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 توطئة 

ملؤسسات  خطرياً  كل يوم، مما يسبب حتد�ً   كبرياً   والتقنيات الرقمية تقدماً   ةالرقمي املضامني قق وحتيتحرك العامل الرقمي بسرعة الربق. 
املعلومات   العامل وصونه   انتقاءمواصلة  يف  الرتاث وغريها من منظمات  الواثئقي يف  الرتاث  إمكانية   �تج  واالنتفاع هبا. ولضمان 

 االنتفاع الطويل األمد ابلرتاث الرقمي اهلام، فإن القيام بتدخالت لتحديده وصونه املبكر أمر أساسي.

عة من "املبادئ التوجيهية النتقاء الرتاث الرقمي من أجل الصون الطويل األجل" يف وقد مضت مخس سنوات على إصدار أول طب
بريسيست) وذلك لدعم مؤسسات الرتاث /اليونسكوتعزيز استدامة جمتمع املعلومات على الصعيد العاملي (ل اليونسكو إطار بر�مج

مخس سنوات مدة طويلة، وابلتايل   تعدوالبحوث يف انتقاء الرتاث الرقمي ألغراض الصون املستدام الطويل األجل. ويف عامل رقمي، 
 طبعة اثنية من املبادئ التوجيهية. إىل إصدار مثة ما يدعو

عنها املؤمتر العاملي لذاكرة العامل    التوجيهية عن أعمال مشروع اليونسكو/بريسيست، اليت أسفر وقد انبثقت الطبعة األوىل من املبادئ  
مشروع بر�مج تعزيز استدامة جمتمع املعلومات على الصعيد العاملي هو مشروع  و .  ٢٠١٢الذي عقد يف فانكوفر، كندا، يف عام  

، ٢٠٢٠وشركاء آخرين. ويف عام    الدويل  حملفوظاتاوجملس    تباتتعاوين بني اليونسكو واالحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املك
  يف أعمال اللجنة الفرعية للصون التابعة لرب�مج اليونسكو لذاكرة العامل. أُدرِج املشروع

  األثر

مو   أتيحت من  املرات  مئات  تنزيلها  ومت  إلكرتوين،  ورقي وشكل  لغات يف شكل  بتسع  التوجيهية  املبادئ  من  األوىل  اقع الطبعة 
يف اختاذ   استخدم املمارسون يف جمال املعلومات النص أساساً و اليونسكو وموقع االحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات.  

يف حلقات العمل التدريبية إلدارة   أمثلة على استخدام املبادئ التوجيهية  قرارات االنتقاء ألغراض الصون. وابإلضافة إىل ذلك، مثة 
املساعدة على توعية احلكومات واجملتمع املدين ابلطبيعة العابرة للمعلومات    الرقمية. وكان اهلدف من املبادئ التوجيهية أيضاً املعلومات  

جهود الدعوة اليت   فيه  يف الوقت الذي ترتسخ  الرقمية. ويؤمل أن يكون هلذه الطبعة الثانية من املبادئ التوجيهية توزيع أوسع نطاقاً 
 لرتاث الواثئقي. تبذهلا منظمات ا

االحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات، وجملس   -وقد أيدت اجلمعيات الدولية الرئيسية الثالث ذات الصلة ابلرتاث الواثئقي  
 دوائرها وشبكاهتا.  هذه املبادئ التوجيهية وتقوم ابلرتويج هلا داخل خمتلف -احملفوظات الدويل، واجمللس الدويل للمتاحف 
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 قات مع اليونسكو  العال

تعد اليونسكو من أشد املؤيدين للطبعتني السابقة واحلالية من املبادئ التوجيهية، حيث استخدمتهما كأداة تدريبية يف التوعية بصون  
العام "التوصية املتعلقة ، أيد املؤمتر ٢٠١٥. ويف عام  ا يف بقاع كثرية من العامل املتقدم النمو واألقل منواً هباملعلومات الرقمية واالنتفاع 

بصون الرتاث الواثئقي، مبا يف ذلك الرتاث الرقمي، وإاتحة االنتفاع به". وبناء عليه، يتوقع من الدول األعضاء يف اليونسكو أن  
ول ميكن أن يساعد الد  مفيداً   . وتعد هذه املبادئ التوجيهية مورداً ٢٠١٥عن تنفيذها لتوصية عام    تقدم كل أربع سنوات تقريراً 

 . ٢٠١٥األعضاء يف اليونسكو على تنفيذ توصية عام 

 فريق مراجعة الكتابة 

شارك العديد من املتخصصني يف جمال املعلومات يف إجياد هذه الطبعة الثانية من املبادئ التوجيهية، وذلك خالل فرتة زمنية حمدودة 
 هم خرباهتم حبماس شديد.تنان هلم لتقامس. وانكبوا على إجناز هذه املهمة، ووجب االم١٩-للغاية بسبب وابء كوفيد

 (االحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات، أمينة فخرية للمكتبة اجلامعية، جامعة كولومبيا الربيطانية)  الرئيسةإنغريد األم، 

 كلري ماكغواير، سكرترية (مسؤولة السياسات والبحوث، االحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات)  

 جمللس احملفوظات الدويل) ة العام ةأنثيا سيليش (األمين

 دافيدي ستوريت (أخصائي برامج، قطاع االتصال واملعلومات، اليونسكو) 

 العامل) (حبكم املنصب)  فاكسون ابندا (أخصائي برامج، بر�مج اليونسكو لذاكرة

 اسبورغ) فريدريك بلني (رئيس اخلدمات واجملموعات، املكتبة الوطين واجلامعية، سرت 

 ) ٢٠٢١مجموعات) (من عام  ستئماين للصندوق االال غوردون ماكينا (مدير املعايري، 

 ) ٢٠٢٠آيفي يل (رئيس، الوظائف القانونية والبحوث، املكتبة الوطنية يف سنغافورة) (من عام 

 جينا موردوك مسيث (أمينة أرشيف رئيسية، فرع احملفوظات، املكتبة واحملفوظات يف كندا)

 ) ٢٠٢٠ي (�ئبة مدير اجملموعات، املكتبة الوطنية يف سنغافورة) (حىت عام جوليا ش

 )  ٢٠٢٠ساويب (جمللس الدويل للمتاحف، اللجنة الدولية للتوثيق، رئيسة مركز الرتاث الثقايف الربوسي)، (حىت عام  - مونيكا هاجيدورن 

 ستيف �يت (مدير بر�مج، حبوث الصون، املكتبة الوطنية لنيوزيلندا) 

 الوطنية لنيوزيلندا) وينستون روبرتس (مستشار أول لألعمال، مكتب أمني املكتبة الوطنية، املكتبة 

 يف احتياجاتكم يف جمال الصون الرقمي.  لكم هذه املبادئ التوجيهية مفيدة تكونو�مل أن 

   ifla@ifla.org :ويرجى إرسال التعليقات أو األسئلة إىل االحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات على العنوان التايل
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 املقدمة 

املوارد الفكرية والثقافية اليت ينتجها اجملتمع   عادة مسؤولية صون  -املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف    -تتحمل مؤسسات الرتاث  
ملعلومات اليت يتم إجيادها وتقامسها من ا  كله. وهذه املهمة اهلامة هي اآلن عرضة للخطر يف مجيع أحناء العامل بسبب احلجم اهلائل

، Global DataSphere، تنبأت هيئة البيا�ت الدولية  ٢٠٢٠ويف عام    .وتنوعها   كل يوم يف شكل رقمي وبسبب سرعة إنشائها
  ٢٠٢٠اليت تقيس كمية البيا�ت اليت يتم إحداثها واستهالكها يف العامل كل عام، أبن كمية البيا�ت اليت مت إنشاؤها بني عامي  

ويشكل هذا النمو اهلائل .  )IDC, 2020(ني املاضية  ستكون أكثر من البيا�ت اليت مت إنشاؤها على مدى السنوات الثالث  ٢٠٢٣و
 االنتفاع الطويل األجل.   د من أجل إاتحة فرص لِ وْ مَ ـألولئك الذين يعملون على صون الرتاث املرقمن والرتاث الرقمي ال  متزايداً   حتد�ً 

 اجلمهور املستهدف  

وأن تستخدم يف مجيع السياقات. وتقر املبادئ التوجيهية أب�ا والغرض من هذه املبادئ التوجيهية أن تطبق يف مجيع أحناء العامل  
ميكن أن تكون حمددة أكثر من الالزم يف تطبيقها ألن سياسات الرتاث الثقايف ختتلف ابختالف البلدان واملناطق واملؤسسات.   ال

د وضع سياساهتا االنتقائية ألغراض  للمكتبات ودور احملفوظات واملتاحف وغريها من مؤسسات الرتاث عن  منطلقاً فهي مبادئ توفر  
 الصون.  

ة وتستهدف هذه املبادئ التوجيهية يف املقام األول املمارسني يف املؤسسات الثقافية الذين يتخذون القرارات اليومية بشأن املواد الرقمي
اهلامة اليت ينبغي   املسائلعلى    املرشحة لالنتفاع الطويل األجل. وتدعم املمارسني يف استعراض السياسات القائمة، وتسليط الضوء

املؤسسية. كما   السياسات  التوجيه يف صياغة  هلم  وتوفر  فيها،  مفيدةستكون  النظر  التوجيهية  املبادئ  يف   هذه  اإلداريني  لكبار 
 يف ختطيط أولو�ت االسرتاتيجيات وامليزانيات إلدارة مواردهم.  املؤسسات الثقافية 

 التحد�ت الرئيسية 

النات الرقميةيصعب صون  املعلومات  من  اهلائل  أيضاً   ج  ولكن  مداها،  بسبب  فقط  إىل حد كبري.    ليس  العابرة  طبيعتها  بسبب 
تـَُعمِّر بعدُ الوسائط الرقمية  ف تـَُعمِّر    ال  ما ستبقى لقرون. وتتطور أشكال امللفات   املادية والواثئق والكتب اليت غالباً   القطعمثلما 

على مدى إطار زمين أقصر    مما يعرض للخطر مقروئية الرتاث الرقمي وسالمته مستقبالً   ،الرقمية ووسائط التخزين واألنظمة ابستمرار
قمية اليت هي يف نفس  بطابع عابر. وابإلضافة إىل ذلك، بدأت النظم الر   للتخزيناملادية. وتتسم قابليتها    والقطعبكثري من الورق  

 .  ا الوقت أدوات إلنتاج املضامني وأشكال إبداع يف حد ذاهتا حتظى ابعرتاف ابعتبارها مضامني رقمية جيب صو�

حتديد املعلومات أو من األساسي  بكثري من األشكال التقليدية املناظرة له يف جمموعاتنا. و   أقل  مضمون بقدر  بقاء الرتاث الرقميو 
معاجلة العبء االقتصادي    ومن األساسي أيضاً   .طويل األجل  ا صو�ً عات الرقمية اهلامة والتدخل املبكر لضمان صو�أو اجملمو   املواد

 وهو حتد تواجهه امليزانيات الوطنية واملؤسسية، كما يشكل مصدر تفاوت بني البلدان واجملتمعات احمللية.  -لتمويل الصون 
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 الرقمي تتجاوز املؤسسات الثقافية، وتتطلب مشاركة وتعاون القطاعني العام واخلاص، جنباً الرتاث    ومن الواضح أن مسؤولية صون
ميكن ما    هذاحتدي صون معلوماته الرقمية وضمان االنتفاع هبا. و   منتجي املضامني. وسيواجه القطاع اخلاص أيضاً   إىل جنب مع

 مشرتكة.   فرصة للتعاون بني القطاعني العام واخلاص وإنشاء مشاريع هاعتبار 

 التنوع والشمول  

والقصد أن تشمل املواد املزمع إدراجها يف جمموعات واليت تشري إليها هذه املبادئ التوجيهية املضامني الرقمية اليت تنتجها مجيع 
ها هبذه اجملموعات. اجملموعات العرقية والدينية واجلنسانية واالجتماعية والسياسية املوجودة يف مجيع مناطق العامل أو اليت يتعلق موضوع

عند    �قصاً   وتوصي فرقة العمل املعنية ابملضامني أن تتشاور دور احملفوظات واملكتبات واملتاحف وتتعاون مع اجملتمعات املمثلة متثيالً 
مي الطويل اختاذ قرارات االنتقاء لضمان حتديد الرتاث الواثئقي الذي تنتجه هذه اجملتمعات أو الذي يدور حوهلا ألغراض الصون الرق

 األجل. 

