1986وللمنحبـــات إلدازةعـــا 

اإلاللومـــــات اإلاســـــجلة بؼـــــهح كـــــام يمن عـــــا ث ؼـــــي بلـــــع الصـــــلوبات ال ىيـــــة واإلااليـــــة ككـــــر الحلـــــاون 

ًوالحنحملت.

وفـــــي دزاطـــــة هىديـــــة رديســـــة جـــــست فـــــي اإلانحبـــــات ألاماديميـــــة فـــــي مومبـــــا  رـــــوى ممازطـــــات الح ـــــف 

اإلاؼــامح ثحمســح فــي الغيــاب الهامــح للظياطــات اإلانحوبــة  أبــسًشن أوالصــياهة إلاصــادز اإلاللومــات ثبــين 

لم وغياب اإلاوازد اللؼسية اإلادزبة اكماى الح ف اطاىة لظ اإلاوطوق،في أ  جاهي مً جواهي 

ً(Sawant, S., 2014 )الحمويح والدكم اإلاالي اكماى الح ف. 

ً
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وثخىـــــاوى ملــــــم اإلانحبـــــات الجامليـــــة م هـــــوم الح ـــــف مـــــً وج ـــــي هــــــس الح ـــــف والصـــــياهة 

 وأقظامها،والحجليد واإلالالجة للم حييات ولرلو ىححد أقظام بمظميات م حل ة طمً ادازاةعا 

ـــــة ـــــحم بالسقمىـ ـــــا ةعـ ومؼــــــازيلها وثؼــــــويس ألادوات مســــــح اإلاظــــــحودكات السقميــــــة وج ــــــجيم مؼــــــازيم  لمـ

الواــــوى الحــــس والحوااــــح الللمــــي بــــين البــــارسين والح ــــاؾ كلــــى اليؼــــاغ الللمــــي وألادبــــي وال نــــي 

للمإطظــة ألاماديميــة. ولــرلو بسكــد اإلانحبــات الجامليــة فــي مؼــازيم الح ــف ػويــح اإلاــدى إلاصــادز 

السطــــاةح الجامليــــة واإلا ؼوػــــات والورــــاةق واإلاجموكــــات الخااــــة اإلاللومــــات واإلاجــــملت الللميــــة ًو

ـــــسد  ـــهح مى ـ ــ ــــو بؼـ ن أو ككــــــر مؼــــــازيم جلاوهيــــــة وثنــــــحملت، وهــــــر  ثمســــــح ألادواز ألاطاطــــــية. بــــــح أوذلــ

ـــح اإلاـــــدى للبياهـــــات واـــــياهتعا والبياهـــــات البحسيـــــة  ـــف ػويــ اإلانحبـــــات الجامليـــــة دخلـــــد مجـــــاى الح ــ

و ىان اإلانحبات الجاملية وألاماديمية بؼهح كام داةما وئدازةعا في الظىوات ألاخيرة. وئطاىة لرل

دواز وػىيـــــة ومحليـــــة فـــــي مجحملاةعـــــا وث ـــــدم الخكـــــرات فـــــي ثؼـــــويس مؼـــــازيم السقمىـــــة أمـــــا يهـــــون لهـــــا 

ـــاًزوالح ــــــف أو اإلاؼــــــازلة فــــــي مؼــــــازيم وػىيــــــة والحلــــــاون مــــــم مسالــــــص اإلاللومــــــات واإلانحبــــــات فــــــي  ــ  ؤلاػـ

ًية للهياات واإلاإطظات اإلاحيؼة. الجغسافي إلاجحملها وث دم ةطخؼازات اإلاهى

وللــح الجاملــات والكــرامج ألاماديميــة جظــاهم فــي ملالجــة الححــديات التــي ثواجههــا كمليــات 

ن مجــــاى الح ــــف ودزاطــــاث  ؿــــح واطــــحمس يحــــأرس بــــالسوزات أالح ــــف ػويــــح اإلاــــدى. ىمــــً اإلالــــسو  

،  2003وزد ذلـو لسوىـد فـي أيظا لمـا أية وغيرها، ومان كلى أبواب روزة اإلاحىوكة مً ث ىية وىى

(  فـي رـين وىـس    (Maja KrtalićDamir H., 2012  2000؛ جـوزدن، 1993؛ دزوش، 1991جـوهص، 

ن كلــــــى اإلانحبــــــات ودوز أزؤيــــــة ريــــــ  ألــــــد كلــــــى  2001رــــــاز  بينــــــس فــــــي لحابــــــ  كــــــام أالى ــــــاغ الــــــر  