احتياجات ومنظورات مجيع  التوجيهية  املبادئ  ليتناول يف هذه  يؤهله على أحسن وجه  ليس يف وضع  أنه  املراجعة  فريق  ويدرك 
 اجملموعات املهمشة. ولذلك، فإن املبادرات املستقبلية اليت تقودها تلك اجملتمعات، من قبيل مبادرة املبادئ التوجيهية النتقاء الرتاث

  ١رقمي للسكان األصليني ألغراض الصون الطويل األجل، تلقى الرتحيب والتشجيع. ال

 هيكل املبادئ التوجيهية 

ويقدم نظرة موجزة    أثر الصون الرقمي على قرارات االنتقاء :األول  القسم .  قسمنينُظمت هذه الطبعة الثانية من املبادئ التوجيهية يف  
من الرتاث الواثئقي يف العامل.   واملهمعلى قرارات االختيار اليت جيب أن يتخذها املمارسون وغريهم من أجل صون هذا اجلزء اجلديد  

 لجمع يف البيئة الرقمية. لويقدم نظرة أعمق   والقسم الثاين

 مسائل رقمية وسياقها. ، توفر معلومات أعمق عن عدة ذيولبعدة  القسمانويشفع هذان 

  

 
  لالطالع على معلومات متهيدية بشأن حوكمة بيا�ت السكان األصليني، نوصي ابإلشارة إىل مبادئ إدارة بيا�ت الشعوب األصلية املتمثلة يف ١

 . https://www.gida-global.org/care :املنفعة اجلماعية وسلطة املراقبة واملسؤولية واألخالقيات
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  أتثري الصون الرقمي على قرارات االنتقاء  :١ القسم

 تعريف الصون الرقمي  

   :لتعريف الصون الرقمي، حنيل إىل التعريف الذي قدمه ائتالف الصون الرقمي

مثة   تابملواد الرقمية ما داميقصد ابلصون الرقمي سلسلة األنشطة اخلاضعة لإلدارة والالزمة لضمان استمرار االنتفاع  
يتخطى   ويقصد ابلصون الرقمي... مجيع اإلجراءات املطلوبة للحفاظ على االنتفاع ابملواد الرقمية انتفاعاً   حاجة إليها.

ُأحدثت خالل األعمال اليومية    واثئقوميكن أن تكون هذه املواد    قيود تعطل الوسائط أو التغيري التكنولوجي والتنظيمي.
التدريس)؛الـَمْوِلدمواد "رقمية  و   ملنظمة؛ أُنِشئت لغرض حمدد (من قبيل موارد  الرقمنة  ملأو منتجات    "   Digital)شاريع 

Preservation Handbook, 2015) . 

الرقمية الطويل األجل ابملعلومات  الرقمي االنتفاع  الزمن والتكنولوجيات والتحول الداليل، وله فوائد طويلة    ويضمن الصون  عرب 
 احلكم)، وثقافية (اهلوية الوطنية)، واقتصادية (االستخدام وإعادة االستخدام، واالبتكار).  أدلةاألجل، قد تكون اجتماعية (

ونشره واستهالكه وحتقيق دخل منه. كما تغريت أدوار   وصونهكيفية صنع الرتاث الثقايف وختزينه    وقد غري التحول الرقمي جذر�ً 
العديد من الفرص اجلديدة هلم  إذ حتولوا من مراقبني سلبيني إىل مشاركني نشطني ومنتجي مضامني تتاح  ،  جذر�ً   املواطنني تغرياً 

 . )Tammaro, 2016(واملثرية للمشاركة واالستخدام اإلبداعي واالنتفاع 

ي التفاعلية إىل قواعد ومواقع التواصل االجتماع  االنرتنتجديدة من التعبري، ترتاوح بني صفحات    وأحدثت البيئة الرقمية أشكاالً 
املواد اإلنرتنت. وتطمس هذه  األلعاب عرب  وبيئات  الرقمية  الفنية  البحوث اخلاصة واألعمال  املسؤولية،    بيا�ت  حدود وخطوط 

 وتتحدى النهج السابقة يف مجع الرتاث. 

. وينشأ عن إمهالنا  ري من األحيانيف كث  هذه األشكال اجلديدة من الرتاث الرقميالقائمة وال تغطي وال�ت وسياسات مجع الرتاث 
 اجلماعي هلذه األشكال اجلديدة خطر خلق ثغرات كبرية يف تراثنا الثقايف لألجيال القادمة. 

أن قيمة املنشورات الفردية على املدو�ت أو وسائل التواصل االجتماعي قد تكون هامشية، إال أ�ا تشكل   وعلى سبيل املثال، رغم
املعاصر    فريداً   جمتمعة سجالً  مصدراً   -للمجتمع  ستمثل  فإ�ا  وإذا صينت  األفراد.  مليارات  وإجنازات  وأفكار  مناقشات   قوامه 

من هذا الناتج قد يؤدي جزء لوالية املؤسسات، فإن الرتكيز فقط على "أفضل"   يضاهى للمعرفة ابلنسبة لألجيال القادمة. وتبعاً  ال
 لرقمي املعاصر كجزء من كل.إىل حتيزات ومينع أي حتليل لإلبداع ا

هذا الناتج   ، إن وجدت، هي اليت تتوفر هلا املوارد، وختول هلا يف بعض احلاالت حقوق جينمؤسسات الرتاثوالقلة القليلة من  
 د�ً فاالنتقاء أساسي، ألنه من املستحيل اقتصا  وهذه هي مفارقة االنتقاء يف العصر الرقمي. االجتماعي بشكله الرقمي وصونه برمته.  

 مجع كل الرتاث الرقمي احلايل.   يف كثري من احلاالت،  ، بل ومن احملظور قانو�ً وتقنياً 

ملؤسسات الرتاث يف العصر الرقمي، وسيتعني أن ابلغة األمهية  فإن االنتقاء ألغراض الصون الطويل األجل سيكون وظيفة    وهكذا،
 . ةمتثيلي ةاترخييلتخزين وثيقة تتخلله �ج عملية وواقعية وتعاونية 
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 كيف خيتلف مجع املواد الرقمية عن املواد التقليدية؟

إال يف شكل رقمي.    مالئماً   حتد�ت فريدة من نوعها، حيث ال ميكن يف كثري من األحيان حفظها حفظاً على  املواد الرقمية    تنطوي 
إال إذا كان   الرقمي مفيداً  الصونوفرها، وال يكون تغري رقمي حيتفظ جبميع املعلومات والوظائف األساسية اليت  نظريوال يوجد أي 

 .)Digital Preservation Coalition, 2015(الحق  اتريخمن املمكن الوصول إىل املواد يف 

 : التقليدية ما يلي ومن الفوارق الرئيسية بني مجع املواد الرقمية ومجع املواد

 سرعة التغري يف الساحة الرقمية وتعقيده  •

 اومعاجلته  ةالرقمي القطعةاحلاجة إىل أدوات وخدمات وسيطة لفهم  •

 حجم املعلومات اليت جيب استعراضها لالنتقاء منها  •

 التقادم املستمر لألجهزة والربامج مع مرور الوقت  •

   اً سرعة تالشي املضامني الرقمية وتعذر رؤيتها تقريب •

إىل    سمن بيتاابيت  وسينتقل النطاق الذي سيلزم فيه بصورة متزايدة االضطالع جبمع املضامني الرقمية وختزينها وحفظها •
 يتس مع مرور الوقت. ابزاإك

االختالف الرئيسية بني أوجه  على أوجه التشابه و   إللقاء نظرة أكثر تفصيالً اجلمع الرقمي مقارنة ابجلمع التقليدي    :١  الذيلانظر  
 اجلمع التقليدي واجلمع الرقمي. 

ما يتعايشان فيما    ألن الشكلني الورقي والرقمي غالباً   ، أن عليهم انتقاء املواد وتقييمها عرب أشكاهلا  وينبغي أن يدرك املمارسون أيضاً 
تناوهلا يف شكل رقمي صرف من  ، بدال ً لياً مشو   طويل. ولذلك جيب تناول ممارسات االنتقاء تناوالً   ذيل هجنيابسم  تسميته  ميكن  

أو ورقي/تناظري صرف. وتنشأ حتد�ت أخرى تتعلق ابلربط بني الشكلني الورقي والرقمي لتمكني الباحثني من االطالع املفصل، 
  ولكن ذلك خيرج عن نطاق هذه املبادئ التوجيهية.

 أنواع املواد الرقمية  

التقليدية   الثقايف أشكال رقمية مماثلة، كثرياً للعديد من األشكال  القائمة. وتشمل   للرتاث   ما تندرج يف نطاق ممارساتنا ووال�تنا 
احلكومية واملراسالت اخلاصة واليوميات الشخصية واخلرائط والصور الفوتوغرافية والتسجيالت املصورة   والواثئقالكتب والدور�ت  

 والصوتية والتحف الفنية واألعمال الفنية.  

شكل مواد وسائل التواصل االجتماعي، ومواد   الرتاث الرقمي أيضاً   يتخذإلضافة إىل األشكال الرقمية املماثلة للمواد التناظرية،  واب
   ومواد الواقع املعزز، والفن الرقمي، واحملفوظات الشبكية، ومواد أخرى كثرية. الواقع االفرتاضي
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  ويف حني أنه من غري املمكن إدراج قائمة شاملة جبميع أنواع املواد الرقمية اليت ينبغي للمرء أن ينظر فيها، رأى فريق املراجعة أن من 
 املهم دراسة عدة أنواع من املواد اليت قد ال تدرج يف اسرتاتيجيات انتقاء املضامني التقليدية. 

صدرية للربجميات وبيا�ت البحوث ووسائل التواصل االجتماعي امل  اتشفر الإللقاء نظرة أعمق على انتقاء    لو الذيويرجى الرجوع إىل  
 والذكاء االصطناعي ألغراض الصون الطويل األجل.

 وضع معايري االنتقاء  

نقطة   جملموعات املاديةفيما يتعلق اب  موعاتاجملتنمية  ل  مهام مؤسسية ووال�ت وسياساتما هو قائم من  وفر  ييف معظم احلاالت، س
 لتقييم وانتقاء الرتاث الرقمي. وينبغي تكييفها اآلن لتشمل أشكال جديدة من التعبري الرقمي. البداية والتوجيه األساسي

وينبغي أن يستند تقييم الرتاث الرقمي وتقديره إىل العديد من املبادئ ذاهتا اليت يقوم عليها االنتقاء التقليدي، من قبيل السياق  
واملصدر، مع اإلقرار أبن بعض جوانب اجلمع التقليدي قد ال تنتقل إىل البيئة الرقمية. كما يتطلب الرتاث الرقمي النظر يف املسائل 

 لألجل الطويل عند اختاذ قرارات االنتقاء. والصونعلقة ابالنتفاع واالستخدام اجلديدة املت

 معايري االنتقاء  

، استدامتهتقييم  بالنسبية للرتاث الرقمي ابلنسبة لواليتها وجلمهورها؛ و   األمهيةينبغي للمؤسسة أن جتيب على هذه األسئلة بتقييم  
يف مؤسسات الرتاث األخرى، وإمكانية    توافره   وابلنظر يف ٢؛الطويل  ألجل له  أي قدرة املؤسسة على صونه لالنتفاع به واستخدام

 صونه يف أماكن أخرى، وأنسب مؤسسة أو جمموعة جمتمعية لصونه.  

إىل املؤسسات ابلنظر  التوافر    ويقاسوجيب تقييم مفهومي األمهية واالستدامة يف هذه البيئة يف ضوء الوال�ت واملوارد املؤسسية.  
األخرى يف دوائر الرتاث لتقييم مستوى اخلطر احملدق ببقاء الرتاث الرقمي على املدى الطويل. وجيب إيالء عناية خاصة للرتاث 
املعرض خلطر الضياع على املدى القصري واملتوسط، والرتاث الذي يعترب ذا أمهية إنسانية واسعة، من قبيل اجملموعات املدرجة يف 

 سكو الدويل لذاكرة العامل.  سجل اليون

ومع مراعاة أن كل مؤسسة ذاكرة هي مؤسسة فريدة يف واليتها، وسياسة إنشاء جمموعاهتا، ومواردها، فإننا نقدم أد�ه سلسلة من  
مؤسسات لالحتياجات الفردية لل  اخلطوات واألسئلة اليت ميكن أن تؤطر قرارات االنتقاء الرقمي. وميكن توسيع نطاق هذا النهج تبعاً 

ملناقشة مؤسسية بشأن انتقاء الرتاث الرقمي   منطلقاً هذه اخلطوات، فإ�ا ميكن أن تشكل    تُعتَمد. وحىت لو مل  اً وحجم  اً املتنوعة غرض
 ألغراض الصون الطويل األجل. 

 
، على أساس أن يتم تطوير بىن حتتية أو تكنولوجيات  تقاء قدر هام من الواثئق قد ال يكون مستداماً جيدر ابإلشارة أن املؤسسات قد ختتار ان ٢

 إلاتحة صو�ا أو مقروئيتها يف وقت الحق.
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 اسرتاتيجيات مجع الرتاث الرقمي

من املرجح أن يشمل ذلك تكييف اسرتاتيجية أو �ج  جيب على مؤسسات الرتاث أن تطور �جها احلالية ملعاجلة البيئة الرقمية. و 
 من االسرتاتيجيات أو النهج التالية. أو أكثر 

 االنتقاء

بتحديد املواد إلضافتها إىل جمموعاهتم   -احملفوظات وأمناء املكتبات والقيمون  أخصائيو    -يستخدم االنتقاء عندما يقوم فنيو الرتاث  
 تبعاً لنوع املؤسسة، وواليتها يف مجع املواد، ومواردها، و   تبعاً   كبرياً إىل معايري حمددة. وميكن أن ختتلف هذه املعايري اختالفا ً   استناداً 

يف سياسة مجع املواد أو اقتنائها، وقد تستند إىل املعايري    نوع ومدى املواد املتاحة لالقتناء. وتصاغ معايري االنتقاء أو ُحتدد عموماً ل
 : )أيضاً  اجلمع بينهاالية (اليت ميكن الت

إىل العمل    ذات قيمة طويلة األجل استناداً   واثئقاحملفوظات  دور  ستختار مؤسسات الرتاث الواثئقي من قبيل    :الوظيفة •
 الربقيات الدبلوماسية هي وظائف إبالغ هامة يف وزارات اخلارجية.  : الذي تقوم به مؤسسة أو حكومة. مثال

مجيع املواقع الشبكية   : مثال  . سرتكز املؤسسة على جمال أو أكثر من جماالت املواضيع وحتاول توثيقها.اجملال/ املوضوع •
 أو مهرجان فنون.  املخصصة لرسام أو منطقة معينة، أو مفهرس شبكي لتوثيق حدث معني مثل االنتخاابت السياسية

 الواثئق احملفوظات  دور  قد تقتين    :. سرتكز املؤسسة على منشئني معينني للرتاث أو على مصدره. مثالاملنشئ/املصدر •
 الرقمية ملؤلفي منطقة معينة؛ أو يقوم متحف جبمع أعمال فناين حركة معينة. 

ل التصوير الرقمي والتسجيالت املوسيقية  (من قبي  . قد جتمع املؤسسة املضامني حسب نوعها أو شكلهاالنوع/الشكل •
 واألفالم وألعاب الفيديو). 

وتطبق معايري االنتقاء يف وقت الحق،   يف الوقت الراهنمجيع مواد الرتاث الرقمي    ختزينويف بعض احلاالت، قد ختتار املؤسسات  
 الشامل وأخذ عينات متثيلية. اجلمع  :يف شكل انتقاء مؤجل. وفيما يلي نوعان من ممارسات حمددة يف مجع املضامني

 اجلمع الشامل

أو منطقة جغرافية معينة.    معينة   يستخدم اجلمع الشامل القتناء مجيع املواد اليت يتم إنتاجها يف جمال مواضيعي معني أو فرتة زمنية
. ولعل اإليداع القانوين للمنشورات هو النهج الشامل األشيع، حيث حتاول  ضيقاً   ويتطلب هذا النهج موارد مؤسسية كبرية، أو تركيزاً 

ه.  املكتبة الوطنية مجع كامل �تج النشر يف البلد من خالل شرط قانوين يوجب على الناشرين إيداع نسخ من كل منشور ينتجون
 إىل مجع مجيع األعمال اليت مت إنشاؤها يف فرتة معينة.  وقد تسعى املتاحف أيضاً 

وتستخدم دور احملفوظات ممارسات اجلمع الشامل يف بعض احلاالت. فعلى سبيل املثال، قد حتاول مجع كل ما يتعلق بشخصية 
 عامة مؤثرة أو حدث معني ذي أمهية وطنية.
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 أخذ عينات متثيلية 

ما يستخدم عندما ال تكون لدى املؤسسة    هو �ج آخر يستخدم لتحديد املواد ألغراض الصون الطويل األجل. وكثرياً أخذ العينات  
شكال. ويف هذه احلاالت، توفر العينات املوارد أو القدرة على اجلمع الشامل، وعندما يكون فرز املواد مبعايري انتقاء حمددة يثري اإل

 ملوارد كثيفة.  أقل استخداماً وجيعله االنتقاء والصون  يسهلا وسيلة اللتقاط صورة متثيلية، مم

وطين كامل على شبكة اإلنرتنت لصون صورة متثيلية   على سبيل املثال، قد تقوم مكتبة وطنية بعمليات فهرسة منتظمة لنطاق و 
حكومية ابستخدام منهجية أخذ إفرادية  لوجودها الوطين على اإلنرتنت يف أوقات خمتلفة. وقد ختتار دار حمفوظات ملفات حاالت  

ة معينة، أو اليت تبدأ حبرف العينات، من قبيل عدم االحتفاظ إال ابحلاالت املعززة أبكرب قدر من الواثئق، أو تلك اليت تعود إىل سن
  ٣األجبدية، أو تلك اليت حيددها التحليل اإلحصائي. احلروف معني من

 النظر يف السياق 

قبل الشروع يف مشروع النتقاء الرتاث الرقمي، قد يكون من املفيد النظر يف الوسط السياقي العام القائم. ومع تزايد كميات هائلة 
ي الرتاث يف عامل رقمي، فإن اإلبقاء على االنسجام مع السياق عند البحث واختاذ قرارات االنتقاء من املعلومات اليت تواجه مهني

للتخبط يف البيئات الرقمية   على عملية صنع القرار، اليت تكون عرضة  وموارد قيمة وميكن أن يضفي وضوحاً   ميكن أن يوفر وقتاً 
 املعقدة. 

عملية صنع القرار على   الرتاث الرقمي، والعالقة املتبادلة بني منشئي الرتاث واألنشطة والنظموميكن أن تسهل دراسة سياق إنشاء  
 مفيداً   مستوى اسرتاتيجي بقدر أكرب. وميكن أن يكون النظر يف السياق أثناء التنقل عرب شجرة القرار الواردة أد�ه مبدأ توجيهياً 

رتاث الرقمي مع ما يلزم من بيا�ت وصفية/مصدر لصونه وجعله يف متناول ميكن أن يقلل من الظالل ويضمن اقتناء املؤسسات لل
 اجلميع. 

 شجرة القرار للمساعدة يف هذا التحليل.  أجزاءدرجت اعتبارات سياقية ("التحقق من السياق") بصفتها تلك يف مجيع وقد أُ 

 ات  ؤسسفرادى املشجرة القرار لالنتقاء يف 

   :خطوات، طرحت يف سلسلة من األسئلة، لدعم التقييم املتسق القائم على األدلةيتكون هذا النهج من أربع 

 التحديد  : ١اخلطوة 

  عايل ال، أو ما إذا كان التقييم النسيب (كافياً   ابإلجياب أو السلب. وتقرير ما إذا كان قرار  تعريف معايري املشروع، إذا كان ذلك مناسباً 
 ملقارنة املواد.  نخفض) مطلوابً املتوسط أو املأو 

 حتديد املواد اليت سيتم اقتناؤها أو تقييمها.  

 
 . Cook, 1991أبرزت بعض دور احملفوظات احلكومية حدود هذا النهج. انظر  ٣
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 ؟  اوحالته  ا، ومداها، ومصدرها، ومنشئهاما هو عنوا�  •

 املعلومات؟ /الواثئقوالصون وإاتحة مجيع البيا�ت/ للتخزينواحلقوق الالزمة   هل للمؤسسة القدرة •

 ٤إذا كانت بيا�ت التعريف فاسدة، كيف ستتم معاجلة ذلك؟و ما نوع وكمية البيا�ت الوصفية املتوفرة؟  •

 . اوإمكانية الوصول إليه وثيقةحتديث الواحرصوا على . وثيقةال وصونواعملية اختاذ القرار يف هذه اخلطوة وثقوا 

 

 اإلطار القانوين  : ٢اخلطوة 

   :ملادتكم ابدأوا بطرح األسئلة التالية لتحديد املسائل القانونية املتعلقة ابلصون الطويل األجل

هل تشرتط والية املؤسسة أو سياساهتا املتعلقة ابلصون الرقمي و املؤسسة التزام قانوين بصون املادة؟    عاتق  علىيقع  هل   •
 املادة؟ وتطوير اجملموعات صون هذه 

 هل فكرمت يف العقبات احملتملة اليت حتول دون صو�ا، من قبيل حقوق امللكية الفكرية أو قيود اخلصوصية؟ •

فال يلزم اختاذ املزيد من   ،إذا مت أتكيد قرار إجيايب ومل تكن مثة حاجة إىل مزيد من االنتقاءو إذا كانت اإلجابة بنعم، فصونوا املادة.  
 اخلطوات. 

 .  اوإمكانية الوصول إليه وثيقةحتديث الواحرصوا على . وثيقةال وصونوااذ القرار يف هذه اخلطوة عملية اختوثقوا 

 تطبيق معايري االنتقاء : ٣اخلطوة 

األمهية واالستدامة   :ء هيحاجة إىل مزيد من االنتقاء، فإنه ميكن للمؤسسة تقييم املواد ابستخدام ثالثة معايري انتقا  مثةإذا كان  
واملضي فيها   أبسهل املعايري يف التقييم  عموماً   ابلرتتيب األكثر كفاءة أو فعالية للمؤسسة، بدءاً   . وينبغي تقييم هذه املعايريوالتوافر

  قرار �ائي. إىل حني التوصل إىل

  

 
،  ابلوثيقة. وقد حتتفظ املؤسسة الوثيقةل دون انتقاء حيو ، ولكن هذا ال ينبغي أن لالرتحيغري كاملة أو فاسدة بسبب  الوصفيةبيا�ت القد تكون  ٤

 لعدم اكتمال البيا�ت الوصفية.  يف نفس الوقت تفسرياً  وتقدمولكنها تكمل البيا�ت الوصفية أو جتد آلية بديلة إلاتحتها  

: هل ميكن إجراء التحديد على مستوى أعلى من القطعة الرقمية نفسها؟ هل هناك وظائف أو أنشطة  التحقق من السياق
 ميكن أن توجه قرارات االنتقاء؟ 

فعلى سبيل املثال، قد تقرر دور احملفوظات احلكومية عدم حيازة أي واثئق تنشئها األنشطة اإلدارية أل�ا موثقة توثيقاً كافياً  
 من خالل أدوات وواثئق سياساتية رفيعة املستوى تدعم عملية صنع القرار عموماً.
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 األمهية  : )أ( ٣

ابلنسبة ألولئك    اوقيمته  اوسبب إنشائه  اوأصله اطرح سلسلة من األسئلة املتعلقة أبصالته  سيلزمكم،  ةالرقمي  القطعةلتحديد أمهية  
   :. وابدأوا مبا يلياالذين أنشأوه

 تواؤمها معها؟مدى ما مدى دعم هذه القيم للمهمة والوالية املؤسسية و  •

 ؟ بديل لعنصر مادي؟ هل ال يزال العنصر املادي موجوداً  ا أم أ�  الـَمْوِلدة رقمي ةالرقمي القطعةهل  •

قيمة اجتماعية أو ثقافية أو اترخيية أو فنية كبرية ابلنسبة للمجتمع الذي ختدمه املؤسسة، أو للمجتمع الذي أنشأ  اهل هل •
 ، أو للبشرية ككل؟القطعة

 ات أو حمتوى أو استخدام أو حبث؟ تتعلق مبعلوم اهل أمهية قيمته •

 الرقمي؟ ا العنصر ن هذصيُ واجملتمع) إذا مل الفنون كيف سيتأثر أصحاب املصلحة يف املؤسسة (الزابئن ورعاة  •

شعب أصلي أم جمتمع �قص التمثيل أو تتعلق هبما؟ وإذا كان األمر كذلك، ينبغي اعتبار   هل مواد الرتاث الواثئقي أنشأها •
 من عملية االنتقاء.  املشاورات مع هذه اجملتمعات جزءاً 

وصونوا عملية اختاذ القرار يف هذه اخلطوة    ووثقوايف صو�ا.    أن تفكرواإذا كانت املادة الرقمية مهمة ابلنسبة هلذه املعايري، فينبغي  
 .  واحرصوا على حتديث الوثيقة وإمكانية الوصول إليها. وثيقةال

 

 االستدامة  :) ب( ٣

ابملادة قبل اختيار الرتاث الرقمي ألغراض الصون الطويل األجل، جيب عليكم دراسة قدرتكم على توفري إمكانية االنتفاع املستدام  
 . الرقمية

 واألسئلة املطروحة هنا هي نقاط تفكري. وإذا مل تكن لدى املؤسسة املوارد واإلمكانيات والقدرات التقنية و/أو امليزانية الالزمة لصون 
تلك املواد. وقد يلزم وضع حلول مؤقتة قصرية األجل إلاتحة    تقتينملواد وإاتحتها، فإن ذلك ال يعين ابلضرورة أ�ا ال ينبغي أن  ا

الصيانة و/أو االنتفاع. وينبغي اختاذ هذه القرارات على أساس كل حالة على حدة حسب تقدير املؤسسة وأصحاب املصلحة  
 املعنيني. 