ألازػــيم واإلاح وؿــات  طــسوزة أن ثهــون أليــر رظــوزا فــي اإلاجحمــم وال يــام بــدوز وؼــؽ فــي مجــاى 

ـــاز للمليــــات الح ــــف  ـــف ػويــــح اإلاــــدى وملــــايير ةخحيـ ـــي مجــــاى الح ـ  Majaوالحوكيــــة والحللــــيم فـ

KrtalićDamir H., 2012)  ,  .)ً

ان اإلانحبـــات بؼـــهح كـــام هـــي بوابـــة مجحملاةعـــا للملسىـــة واإلاللومـــات والبياهـــات ومصـــادزها 

دوازهــــــا ثــــــحلخص فــــــي زبــــــؽ وخدمــــــة جمهوزهــــــا ملسىيــــــا ومللوماثيــــــا بهــــــح وجهــــــة وػسي ــــــة ولــــــرلو أًو

الح ــف ػويــح اإلاــدى هــي لظــمان اطــحمساز ةزثبــاغ باإلالسىــة فــي مــح شمــان ومهــان وكــدم ىمؼــازيم 

 طياكها.

وباليظـــبة للمنحبـــات ومسالـــص ألازػـــيم واإلاح وؿـــات ىـــان الظـــإاى الـــر  يســـاز مـــً كؼـــسات 

ًالظىين هو روى مظألة لي ية الح اؾ كلى الهاةىات السقمية، ري  جلحكر هر  هي اإلاإطظات 

ً

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Krtali%C4%87%2C+M
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Krtali%C4%87%2C+M
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Krtali%C4%87%2C+M
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Krtali%C4%87%2C+M
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التــي لــديعا مظــإولية ؤلادازة كلــى اإلاــدى الؼويــح للتــراذ الس ــافي والللمــي والح ــاؾ كلــى الســجملت 

 ولـم جلـدى ـي كـالم ألازػـ ة واإلاح وؿـات النسيـر قـد جغيـر أيظـا الوزقية واإلاؼبوكات للدة قـسون. 

اإلانحبــات ومسالــص ألازػــيم ثيحـــس اإلاإطظــات الحهوميــة لخظــليم يــجملةعا بلــد كؼــسيً كامــا مــسمل 

السـجملت لظــمان  اإلاهـم لهاىــةمـً اهحاجهـا ىانعــا قـد ثصــبح غيـر قابلــة للواـوى بال لــح ريـ  مــً 

 مـــم الواـــموقـــد  الح ـــف وبأطـــسقههـــع ىلـــاى ثجـــا  الح ـــاؾ كلـــى اإلاـــدى الؼويـــح البـــد وأن يبـــدأ 

وللـح مـً بـين أواةـح مـً ثىـاوى هـر  اإلاؼـهلة مـان مجحمـم أبحـاذ ال ظـاء ريـ   .والح ف الدقيق

لميــات هاةلــة  واطــم وث ــصيًالحاطــبات واإلال ــات السقميــة اإلاحىوكــة كلــى هؼــاق اللمــح مــم أهـمــة 

ـــازمامــــً البياهــــات، ريــــ  ماهــــد ومالــــة ال ظــــاء ألامسينيــــة ) ـــد مبنــــس جــــدا  هاطــــا( مؼـ وؼــــؼا فــــي وقـ

مــً الح ــدم كلــى لي يــة  وئرــساش النسيــًرومــم بــسوش مؼــهلة الح ــف السقمــي  .ابحــاذ الح ــف السقمــي

 اهىــا وعـي آلان أهـ  لح ــف زقمـي هــاج ، هىـاك راجـة ئلــى رـملذ أهــواق الحلامـح مـم هــر  اإلاؼـهلة، ًة

   .الواوى وثحـديهعا دواتأوثؼويس مً ؤلاجساءات: الح ف السقمي ػويح اإلادى، جسجيح اإلايحاداثا، 

Hilde van Wijngaarden, 2007).)ً

وفــــي كــــالم الؼباكــــة، ال يمنــــً أن يحح ــــق الح ــــف ػويــــح ألاجــــح مــــً خــــملى الح ــــاؾ كلــــى 

ى ــؽ، أو ئذا مــان ذلــو لــعع ممنىــا، ىــان خلــق بــديح داةــم كلــى طــليح اإلاســاى كلــى  الوزقيــةواد اإلاــ