: ما هي املعلومات املوجودة لتحديد األنشطة/الوظائف/منشئي املضامني واليت من شأ�ا أن تساعد يف  السياقالتحقق من 
 االنتقاء؟ 

وعلى سبيل املثال، هل هناك أي حتليالت لألعمال اإلدارية أو اتريخ إداري ميكن أن يوفر نظرة عن سبب إنشاء مادة الرتاث 
ميكن أن يساعد ذلك يف حتديد أماكن/نقاط اإلنشاء اليت قد يكون توثيقها أمراً ابلغ  الرقمي والكيفية اليت أنشئت هبا؟ وهل 

األمهية؟ وما هي العالقات القائمة بني خمتلف األنشطة/الوظائف/املنشئني واليت من شأ�ا أن تكشف عن جماالت هامة ذات  
 قيمة؟ 



15 

جيب على القيمني ومديري جمموعات املواد بل    .تقنية  ن الصون الرقمي ليس جمرد مشكلة تقنية تتطلب حلوالً ومن املهم التذكري أب
الرقمية ومديري املعلومات واحملافظني وغريهم من املسؤولني عن صون اجملموعات املادية فهم احتياجات صون املواد الرقمية. فضمان 

اليت تستند   ياتمجع املواد الرقمية واألخالق  املختصة لألهداف اليت تتوخاها املنظمات الثقافية منيف فهم مجيع اجلهات    االتساق
 .عرب الزمنإليها رعاية جمموعاهتا الرقمية سيساعد على مواجهة التحدي املتزايد املتمثل يف بناء هذه اجملموعات وصو�ا 

   : ابدأوا بطرح األسئلة التاليةو وثيقة "ابألمهية" و"السياق".   ويف كل حالة، ينبغي أن يسرتشد تقييم "االستدامة" بصورة

هل متتلك املؤسسة البنية التحتية الكافية لصون مواد الرتاث الرقمي؟ وإذا مل يكن األمر كذلك، هل هناك خطة طوارئ  •
 لضمان استدامة املواد؟ 

 وصونه؟ وترحيلههل لدى املؤسسة القدرة التقنية لفهم الرتاث الرقمي  •

 فات و/أو الناقالت املادية؟لنقل املواد أو ترحيلها إىل خمتلف أشكال مل هل ُتشرتط حقوق حمددة •

 هل تتوفر بيا�ت وصفية كافية لالنتفاع ابلرتاث الرقمي وصونه؟ •

 ٥؟ترحيلههل شكل املادة الرقمية مناسب للصون، أم جيب  •

 للبحث أو العرض أو أي استخدام آخر لتلبية توقعات اجلمهور؟ هل ميكن للمؤسسة أن تتيح املواد •

 هذه اخلطوة وصونوا الوثيقة. واحرصوا على حتديث الوثيقة وإمكانية الوصول إليها. وثقوا عملية اختاذ القرار يف 

  
 

  

 
 .  ال بد أن يكون مثة ما يربر صون مجيع األشكال، فإن هذا القرار سيتوقف على موارد املمارس وبنيته التحتية هيف حني أن ٥

: كيف مت إنشاء الرتاث الرقمي واستخدامه عرب الزمن؟ هل هناك روابط بني النظم أو جمموعات البيا�ت  التحقق من السياق
 تعلق بصونه؟ من شأ�ا أن تؤثر على حتديد قيمة الرتاث الرقمي أو تنشأ عليها شواغل ت

ولعل فهم السيطرة الفكرية على املواد على مدى حياهتا ميكن أن يوفر أدلة قيِّمة يف تقرير ما إذا كانت مناسبة لالقتناء. وعلى  
سبيل املثال، ميكن أن يكون فهم النظم اليت استخدمتها املنظمة وهياكل التصنيف اليت كانت موجودة أمراً ضرور�ً لفهم  

 مواد الرتاث الرقمي تبدو بذلك الشكل. السبب الذي جعل

وقد يكون النظام قد مت تكييفه الستخدامه بطريقة خمتلفة عن الطريقة اليت صمم هبا أصالً. وميكن للتفكري يف سياق اإلنشاء  
 ئها.  واألمثل أن يتم ذلك قبل إنشا -أن يتيح ملؤسسة ما اختيار مواد الرتاث الرقمي يف أقرب وقت ممكن يف دورة حياهتا  

وميكن أن يتيح ذلك فرصاً ملؤسسات الذاكرة للعمل مع املنشئني، وإسداء املشورة بشأن كيفية إنشاء بنيتها التحتية وأشكاهلا  
 منذ البداية لتتناسب مع احتياجات الصون الطويل األجل. 
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 االستنساخ االحتياطي 

أن يكون الرتاث الرقمي اهلام، مبا يف ذلك امللفات الرئيسية املعززة ببيا�ت وصفية، يف نسخ متعددة يتم ختزينها يف موقعني   ينبغي
ماديني خمتلفني على األقل. وميكن ملؤسسات الرتاث استخدام مزيج من التخزين السحايب يف املوقع وخارج املوقع والتخزين السحايب 

  الضياعنساخ النسخ األصلية الرقمية يف موقع آخر على األقل. وينبغي اختيار مواقع التخزين لتقليل خطر  املوزع، ولكن جيب است
 الناجتة عن فعل اإلنسان واألزمات االقتصادية أو السياسية.  املخاطر  بسبب الكوارث الطبيعية أو

 اإلدارة النشطة

الرتاثية الرقمية لضمان إمكانية الوصول إليها وسالمتها على املدى الطويل.  ينبغي ملؤسسات الرتاث أن تدير إدارة نشطة أصوهلا  
ط ال يرتتب عليه  يف شكل مضغو ، دون تشفري، وعلى األقل  وجيب صون الرتاث الرقمي يف أشكال ملفات مفتوحة وموثقة جيداً 

الرقمية. وجيب أن يستخدم التخزين   للقطعشطة  فقدان للبيا�ت. ويوصى بشدة هبذه الطريقة ابلنسبة ملؤسسات الرتاث يف اإلدارة الن
القرص املغناطيسي أو الوسائط   من قبيلابخلوادم املؤسسية إىل الوسائط احملمولة (  نوعني خمتلفني أو أكثر من وسائط التخزين، بدءاً 

 البصرية أو الشريط املغناطيسي). 

يوية للرتاث الرقمي املخزن. وتتحسب العديد من املؤسسات وميكن أن يتسبب تعطل النظم على املدى الطويل يف فقدان معلومات ح
املتمثل يف قراءة البيا�ت الرقمية، والتحقق من عدم وجود أخطاء ابستخدام تقنيات تصحيح   ،هلذا األمر ابلتحديث الدوري للوسائط 

كو البيا�ت الرقمية بروتوكوالت ما يستخدم مال   األخطاء، وإعادة الكتابة على وسائط جديدة. ولتفادي تعطل الربجميات غالباً 
معيارية للوصول إىل ختزين البيا�ت، عندما تقوم مواقع ختزين خمتلفة بتشغيل تطبيقات خمتلفة لربجميات التخزين. ولذلك، ال تتوقف 

 تطبيق واحد معني. سالمة البيا�ت وموثوقيتها على سالمة وموثوقية 

 التوافر  :)جـ(٣

  :العام للرتاث الرقمي يف مؤسسات أخرى يف دوائر الرتاث أو شبكاته. وينبغي البدء مبا يليينبغي مراعاة التوافر 

حتتفظ هبا مؤسسات أخرى؟ هل   مكررة  هل هذه املؤسسة هي املؤسسة الوحيدة اليت تصون هذه املواد، أم أن مثة نسخاً  •
�درة أو فريدة من نوعها، أم أ�ا مكررة على    أو اجملموعة املؤسسية الشاملة؟ هل هي ٦؟) fonds(تغين سلسلة احملفوظات  

 نطاق واسع؟ 

 أين ستستخدم أوسع استخدام أو تكون أفيد للجمهور؟   •

 عرضة للخطر يف مؤسسات أخرى؟ يهل ه •

 هل هذه املؤسسة هي أنسب مؤسسة أو أقدرها على صون هذا الرتاث الرقمي وإاتحته؟  •

ميكن االطالع  و من االستنساخ االحتياطي ضروري لضمان الصون املناسب للرتاث الرقمي.    معيناً   أن قدراً   ميف اعتبارك  واضع •
  .٦  الذيلبشأن االستنساخ االحتياطي يف  على املزيد من املعلومات

 
 مصطلح يف علم احملفوظات، يشري إىل السجالت اجملمعة من منشئ معني. ٦
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التمثيل قيد النظر هتم جمتمعا �قص  واثئقسيما إذا كانت ال ابألمهية والسياق، ال  الستدامة،اوينبغي أن يسرتشد التوافر، على غرار 
 أو أنشأها هذا اجملتمع الناقص التمثيل. 

 . الوصول إليهاوثقوا عملية اختاذ القرار يف هذه اخلطوة وصونوا الوثيقة. واحرصوا على حتديث الوثيقة وإمكانية 

 

 القرار  : ٤اخلطوة 

   . ٣إىل  ١اخلطوات  بناء على نتائج اً قرار  واختذوااليت مت إنتاجها أثناء العملية  واثئقتجميع ومراجعة مجيع القوموا ب

على كل مؤسسة. كما ال يشرتط التقيد الصارم ابملعايري ابلرتتيب الذي ترد به؛ فعلى سبيل   وهذا النهج مرن؛ وال ينطبق كل سؤال
، ال سيما إذا كان من الواضح )ب(  ٣و  )أ( ٣قبل اخلطوتني    )ـج( ٣املثال، قد يكون من األفضل يف بعض احلاالت تقييم اخلطوة  

 أن مؤسسة أخرى أنسب للقيام ابلصون. 

معلومات هامة إلعادة   لتخزينأو    ة قي ومربرات التقييم أو القرار. وهذا أمر حيوي، سواء ابلنسبة للحوكماألساس املنط  واوسجل  واوثق
عن أمهية الرتاث الرقمي وسياق إنشائه ومسائل الصون التقين له، مع إدراج اإلجاابت   مكتوابً   بيا�ً وأعدوا  التقييم احملتملة يف املستقبل.  

منوذج   إنشاءما تكون احلجج اليت يستند إليها القرار أهم من التقييم نفسه. وينبغي  وغالباً  .٣إىل   ١على األسئلة يف اخلطوات من 
   للقرار. وثيقة اجعلههذه احلجج و  ختزينتقييم مؤسسي موحد أو وثيقة تقييم من أجل 

وعلى الرغم من هذه التباينات احملتملة يف التطبيق، فإن اتباع هذا النهج من شأنه أن يدعم مؤسسات الرتاث يف اختاذ قرارات أفضل 
 بشأن انتقاء املواد الرقمية ألغراض الصون الطويل األجل.

  

 : هل مثة عالقات مهمة بني هذه األنشطة/الوظائف/منشئي املضامني من شأ�ا أن تساعد يف االنتقاء؟  التحقق من السياق
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   نظرة أعمق للجمع يف البيئة الرقمية :٢القسم 

بر�مج انتقاء املواد الرقمية وصو�ا، قد يكون من املفيد النظر يف كيفية أتثري مجع املضامني الرقمية على العمليات الداخلية  عند إعداد  
ية الطويل األجل، من قبيل التحد�ت مدراسة املسائل اخلارجية اليت تؤثر على صون املضامني الرق  داخل املؤسسة. ومن املفيد أيضاً 

 شراكات.  القانونية ودور ال

 االنتقاء الرقمي يف املكتبات واملتاحف ودور احملفوظات  

يف العامل الرقمي، تتغري بسرعة مناذج التشغيل وأساليب خدمة اجلمهور اليت تستخدمها املكتبات واملتاحف ودور احملفوظات. ويف  
 للخرباء التقنيني.  ال إدارة اجملموعاتهذا السياق الرقمي، من املهم أال يرتك أخصائيو املعلومات أنشطتهم التقليدية يف جم

حتدد هبا مؤسسات الرتاث   ويتطلب إعادة النظر يف الكيفية اليت  ،الشكل الرقمي نقلة نوعية وحتد واضح يواجه مهمة اجلمع/الصونو 
واملتاحف يف مجع البيا�ت الرقمية األمهية وتقدر القيمة. كما يؤكد هذا على ضرورة أن ينظر املمارسون يف املكتبات ودور احملفوظات  

 إىل جنب مع عمليات إدارة اجملموعات التقليدية، مع التسليم أبن لكل منهما اعتبارات و�جا فريدة.   جنباً 

 ذات  معينةمسائل  فإنه تظل مثة ،بعض احلدود بني املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف غري واضحة يف العصر الرقميولئن كانت 
 منها وينبغي مراعاهتا.   ينفرد هبا كلصلة حمددة 

 املكتبات 

ومجع   اإللكرتونية،  ابملنشورات  يتعلق  فيما  الرقمي  االنتقاء  املكتبات حتدي  املواقع ضامني  املستواجه  يف  امللكية  حبقوق  املشمولة 
، ومواقع التواصل االجتماعي من قبيل فيسبوك ويوتيوب. وسيتعني على املكتبات الوطنية اليت تسعى إىل بناء جمموعة اإللكرتونية

ملنشورات ذات الشكل الرقمي واليت هلا طابع يف انتقاء  االيف اإليداع القانوين، أن تعتمد    راسخةهلا يف الغالب تقاليد  واليت  شاملة،  
حتدد ما سيتم    اإلبداعي من خالل خيارات حتريرية  �شرون "أشرفوا" على الناتج  قوم به فعالً تقاء يعابر. ففي املاضي، كان االن

، سيتعني على املكتبات الوطنية تعديل النهج الشاملة  اً دميقراطي  اً طابعاكتسى  نشره. ويف عامل النشر الذايت والكتب اإللكرتونية الذي  
 لصون الطويل األجل. السابقة واعتماد معايري االنتقاء ألغراض ا

عرتف أبمهيته يف األطر الوطنية أو الدولية، فإن العديد املثقايف  الرتاث  الوعلى الرغم من أن املكتبات ال حتتفظ مجيعها مبجموعات  
صحف منها من اجلهات اليت جتمع الذاكرة احمللية أو اإلقليمية. ومن املرجح بصورة متزايدة أن يكون سجل هذه الذاكرة، من قبيل ال

 . الـَمْوِلدالبصرية، مادة رقمية  - والتسجيالت السمعية 

ومبا أن املكتبات مكلفة خبدمة احتياجات جمتمعها احمللي، فإن إمكانية الوصول واالستخدام الطويلي األجل أمر أساسي يف الصون.  
ركزية. وقد يركز انتقاء امل  ن املبادئ م  قابلية االستعمال ووسائل السرب  احلرص على أن تكون يجب إنشاء اجملموعات الرقمية مع  ف

لدى بعض املكتبات يف املقام األول على تقييم املنشورات املوجودة ابلفعل يف جمموعتها،   املواد الرقمية ألغراض الصون الطويل األجل
 من تقييم املنشورات اجلديدة ألغراض االقتناء.  بدالً  ،لالستخدام القصري األجل  واليت مت اقتناؤها أصالً 
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إىل قيم   من تقنني عملية االنتقاء الرقمي وهيكلة معايري االنتقاء اخلاصة هبا استناداً   كان حجمها،  وسيستفيد معظم املكتبات، أ�ً 
ما سيساعد الذاكرة. وهذا  تندرج ضمن واليتها    مماثلة مشرتكة بني مؤسسات  قد  اليت  الرقمية  املواد  أنواع  املكتبات على حتديد 

 النتقائها ألغراض الصون الطويل األجل، وجتنب االزدواجية واحتمال فقدان املواد. 

 املتاحف  

ألغراض الصون الدائم وتتخذ   عموماً املادية موجوداهتا    التحفوعات متطورة من  تقتين املتاحف اليت هلا ثقافة متينة يف إنشاء جمم
على سبيل املثال، اآلالت اليت   -رقمية بشكل متزايد    قرارات بشأن تطوير جمموعات يف هذا السياق. وأصبحت هذه الثقافة املادية

الرتكيب الرقمي، والتوثيق الرقمي للمواقع   ذات  واألعمال الفنية  ،الـَمْوِلد تتحكم فيها الربجميات احلاسوبية، واألعمال الفنية الرقمية  
 األثرية. كما أن معلومات البحوث املتعلقة ابملقتنيات املادية للمتاحف أصبحت رقمية بشكل متزايد. 

ترااثً  املتاحف  جتمع  ذلك،  على  مادي كبري    رقمياً   وعالوة  مكون  املثال  -له  سبيل  اللوحية   ،على  واحلواسيب  احملمولة  اهلواتف 
قد تستند قرارات اجلمع يف هذه يف املتاحف إىل بيان مهمتها. وعلى سبيل املثال، قد  و واحلواسيب وأجهزة التحكم يف األلعاب.  

قوم متحف للعلوم جبمع أجهزة مهمة (وما يرتبط هبا  ، أو يورقمي جزئياً   جيمع متحف لألز�ء "أيقونة منط" يف شكل مادي جزئياً 
 من برجميات).  

يف اجملموعة، واملعلومات الرقمية أو املرقمنة   الـَمْوِلداملواد الرقمية    :وهكذا ميكن تقسيم الرتاث الرقمي يف املتاحف إىل الفئات التالية 
ثالثي األبعاد على سبيل املثال). وبسبب هذا التصنيف، الة أو املسح  لقطع األثرية املادية يف اجملموعة (الصور الرقميلوالعروض الرقمية  

 واثئق ال األولوية للفئتني األوىل والثانية يف الصون الطويل األجل. وتشمل الفئتان الثانية والثالثة أيضاً  ن تويل املتاحف عادةأيفرتض 
 اإلدارية اليت حتدثها املؤسسات. 

وليس من املبالغة يف شيء التأكيد على أمهية البيا�ت الوصفية (املعلومات املتعلقة ابلرتاث املادي والرقمي) للمتاحف. وتتضمن 
بشأن الرتاث املادي والرقمي قبل دخوله املتحف واملعلومات السياقية اليت مت   إنشاؤهاهذه البيا�ت الوصفية معلومات سياقية مت  

 للمتاحف.  ابلنسبة مبدأ املصدر مهم كما أن يف املتحف.   إنشاؤها خالل حياته

 احملفوظات  دور 

ما متلي البيئة القانونية   احملفوظات ألغراض اقتنائها. وكثرياً   واثئقاحملفوظات على أمهية األصالة واملصدر والسياق يف تقييم    دور   تركز
، أو ما إذا كان  ثالبحألغراض  اليت ميكن إاتحتها هبا للجمهور و   احملفوظات والكيفيةدور  املعلومات الرقمية اليت جيب أن تقتنيها  

 ذات الرتخيص املفتوح حفظاً   الـَمْوِلدالبحث. ويف بعض احلاالت، ميكن حفظ املواد الرقمية  ألغراض  ابإلمكان إاتحتها للجمهور و 
 أدوار جديدة أو متطورة للمحفوظات نفسها.  تشكيل، مما يؤدي إىل شامالً 

على مرور الوقت بني إنشائها   تمد يف ذلك تقليد�ً ما فتئت تعأصلية أو فريدة ألغراض الصون الدائم، و   واثئقاحملفوظات  دور  وتقتين  
وعدم قدرة   ، األشكال الرقمية) واقتنائها إلضفاء منظور اترخيي على اختاذ قرارات االنتقاء. غري أن التقادم السريع يفسنة مثالً   ٢٠(

وأجهزة النظام ونظم الربجميات، يغلق �فذة فرصة االنتقاء. وبدأ    ،ووسائط التخزين  ،املعلومات  والبيا�ت على صيانة  واثئقمنشئي ال
وسائل التواصل مني  ومضا  ،الـَمْوِلدوالبيا�ت الرقمية    واثئقلحاجة إىل مجع اليتصدى يف وقت أبكر بكثري لاحملفوظات  دور  املزيد من  
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مبكرة مما يتطلب مشاركة    ،والعديد من أشكال البيا�ت اهلامة األخرى   ،والذكاء االصطناعي  ،والربجميات الشبكية   ،االجتماعي
إقامة عالقات عمل   الطويلة األمد. وقد تطلب ذلك أيضاً  والبيا�ت ذات األمهية واثئقللتأثري على تصميم وإنتاج ال واثئقنشئي المل

وعملية إنشاء البيا�ت وصيانة املعلومات  واثئقأوثق مع تقنيي املعلومات وعلماء البيا�ت وجهات عديدة أخرى لضمان سالمة ال
 هبا.  والبيا�ت ستؤثر على اقتنائها وصو�ا واالنتفاع  واثئقإىل أن يتأتى نقلها. ويلزم تدخل مبكر للدوائر املعنية ألن كيفية إنشاء ال

والبيا�ت وما    واثئق عن صون املواد الرقمية (الحتجم  ، ولكن هذا ال يعين أ�ا ينبغي أن  كبرياً   احملفوظات تفاواتً دور  وتتفاوت قدرة  
احملفوظات ليس فقط على دور  تساعد    إىل ذلك) إذا كانت تفتقر إىل امليزانية والقدرة والبنية التحتية. وتوجد مناذج نضج عديدة

   ٧ملوارد املتاحة هلا. مع مراعاة ا على حتديد خريطة طريق عملية للمضي قدماً  اس لقدراهتا، بل تساعدها أيضاً وضع خط أس

وهذه العوامل اليت تؤثر على بيئة االنتقاء ال تنفرد هبا ابلضرورة كل دائرة من دوائر املكتبات واملتاحف واحملفوظات. بل إنه سيكون 
كن استعراض تنوع جمتمعاتنا يساعد على تسليط الضوء على جمموعة املسائل اليت ستواجهها هناك ابلتأكيد بعض التداخل. ول

 املؤسسات يف حتديد وانتقاء الرتاث ألغراض الصون الطويل األجل.

 شراكات من أجل االنتقاء والصون الرقميني 

ميكن ملؤسسات الذاكرة والرتاث االستفادة من تبادل اخلربات وتنسيق اجلهود يف جمال مجع املواد الرقمية وصو�ا من خالل املشاركة 
 يف الشبكات الوطنية والدولية.  