-CDاإلاصــغسات ال يلميــة أو ىيمــا دلادلهــا فــي اللــالم السقمــي، كلــى طــليح اإلاســاى ألاقــسا  اإلانح ــزة 

ROM يظـــا. ومــــم أ، أو ه ـــح مححوياثــــ  ئلـــى هــــوق  خـــس مــــً ث ىيـــات الح ــــف ي ـــدم رلــــوال لهـــا كيوبعــــا

ان هـرا ال يح ـق أليـر بنسيـر مـً الح ـاؾ كلـى البحـات ال لليـة التـي جؼـهح اإلالـم، فـي رـين ذلو، ىـ

ــــى اإلاــــــدى  ـــيرها كلــ ـــا وث ظـــ ـــً قساءةعـــ ـــات يمنـــ ـــ  أن هــــــرا ال ين ــــــي لظــــــمان أن اإلاللومـــ ـــً الوا ـــ أن مـــ

ـــً ارالح ــ ــــا يمنـــ ــ ــــو مــ ــ ـــح وهــ ــ ـــــدى الح ــــــــــــــــــــــــــــالؼويــ ـــح اإلاـــ ــ ــــف الؼويـــ ــ ــــديات الح ــ ــ ـــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لححــ ــ ني والحىـيمـــ

(Lusenet, Y., 2002).ً

ـــا بلـــــد  ـــً اإلاىاطـــــي هىــ ـــح اإلانحبـــــات أوللـــــح مــ ـــا ي ـــــص مإطظـــــات اإلاللومـــــات مســ ن ثىاولىـــــا مــ

ن الح ف السقمي في البعاة اإلا حورة أألازػيم طسيلا أن هإلد كلى  ويظا  لها اإلاحارم ومسالًص

دواث  ويلاوي مً ثحديات لسيرة ثسثبؽ بالح ىية وغيرها مً الى اغ التي ثم ةػازة أل  طوابؼ  ًو

يظــا مــً البعاــات التــي جلــاوي أن البعاــة اإلا حورــة ككــر ةهترهــد وهــي بعاــة كــالم الويــي هــي ألهــا، ة 

زػـــ ة الويـــي هـــي مـــً اإلاؼـــامح الصـــلبة وذلـــو ان الويـــي هـــو أمـــً قظـــايا الح ـــف وطـــماهاث . ان 

ًلومات المل محىاهي ث سيبا ري  دلد حجم اإلاللومات ثحديا، ولنى  لعع الححد  ىظاء اإلال

ً
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لبيــــرة ثنمـــً فـــي ؤلادازة والح ىيــــة وال ظـــايا التـــي ث ــــص موقـــم اإلاللومـــات كلــــى  الوريـــد ىححـــديات

ػـــــبنة ؤلاهترهـــــد والجواهـــــي الحىـيميـــــة ألاخـــــسى. وهخيجـــــة لهـــــرا ىأزػـــــ ة الويـــــي هـــــي اإلاهمـــــة التـــــي ال 

ً (Masanes, J.,2005)) بم سدها.اردة ثححملها مإطظة ًو
ً

  ة:ـامتــخ
 

أصـــحاب اإلاصــــلحة ألاكظـــاء أو مــــً لهــــم  ( الــــىWarner, Dorothy,2002ثؼسقـــد دوززــــي )

ـــدت  ـــاد وألـ ـــف مــــً ماىــــة ألابلـ ن أنعــــم محىوكــــون وال اةمــــة ػويلــــة ويمنــــً أكملقــــة بموطــــوق الح ـ

ــــاب والىاػــــسيً واإلانحبــــات ومسالــــص ألازػــــيم، اإلاوشكــــون، اإلاؼــــازمون فــــي ػــــهح   ػــــبهي،جؼــــمح النح 

وةثحـــادات، والجاملـــات  ال اهوهيـــة،مسالـــص ةيـــداق  للح ىيـــة،مـــصودو خدمـــة اإلاللومـــات، اإلاـــوزدون 

ملقـــة بـــين أصـــحاب اإلاصـــلحة ئلـــى اإلاـــواد أيظـــا ي تـــر  الىــــس فـــي الل (Feeny)ىينـــي  .وممـــولي البحـــوذ

السقميــة مـــً ريــ  اإلايؼـــإون لهــا الـــريً لهــم اـــلة بحؼــويس اإلاجموكـــات وباإلاؼــسكين مســـح الهياـــات 

اإلاؼازلة فـي هــام ؤلايـداق ال ـاهووي أو جؼـسيلات رـق اإلاإلـم، مإل ـو ومبـدكو السـجملت السقميـة؛ 

 والسقمىـة؛حارـة اوؼـؼة الح ـف أصحاب الح وق؛ أصـحاب ألامـواى، والـريً يـديسون ألامـواى اإلا

م دمو اليؼسات ؤلالنتروهية والؼبلات الجديدة أو ئكادة الؼبلات، ال ساء، الريً يححاجون ئلى 

الواـــوى ئلـــى اإلاـــواد السقميـــة واإلاح وؿـــات الـــريً دؼـــلسون بـــال لق رـــوى ر ـــف واـــياهة اإلالسىـــة. 

د فــي مسرلـــة مــً اإلاسارـــح ألامـــ الح ــف ػويــحىهــح هــإالء ألاكظـــاء دؼــترمون فـــي دوزة ريــاة كمليـــة 

 مما يحؼلي جهدا ألير ثيظي ا مً جاهي مً أصحاب اإلاصلحة.

ور ي ـــة ىمظـــإولية الح ـــف ػويـــح اإلاـــدى للمححـــوى السقمـــي محىـــوق وبمظـــحويات م حل ـــة 

محليــــا ووػىيــــا ودوليــــا وقــــد هاقؼــــىا فــــي هــــر  الوزقــــة مظــــإوليات مإطظــــات اإلاللومــــات ماإلانحبــــات 

وز اإلاحـــــــارم ىهاهـــــــد ألادواز مح اوثـــــــة ومحىوكـــــــة لن عـــــــا ةعـــــــحم ومسالــــــص ألازػـــــــيم لمـــــــا اطحلسطـــــــىا د

بالحوااح اإلالسفي والللمي في اإلاإطظات ألاماديمية والتراذ ةوظاوي والحظازة للمنحبات اللامة 

ان اإلاظاولية ث م كلـى الجهـات اإلاىحجـة للملسىـة والس اىـة ةوظـاهية  والدولية.ومإطظات الدولة 

جهـــة مظـــإولة  وارـــدة ثحـــدداإلاظـــح دمة وألاىـــساد وال ثوجـــد واـــ ة والجهـــات الىاػـــسة واإلاوشكـــة ًو

ـــا ث ــــوم اإلاإطظــــات بــــأدواز م حل ــــة ثحهامــــح وهو ــــ ي  ـــتراثيجيات وا ــــحة أواهمـ ن ثحهامــــح وىــــق اطـ

ــ
 
ي كلـــى بلــع الححـــديات ومنحوبــة وجلظــدها طياطـــات واجــساءات وثــدكمها جؼـــسيلات ليــحم الحغل

ًن الححديات ثخىوق وم عا الح ني اإلاحصح بالحجهيزات أالتي ثواج  كملية الح ف ػويح اإلادى. 

ً

https://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Julien%20Masanes
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ً

ــــة  ـــــة،اإلااديــ ــــة  والكرمجيـ ـــــديات ماليــ ـــــسيلية، وثحـ ــــة وجؼـ ــــديات قاهوهيــ ــــة،  وادازيــــــة،وثحــ ــــديات ىىيــ وثحــ

وغيرها مما ػس  هىا ثحد مـلة واطلة. ويجدز الحأليد كلى ان بعاة  وػبيلية،وثحديات بؼسية 

البعاـــات لـــديعا هـــوق مـــً الظـــبؽ  ن بـــا يأفـــي رـــين  ة،م حورـــةهترهـــد او الويـــي الواطـــلة هـــي بعاـــة 

ًوالظيؼسة رتا لو ثمددت قليمل ولكرت ردودها ولن عا ثـح بعاة مىظبؼة.

هــ  يــدكم ثؼــويس أرلــد أان الحلــاون بــين اإلاإطظــات كلــى اإلاظــحوى اإلاحلــي والــوػني والــدولي 

ات ويـــــوىس اقحصـــــاديا اللمــــح والح ىعىـــــات واإلالــــايير واإلامازطـــــات ويوطـــــم امهاهيــــات ال اةـــــدة والخــــدم

ويوطــــــم مظــــــارات الحغؼيــــــة وئثارــــــة والواــــــوى. وطخظــــــحمس ألابحــــــاذ والدزاطــــــات واإلاؼــــــازيم التــــــي 

جظـــاهم فـــي ثؼـــويس الكرمجيـــات والحجهيـــزات وكوامـــح الح ـــف الؼويـــح اإلاـــدى لـــيمنً طـــمان ر ـــف 

ًر اىة واهحاج ورظازة ةوظان وزكايح .
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