  التعاون الدويل

املضامني الرقمية وصو�ا. ولعل   تنسيق اجلهود املتعلقة جبمعيف  يف معامالت دولية مشرتكة وتبادل اخلربات أمر قيم    االخنراطإن  
وطنية ميكن أن تكون مبثابة مناذج يف أماكن أخرى. وميكن للمؤسسات   بعض البلدان قد وضعت ابلفعل اسرتاتيجيات وخططاً 

ضامني  انتقاء امل  ذات اخلربة يف إدارة اجملموعات الرقمية اقتسام معارفها بشأن مسائل من قبيل التشريعات واملعايري واملمارسات ونظم
 وأمن املضامني الرقمية.   الرقمية واالنتفاع هبا وحفظ الفن الرقمي والبنية التحتية لصونه 

احملفوظات واملتاحف واملكتبات بشكل وثيق مع جمالسها واحتاداهتا الدولية من أجل التعاون التقين وتبادل املعلومات. دور  وتعمل  
االحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات واجمللس و مثل جملس احملفوظات الدويل  وينبغي استشارة منظمات اجملتمع املدين الدولية  

الدويل للمتاحف واملنظمات الدولية احلكومية من قبيل اليونسكو، ألن صون الرتاث الرقمي هو حتد عاملي، وميكن هلذه املنظمات 
 اسرتاتيجيات مشرتكة بشأ�ا. قيادة احملاداثت على الساحة الدولية. كما أ�ا منابر قوية لوضع 

 
  لإلشراف الرقميمستو�ت احلفظ الرقمي ملبادرة التحالف الوطين من أمثلة مناذج نضج الصون الرقمي   ٧

)preservation/-digital-of-https://ndsa.org/publications/levels  ومنوذج التقييم السريع الئتالف الصون الرقمي (
)ram-https://www.dpconline.org/digipres/dpc .( 

https://ndsa.org/publications/levels-of-digital-preservation/
https://www.dpconline.org/digipres/dpc-ram
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 دور املؤسسات الوطنية  

و  املكتبات  قطاعات  الوطنية يف  املؤسسات  على  دوراً دور  جيب  تؤدي  أن  والرتاث  واملتاحف  القيادة   حيو�ً   احملفوظات  توفري  يف 
 الرتاث يف مسائل االنتقاء والصون الرقميني.  للوكاالت احلكومية ودوائر

وفر للمؤسسات الوطنية املعينة تشريعات وسياسات تتعلق بتطوير وإدارة مجع الرتاث الثقايف. وتتيح وظيفة ويف العديد من البلدان، تت
رمسية حلكوماهتا.  ال  واثئقال  اقتناءاحملفوظات الوطنية مهمة  دور  اإليداع القانوين للمكتبات الوطنية مجع املصنفات املنشورة، وتسند إىل  

 لرقمية يف إطار سياساهتا اخلاصة ابجلمع املعاصر. ا القطعكما شرعت املتاحف يف مجع 

ومن الطبيعي أن تضطلع املؤسسات الوطنية بدور رائد يف إدارة املضامني الرقمية حبكم حجم املضامني الرقمية والتحد�ت الفريدة 
ر الرتاث، وخاصة دور احملفوظات اليت تشكلها. وهلذه املؤسسات معايري وبنية حتتية ونظم قائمة ميكن ز�دة توسيعها لدعم بقية دوائ 

 .  واملكتبات واملعارض األصغر حجماً 

اسرتاتيجيات   صوغ إىل توسيع شبكتها حلشد اخلربات الالزمة لوضع خطة تعاونية منسقة ترمي إىل    وستحتاج املؤسسات الوطنية أيضاً 
الشبكة منشئي املضامني و  الرتاث والوكاالت ومعايري وطنية لالنتقاء واجلمع والصون. وميكن أن تشمل  خرباء الصناعة وجامعي 

 احلكومية الرئيسية اليت تتعامل مع االبتكارات التكنولوجية ومحاية البيا�ت وحقوق التأليف والنشر والوسائط الرقمية.  

وعلى مستوى املؤسسات الوطنية، من املهم أن تتفق املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف وغريها من مؤسسات الرتاث على أدوار 
الرتاث الرقمي   خطة تعاونية للجمع والصيانة. ويوصى أبن يكون انتقاء مضامني وضع  اجملموعات الوطنية ونطاقها، مبا يف ذلك  

بلد وحجمها، وقد تغدو الللتحد�ت اليت تشكلها املضامني الرقمية الناشئة داخل    نظراً   وطنياً   اونياً تع   وإدارته الطويلة األجل جهداً 
مهمة ال ميكن أن تتوالها مؤسسة واحدة لوحدها. فعلى سبيل املثال، إذا مل تكن لدى املؤسسة املوارد واإلمكانيات والقدرات التقنية 

فإنه قد تعمل يف إطار شراكة مع مؤسسات أخرى ذات قدرة أكرب على الصعيد الوطين أو و/أو امليزانية الالزمة لصون بعض املواد،  
 اإلقليمي ميكنها أن تساعد يف تيسري التوصيات. 

 أمهية الدعوة 

، ولكن التخفيضات العامة  حامساً   حتد�ً تشكل    ١٩-جائحة كوفيد  عن  النامجة   القائمةالقيود    ظلت،  املنشورويف وقت كتابة هذا  
ابلتحد�ت العديدة اليت تواجه القطاع العام، من املهم   امليزانية وغريها من الصعوابت ستظل ابلتأكيد من الشواغل. وتسليماً يف  

 أكثر من أي وقت مضى التوعية ابلقيمة الثقافية جلمع الرتاث الرقمي، سواء يف صفوف اجلمهور أو لدى صناع القرار.  

هو التأكيد على الفوائد املستمدة من االنتفاع الطويل األجل ابملواد الرقمية. وعلى سبيل   وينبغي أن يكون اهلدف من هذه الدعوة
 التعريف   االضوء على التكليف القانوين جبعل الرتاث الثقايف يف متناول اجلمهور، أو ميكنه  أنشطة الدعوةسلط  تاملثال، ميكن أن  

 حة فرص االنتفاع من هذا احملتوى الرقمي. لفوائد االقتصادية والفكرية والعلمية اليت تتحقق إباتاب
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   الدعوة على مستوى املؤسسات

وتتخذ شكل عالقات عامة ومحالت إعالنية وتوعية   الدعوة العامة حمايدة نسبياً أعمال  وعلى الصعيد احمللي أو الوطين، قد تكون  
 وحلقات دراسية مهنية.  

ولعل أفضل دعوة ميكن ملؤسسة ذاكرة توظيفها هي تنظيم مناسبات عامة إعالمية، تضم موظفني مطلعني وقادرين على التجاوب 
مع اجلمهور. وهذا ما قد تكون له فائدة طويلة األجل تتمثل يف اكتساب دعم اجلمهور، وإزالة الغموض عن املؤسسة، وتبديد سوء 

 ميكن أن يفيد هبا هذا العمل اجملتمع برمته.  الفهم، واإلبالغ عن الكيفية اليت

   الشراكات مع اجملتمع املدين

أن تضطلع املؤسسات    يف هذا الصدد، ألنه ليس من املناسب دائماً   وقد يكون التعاون بني املمارسني ومنظمات اجملتمع املدين فعاالً 
االحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات وجملس   بيلمن قدولية  الالوطنية بدور قيادي يف جهود الدعوة والضغط. فاملنظمات  

احملفوظات الدويل واجمللس الدويل للمتاحف واملنظمات الدولية احلكومية من قبيل اليونسكو تقوم ابلفعل حبمالت الدعوة يف جمال 
 رقمي. الرتاث املتخذ لشكلصون الرتاث واالنتفاع به، مبا يف ذلك 

أو أن تؤدي إىل معايري تقنية فعالة، أو أن حتصل على الدعم    ،ة على اجتاه املناقشات الدولية احلكوميةوميكن أن تؤثر الدعوة الناجح
 والتمويل لألنشطة املهنية.  

 أتثري البيئة القانونية 

وتتباين القوانني الدولية والوطنية ترتتب على البيئة القانونية آاثر هامة يف انتقاء الرتاث الرقمي وصونه وتوافره وإاتحة فرص االنتفاع به.  
الرتاث الرقمي ونشره واستنساخه واالنتفاع به واستخدامه. غري أن اإلنرتنت يتجاوز احلدود  ختزين، ولكنها عادة ما تنظم كبرياً   تبايناً 

 ما يصعب تعيني القوانني الواجبة التطبيق وحتديد ذوي احلقوق.   اإلقليمية، وابلتايل غالباً 

ا القانوينإليويتيح  املكتبات    داع  االنتفاع هبا. (  ختزينيف  املنشورة وصو�ا وإمكانية  الرقمية  اإليداع    انظراملواد  خبصوص مسائل 
بشأن اإليداع القانوين). ويف   القانوين األخرى الالزم النظر فيها، القائمة املرجعية لالحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات

ر احملفوظات و وتوفر تشريعات احملفوظات لد ٨. لسياسات االقتناء  أو  لتشريعات احملفوظاتت إما  الوقت نفسه، ختضع احملفوظا
ما حتكم سياسة االقتناء مجع  العامة الرقمية الصادرة عن الوزارات أو اإلدارات والوحدات احلكومية. وغالباً  واثئق والية مجع وإدارة ال

املواد الرقمية وصو�ا وإمكانية االنتفاع هبا يف مؤسسات القطاع اخلاص. وعلى النقيض من ذلك، قد ال حيكم القانون جمموعات 
لد إىل من ب  . غري أن الوضع خيتلفإىل العمل يف كثري من األحيان ضمن إطار قانوين أكثر حتديداً متيل  املتاحف الوطنية  فحف.  ااملت

 آخر أو ميكن أن خيتلف حسب إدارة املتحف. 

 
٨ https://www.ifla.org/publications/node/93470   

https://www.ifla.org/publications/node/93470
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لنجاح بر�مج االنتقاء والصون الرقميني. وقد أشارت اليونسكو يف مبادئها   أساسياً   ويعد وجود إطار تشريعي قوي ومتكيين شرطاً 
 : بشأن صون الرتاث الرقمي إىل ما يلي ٢٠٠٣التوجيهية لعام  

الرقمي مشموًال  " الرتاث  يكون  أن  املكتبات وينبغي  دور  الطوعية يف  أو  القانونية  اخلاصة ابحملفوظات وابإليداعات  ابلتشريعات 
وينبغي أن تسمح   واحملفوظات واملتاحف وغري ذلك من أماكن اإليداع العامة، ابعتبار ذلك عنصراً رئيسياً يف سياسة الصون الوطنية.

   ت بعمليات الصون بصورة قانونية".تشريعات حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة أبن تضطلع هذه املؤسسا

ولذلك، من املهم أن تضمن املنظمات اليت تضطلع برب�مج للصون الرقمي أن ميكنها السياق التشريعي الذي تعمل فيه من ختزين 
 املضامني الرقمية ألعراض احلفظ.

  
 حقوق التأليف والنشر واخلصوصية  :االعتبارات القانونية األخرى 

قد حتظر تشريعات حق التأليف والنشر االستنساخ، عدا يف استثناءات وبقيود حمددة. وهذا ما يثري مسائل جديدة يف بيئة رقمية  
ى الربجميات  ما تعتمد املواد الرقمية عل  ألغراض الصون الطويل األجل. وابإلضافة إىل ذلك، غالباً   قد يكون فيها االستنساخ ضرور�ً 

 حبقوق التأليف والنشر.   كون هذه الربجميات حممية أيضاً تيف البحث واالسرتجاع، وقد 

على تدابري احلماية التكنولوجية املستخدمة ملنع النسخ وإعادة التوزيع، مما يعيق    االلتفافوقد سنت بعض البلدان قوانني حلظر  
بلدان أخرى أحكام قانونية متكنها من االلتفاف على تدابري احلماية  ول.  تقبالً لرتاث الرقمي مسابالصون ويعرقل االنتفاع املشروع  

 التكنولوجية ألغراض الصون. 

، اليت تستخدمها بعض املنظمات جلمع املواد اليت تعترب من امللك العام أبحكام "االستخدام العادل"ومثة جهات خمتصة تعمل  
 عموم). وهذا يعين أنه ميكن إاتحة هذه املواد للمستخدمني دون طلب موافقة مسبقة.  (على سبيل املثال، املواقع الشبكية املتاحة لل

يعرب عنه مالك حق التأليف والنشر قبل إاتحة   شرتط اعرتاضاً ت" بنفس الطريقة، و استثناء"  بند  أخرى   وتستخدم جهات خمتصة 
 املادة.

   :ما ينبغي مراعاته

احملفوظات املضامني الرقمية، وإذا كان األمر كذلك، ما نوع هذه املضامني؟ وهل  هل تغطي قوانني اإليداع القانوين وتشريعات 
تعيق القوانني احلالية اقتناء تراث واثئقي مهم على الصعيد الوطين؟ وإذا كان األمر كذلك، كيف ميكن للمؤسسات ضمان  

 االنتقاء والصيانة؟ 

حة للعموم، أم أن مثة إمكانيات جلمع أو طلب املصنفات املدفوعة  هل حتصر قوانني اإليداع القانوين اجلمع يف املصنفات املتا
 االشرتاك أو املقيدة التداول؟ 

 ما هي القواعد املعمول هبا يف التعامل مع املصنفات اليت تصبح يف وقت الحق غري متاحة أو مقيدة التداول عرب اإلنرتنت؟
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الرتاث الرقمي ألغراض الصون الطويل األجل ووضع إطار للمسؤولية ميكن للممارسني أن يكونوا يف وضع أفضل يؤهلهم النتقاء  و 
 .، وذلك بفهمهم لآلاثر القانونية للصون الرقمي ذات الصلة لدى جهاهتم احمللية املختصةلذلك  القانونية وفقاً 

انية االنتفاع هبا. وسيتوقف على توفر املعلومات الرقمية اليت حتتوي على بيا�ت شخصية وعلى إمك  وقد تؤثر قوانني اخلصوصية أيضاً 
ذلك على اجلهة املختصة، ولكن قوانني "احلق يف حمو األثر الرقمي"، على سبيل املثال، قد تؤثر على ما ميكن ملنظمات الرتاث 

 الثقايف اقتناؤه وصونه وإاتحته.  

عاون عرب احلدود، أتثري غري مرغوب وميكن أن يكون لعدم االتساق الدويل يف قوانني حق التأليف والنشر، وعدم وضوح كيفية الت
املصنفات (على سبيل املثال، من خالل شبكات الصون الرقمي)، وختزينها (على سبيل املثال،   فيه على اجلهود الرامية إىل صون 

 ، وكلها تؤثر على قرارات انتقاء املضامني.هبا التخزين السحايب) ومنح فرص االنتفاع

ية، يتمثل أحد األهداف الرئيسية الطويلة األجل يف العمل الدويل من أجل إاتحة صون املواد ومن أجل دعم صون املضامني الرقم
على املستوى الوطين لضمان أن تسرتشد خيارات مديري اجملموعات  وختويل ممارسي الرتاث فرص االنتفاع، إىل جانب إحراز تقدم

 الرقمية، قدر اإلمكان، ابلشواغل املهنية وحدها. 

 
  

للقيام ابلصون عن طريق النسخ، أبي شكل   واضحاً  : هل متنح تشريعات اإليداع القانوين املؤسسات إذ�ً ينبغي مراعاتهما 
 ضروري؟ 

 هل ميكن للمؤسسات جتاهل شروط العقود وااللتفاف على تدابري احلماية التكنولوجية؟

 يت مت مجعها؟ ما هي القواعد املوجودة بشأن منح فرص االنتفاع ابملصنفات الرقمية ال

ما هي أحكام صون البيا�ت الشخصية؟ هل توجد قوانني حلماية اخلصوصية أو البيا�ت؟ وكيف تؤثر على ما ميكن اقتناؤه  
 وصونه وإاتحته؟ 
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 اخلامتة 

 يبقى تمثل يف انتقاء ما  ي  اً فريد  حتد�ً   من إمكانية التعبري واإلبداع البشريني، فإ�ا تنشئ أيضاً   مبا أن التكنولوجيا الرقمية تفتح عاملاً 
االنتقاء، إىل جانب    جُ ـهُ تطور نُ تفإنه جيب أن    ، التكنولوجيا املستخدمة يف إنشاء أشكال التعبري هذه تتطور  أن   . وابملثل، مبا متاحاً 

 منهجيات الصون واالنتفاع. 

هها مؤسسات الذاكرة والرتاث ابلشراكة مع على ذاكرة الغد. وهذه مسؤولية هائلة تواج  اليوموستؤثر تدخالت وقرارات ممارسي  
 على الصعيد الوطين، ومع الشبكات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين.  غريها من املؤسسات واملشرعني

وتوثيق كيفية    ،وجيب وضع اسرتاتيجيات النتقاء هذه املواد الرقمية ألغراض الصون الطويل األجل، وتقنني عملية االنتقاء واجلمع
الواردة هنا كدليل إرشادي وتكييفها لتناسب   واملعلومات األساسيةقرارات. واملمارسون مدعوون إىل أخذ معايري االنتقاء  اختاذ ال

الرئيسية اليت ميكن أن توفر رؤية أوضح عند وضع اسرتاتيجية    التالية غوصاً   الذيولسياقهم. وستغوص   املفاهيم  أعمق يف بعض 
 االنتقاء.

مبشهد إنشاء املعلومات املتغري ابستمرار والذي حيدد عصر�. وينبغي أخذ هذه املبادئ التوجيهية   املبادئ التوجيهية إقراراً وقد ُكتبت  
ولفرتة    وهو جهد سيظل يتطور قطعاً  -جهد دويل أكرب يسعى إىل صون الرتاث الرقمي العاملي وإاتحة فرص االنتفاع منه   يف إطار 

  طويلة يف املستقبل.
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 اجلمع الرقمي مقارنة ابجلمع التقليدي  : ١ يلالذ

إلدارة املخاطر   مثاالً   يلقي هذا الفصل نظرة أعمق على أوجه التشابه وأوجه االختالف بني اجلمع التقليدي واجلمع الرقمي. ويتضمن
 يتوخى توضيح كيفية أتثري هذه الفوارق على الصون من الناحية العملية. 

 أوجه التشابه  

تقنية تتطلب حلوالً  الرقمي ليس "مشكلة  النهج   . تقنية  اجلمع  بل هو مشكلة اجتماعية وثقافية وتنظيمية، شأنه يف ذلك شأن 
والثقافية"  االجتماعية  الشواغل  عن  انبثقت  اليت  املادية  [اجملموعات]  جتاه  التقليدية  واألخالقية   املفاهيمية 

 )Slade, S., Pearson, D., & Knight, S., 2019( . 

. وميكن التفكري عرب الزمنبعه املصدر، والسياق، وسلسلة العهدة، والواثئق الشاملة  وعلى غرار اجلمع املادي، فإن اجلمع الرقمي "يط
بيئة   املادية.    الصونيف  بيئة ختزين اجملموعات  التفكري يف  يتم هبا  اليت  الطريقة  الرقمية  و الرقمي بنفس  ال يتكون ختزين اجملموعات 

وتوفري   ،وأساليب حتديد موقعها بدقة  ،تنظيم قطع اجملموعات  بل يشمل أيضاً   ،من الغرفة ومعدات التخزين فحسبألغراض الصون  
أي خماطر مراقبة  وطرق رصد البيئة لضمان    ، ووضع السياسات املتعلقة بصو�ا والعناية هبا، والبيئة اليت يتم وضعها فيها  ،هلا  األمن

 .) Slade, S., Pearson, D., & Knight, S., 2019(هتدد صو�ا" 

  )١كيفية اليت تظهر هبا. (انظر اجلدول اللكنها ختتلف يف  ،ه املخاطر اليت هتدد اجملموعات املادية واجملموعات الرقميةوتتشاب

 أوجه االختالف  

، ويظل يتوسع ومكثفاً   ينبغي عدم االستهانة ابجلهد واالستثمار الالزمني حلماية املواد الرقمية. وسوف يكون هذا املسعى مستمراً 
 فيتزايد التحدي املتمثل يف مسائل احلجم والشكل وإمكانية االنتفاع.  

 : الرقمي ما يلي ومن املسائل اخلاصة ابجلمع

 ) WordStarقدمية (من قبيل الشكال األ •

 )Betacamاملواد الرقمية على �قالت مادية غري مدعومة (على سبيل املثال، األقراص املرنة،  •

 ابية فقط مناذج النشر السح •

على منصات خارجية ال ختضع لتشريعات التجميع احمللية   الـَمْوِلد املواد الرقمية    -اجلهات املختصة يف املنصات احلديثة   •
 (على سبيل املثال، فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تويرت)  

 نقص اإلمكانيات/القدرات يف نظام املعارف •

الفكرية   • امللكية  إلدارة  متقادمة  والرتخيص مناذج  لالنتفاع  جديدة  مناذج  تتطلب  والنشر)  التأليف  حق  (مثل 
 واالستخدام/إعادة االستخدام 
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انعدام استجابة متسقة ملسائل طويلة األجل يف محاية األصول الرقمية ألغراض االبتكار واالستخدام وإعادة االستخدام   •
 واالستنساخ (أي القدرة على التحقق من سالمة نتائج البحوث) 

 إدارة املعلومات الرقمية يف القطاع العام مما حيد من فرص ز�دة قيمة املعلومات احلكومية إىل أقصى حد.  قصور  •

) أو حمفوظة أو تتطلب تلك العناصر املواد الرقمية اليت تتكون من عناصر منفصلة (ملفات) غري متوفرة ابلضرورة (قانونياً  •
 املنفصلة
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  .)Pearson, 2012(الرقمي واجلمع التقليدي من حيث إدارة املخاطر  مثال ألوجه التشابه بني اجلمع -  ١اجلدول 

 مثال مادي  مثال رقمي  التعريف  املخاطر 

    

املستندة  املخاطر 
 إىل معايري 

معيار حيدده املوظفون  
 لإلشارة إىل خماطر احلفظ 

فيديو مشفر داخل بر�مج 
 ترميز يثري اإلشكال

 حتديد الشريط كنرتات السليلوز

قيمة معيار مرصود خارج   خماطر االستثناءات
 جمموعة من القيم املقبولة

فشل التحقق من صحة ملف  
 بشكل معني

خمزن   داخل  النسبية  الرطوبة  مستو�ت 
 خارج املستو�ت املتفق عليها 

تغيري يف حالة معيار مرصود   خماطر التغري 
 للمضامني

يف   الثقة  شكل   حتديدتغريت 
ملف معني، أو حدث إخفاق  

 يف اجملموع التدقيقي

ألوان   أو  ملونة  األلوان يف صورة  تالشي 
طويلة  لفرتات  التعرض  بسبب  مائية 

 للضوء املرئي

متعارضة   خماطر التضارب قيم  عن  اإلبالغ 
للمعيار بواسطة أداة واحدة 

 أو أكثر

متعارضة قيم  عن  بشأن    إبالغ 
 حتديد شكل ملف 

ترد قراءات خمتلفة لدرجة احلرارة والرطوبة 
نظام  من  اجملموعة  خمزن  لنفس  النسبية 

 إدارة املباين واملراقبة البيئية املستقلة

غري   القيمة  خماطر 
 عروفةامل

معايري   قيم  حتديد  عدم 
 حمددة 

لشكل   معروفة  غري  قيم  هناك 
 امللف وصيغته 

كرسي  على  تدهور  عالمات  ظهور 
السبب   حتديد  ميكن  وال  قد  إذ  منجد؛ 

مرده   توفر  يكون  املستخدمة  عدم  املواد 
 أثناء صنع الكرسي 

فرص   دعم  خماطر 
 االنتفاع

التغيريات يف مستوى الدعم 
اليت تؤثر على قدرة املؤسسة  
االنتفاع   فرص  توفري  على 
 ابملضامني وفقا خلطة صو�ا 

افر الربجميات  اخنفاض كبري يف تو 
 الداعمة لشكل ملف معني

مل يعد املطهر السطحي املستخدم لغسل  
متاحاً  يف   املنسوجات  التغيريات  بسبب 

 تشريعات املبادئ التوجيهية البيئية

القائمة   املخاطر 
 على املضامني

خصائص املضامني اليت قد  
ال يتأتى التعرف عليها من 

 البيا�ت الوصفية

لغة    وجود عالمات مهجورة يف 
 الرتميز املستخدمة يف الواثئق

زيتية؛   لوحة  سطح  حتت  سابق  رسم 
مقرتنة  الو  الشأن  هبذا  معلومات    توجد 

هذه  يف  للوحة  ابلنسبة  املصدر  مبلفات 
 اجملموعة وال علم بوجودها 
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 ىل الشفرة املصدرية للربجميات إ نظرة فاحصة  : ٢ الذيل

الربجميات الشخصية    تتخلل  اليت حترك صناعتنا، وتدعم األحباث   كبرياً   واالجتماعية. وجتسد جزءاً حياتنا  التكنولوجية  املعرفة  من 
 .)UNESCO et al, 2019ملضامني الرقمية، وتغذي االبتكار ( لالنتفاع اباحلديثة، وتتوسط 

يتميز، إىل جانب ترمجته بسهولة إىل شكل  . وهو شكل قيم وفريد من املعرفة  شفرة مصدرية للربجميات البشر الربجميات يف شكل    ويكتب 
  . ) Shustek, 2006( و"يوفر نظرة عن عقل املصمم"    ) H. Abelson et al, 1985( ليقرأه البشر"    "مكتوابً   أيضاً   قابل للتنفيذ اآليل، بكونه 

الرغم من أن الشفرة املصدرية للربجميات شائعة االنتشار  لربامج الربجميات "القابلة    ما يتم جتاهلها ابعتبارها ملحقاً   فإ�ا غالباً   ، وعلى 
ولئن مهد ظهور    اليت  ،للتنفيذ" اإلنرتنت.  القائمة على  السحابية  أو من خالل اخلدمات  الشخصية  أجهزة احلاسوب  تعمل يف 

فإنه ال يزال جزء كبري من    ،للجمهور  الربجميات اجملانية واملفتوحة املصدر السبيل لتطوير منصات استضافة الشفرات الربجمية املتاحة
 ببساطة ال يتم تقامسها ألسباب خمتلفة.  أو  ،وجد يف أيدي الشركات اخلاصةيالشفرة املصدرية للربجميات غري متاح، إذ 

جميات من أجل التنمية املستدامة على أن الشفرة املصدرية للرب   بوصفها ترااثً   الشفرة املصدرية للربجميات  وينص نداء ابريس بشأن
الطويل األجل هلضرورية   الثمني  للصون  التقين والعلمي والثقايف  الرتاث  فإن   ،. وبعبارة أخرى )UNESCO & INRIA, 2009(ذا 

م ابلتفرد وجتسد املعرفة واجلهد الذي يبذل يف صنع األدوات واإلبداعات  ستت  الـَمْوِلدالشفرة املصدرية للربجميات هي اليوم حتفة رقمية  
مبا يف ذلك البحث واحلفظ. ويف عامل رقمي، تشكل الشفرة املصدرية للربجميات   ،الرقمية اليت تشكل العامل الرقمي يف الوقت احلاضر

 للبحوث وينبغي اعتبارها دعامة للعلم املفتوح، إىل جانب منشورات البحوث وبيا�هتا.   أساسياً  �جتاً 

للربجميات )softwareheritage.org(اث الربجميات  افتتحت حمفوظات تر   وحىت وقت قريب جدا عندما ، كانت الشفرة املصدرية 
كما كانت تفتقر إىل آليات فعالة لتحديد وختزين   ةبوصفها قطعة رقمي  دائماً   تفتقر إىل املكان املناسب لتخزين الشفرة املصدرية ختزيناً 

 . )Software Heritage, 2020( بطرق منها على سبيل املثال، الـُمَعرِّفات الثابتة اجلوهرية   - مية للشفرة املصدريةالرق وتوثيق القطع

 مطالعات خمتارة 

Bussi, L., Di Cosmo, R., Montangero, C., Scatena G. (2019). The Software Heritage Acquisition Process. 
UNESCO. Accessed: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371017/PDF/371017eng.pdf.multi.   

Di Cosmo, R. (2020). How to use Software Heritage for archiving and referencing your source code: guidelines 
and walkthrough. Accessed: https://annex.softwareheritage.org/public/guidelines/archive-research-
software.pdf.  

 

  

https://softwareheritage.org/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371017/PDF/371017eng.pdf.multi
https://annex.softwareheritage.org/public/guidelines/archive-research-software.pdf
https://annex.softwareheritage.org/public/guidelines/archive-research-software.pdf
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 ىل بيا�ت البحوث  إ نظرة فاحصة  : ٣ الذيل

تقدم البشرية. وتنفق البلدان واملنظمات الدولية    علىابلتايل  عمل  البحث العلمي هو العنصر األول الذي يسهم يف تقدم املعرفة وي
العامل قسطاً  العلمي وتعزيزها وحتسينها.   مهماً   يف شىت أحناء  البحث  السنوية على دعم أنشطة  الدويل بني   من ميزانيتها  والتعاون 

العلماء أمر شائع، شأنه يف ذلك شأن املبادرات الدولية الواسعة النطاق يف جماالت من قبيل حبوث الفضاء والتكنولوجيا النووية  
أنشطة البحوث هذه كلها كميات هائلة من البيا�ت اخلام اليت قد حتتاج إىل عدة سنوات، إن مل تكن حتتاج إىل تولد  والطب. و 

وابلتايل خلق معرفة  -د، لفك رموزها، وجتميعها، ومقارنتها، وحتليلها قبل أن يكون ابإلمكان اخللوص إىل أي استنتاج علمي عقو 
 جديدة.  

وتسمح بيا�ت البحوث املفتوحة للباحثني اآلخرين، إىل جانب منشئ البيا�ت، إبعادة استخدامها. وتشمل استخدامات بيا�ت 
من صحة النتائج األوىل أو دحضها واستحداث أدوات أو أساليب بديلة الستمداد معلومات ومعارف   البحوث املفتوحة التحقق

جديدة. ولكي يتسىن التحقق من صحة البحوث، جيب أن تكون املنشورات العلمية قادرة على الرجوع إىل البيا�ت املتاحة والقابلة  
 جديدة.  اتعدس عربللتمحيص 

األرضية املشرتكة اليت    بسهولة واالنتفاع هبا وتبادهلا وإعادة استخدامهاعليها  املمكن العثور  وأصبح يف الوقت الراهن مفهوم البيا�ت  
اليت يكلف إنتاجها   - بيا�ت البحوث    . وبناء عليه، ما العمل لو مل تعد متاحة تقنياً واستقباالً   حاالً   على أساسها جيري البحث 

 بسبب انعدام الصون؟ - امللياراتاملاليني، إن مل يكن 

يف كل مشروع حبث يسعى   القاعدة خطط إدارة البيا�تفصون بيا�ت البحوث الرقمية أمر ضروري للعلم واملعرفة. وأصبح تعريف 
 جد تعريف ملا يلزم صونه، أو لكيفية صونه، أو مدة صونه. للحصول على متويل من مؤسسة أو وكاالت خارجية. غري أنه ال يو 

املعلومات وأحباث على  ومن منظور احملفوظات، مثة طلب متزايد على البحوث املتعلقة ابلتقاضي والطلبات مبوجب احلق يف احلصول  
والنسخ اليت يتم إنشاؤها يف بيئة  يف الوقت املناسب. ومع وفرة اإلصدارات    اخلصوصية اليت قد تقرتن بتوقع نشر املعلومات رقمياً 

 رقمية، قد يرتتب على ذلك نشوء عبء إداري كبري على كاهل مؤسسات الذاكرة.  

 املسائل احلامسة يف االنتقاء 

ث اليت تستحق الصون الطويل األجل كمادة تراثية وذلك من خالل حتليل نقدي منهجي ومهين و جيب حتديد أجزاء بيا�ت البح 
   :يشبه املنهجية املستخدمة يف احملفوظات. وقد تشمل بعض األسئلة ما يليشامل. وهذا ما 

 ؟وإىل أي حد هي بيا�ت مفتوحةكيف مت إنشاؤها؟ ومن أنشأها؟ و ما هي النوعية العلمية للبيا�ت؟   •
 ذه؟ هل مثة يف البيا�ت ما يتعلق مبسائل اخلصوصية، وإذا كان األمر كذلك، ما هي مدة سر�ن مسائل اخلصوصية ه •

 أبقل تكلفة ممكنة؟ ،هل تسهل حماكاة التجربة اليت أنشأت البيا�ت •

 هل مت إنشاء البيا�ت من خالل جتربة غري قابلة لالستنساخ أو بتكلفة ابهظة؟  •
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وجيب على الدول ووكاالت التمويل ومنظمات البحث االستثمار يف صون بيا�ت البحوث، يف إطار املبادئ املتمثلة يف إمكانية 
 ثور بسهولة على البيا�ت واالنتفاع هبا وتبادهلا وإعادة استخدامها. الع

التعاون بني املؤسسات، على الصعيد الوطين أو الدويل، بناء بنيات حتتية مستدامة إلدارة ختزين وصون كميات متزايدة من ويتيح  
ئ. ويف شِ نْ ُـ مالـظل فيها البيا�ت مع مؤسسة  النظر يف مناذج ما بعد عهدة الصون اليت ت   جمموعات بيا�ت البحوث. وميكن أيضاً 

  من إرساهلا إىل مؤسسة تراث.  أكثر فعالية، بدالً   هذه البيا�ت بنفسها صو�ً   ُمنشئ من صونالـبعض احلاالت، قد تتمكن مؤسسة  

أدوار    واملهندسني، وعلماء احلاسوب، والباحثنيوألمناء املكتبات، وأمناء دور احملفوظات، ومهنيي املعلومات، وتقنيي البيا�ت،  
 ، مما يؤدي إىل توسيع نطاق املهن املسؤولة عن صون تراثنا العلمي.يؤدو�ا مجيعاً 
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 وانتقائها  التواصل االجتماعي نظرة فاحصة إىل تقييم وسائل  : ٤ الذيل

  ما هي وسائل التواصل االجتماعي؟

  أو نصوصاً   على خدمة شبكية تفاعلية. وميكن أن يكون املضمون صوراً   ها مستخدمو التواصل االجتماعي  ينشئ مضامني وسائل  
 أو كل ما تقبله املنصة.  أو صواتً 

 وسائل التواصل االجتماعي؟  واثئقحتديد  مكيف ميكنك

على موقع التواصل   ةجديد  مادة  وسائل التواصل االجتماعي على رقم تعريف أو مرجع للتعرف على  واثئق من    وثيقةتوي كل  حت
وسائل   واثئقاالجتماعي. وعناصر اهليكل والتصميم اليت تظل دون تغيري ابلنسبة جلميع مستخدمي املوقع االجتماعي ال تعترب  

 التواصل االجتماعي ولكن يلزم صو�ا بنظام حفظ شبكي على غرار املواقع الشبكية األخرى.

هل مؤسستكم   ، وسائل التواصل االجتماعي. وهي  واثئقالنظر فيها عند السعي إىل اقتناء    لزموهناك العديد من األسئلة اهلامة اليت ي
 يف وضع أفضل الستخالص وصون هذه املواد؟  

اليت يلزمك    مورما هي األو   وسائل التواصل االجتماعي؟  ختزين واثئق  مكيف ميكنكو   مع مقدمي اخلدمات؟  ونكيف تعمل
 التفكري فيها من وجهة نظر تقنية؟

. وهناك العديد من التعاريف واثئقإننا نعمل مع واجهات برجمة التطبيقات وأدوات التنزيل للحصول على امللفات املتضمنة جلميع ال
 .ومجعية أمناء احملفوظات األمريكية ويكيبيد�تها مملا يشكل واجهة برجمة التطبيقات؛ وأفيدها تلك التعاريف اليت قد

ك بعض احلاالت ولكن هنا  ،وسائل التواصل االجتماعي ابستخدام واجهات برجمة التطبيقات يف معظم احلاالت  ختزين واثئق  وميكن
 مثل الكشط. اليت تلزم فيها تقنيات أكثر تقدماً 

 :أنواع االسرتاتيجيات واألدوات

  أو املفهرس الشبكي ابستعراض الربامج اليت تقوم بتنزيل البيا�ت، من قبيل  يقوم املكشط   : الكشط /الفهرسة الشبكية •
 . تلقائياً مستعرض شبكي حيصل على بيا�ت أولية ولكنها غري منسقة 

 

احلصول على البيا�ت عن طريق أوامر وحدة التحكم الطرفية اليت ترسل االستفهامات    :أوامر واجهة برجمة التطبيقات •
 وتتلقى بيا�ت منسقة مبعايري حمددة.   إىل واجهة برجمة التطبيقات

 

جتماعي وتلقي مجيع بيا�ت تقدمي طلبات رمسية إىل خدمات املوقع اال  :تصدير بيا�ت اخلادوم/اخلصائص الرئيسية •
 ملفات خصائصنا الرئيسية وبيا�ت املستخدمني الذين نديرهم.

-  

https://en.wikipedia.org/wiki/API
https://dictionary.archivists.org/entry/application-program-interface.html
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  لتخزين واثئقوستوفر املوارد الواردة أد�ه املزيد من املعلومات عن هذه األنواع من االسرتاتيجيات واألدوات اليت ميكن استخدامها  
 وسائل التواصل االجتماعي.

 :وسائل التواصل االجتماعي واثئق ختزينفيها قبل اليت ينبغي التفكري  موراأل

 إشراكهم؟   هذه املعلومات؟ إذا كان األمر كذلك، هل هناك شركاء يلزمكم لتخزينهل منظمتكم أفضل منظمة  •

يف   هل لديك ما يكفي من احليز الشاغرو ؟  ختزينها؟ أو ما هي الكمية اليت ميكنكم  ختزنوهما مقدار ما تريدون أن   •
 خوادميكم؟ أو أقراص صلبة خارجية؟ 

 وسائل التواصل االجتماعي هذه؟  واثئقمجيع  هل لديكم اسرتاتيجية لصون •

  مجع بيا�ت وسائل التواصل االجتماعييف  التحد�ت االجتماعية

  ،أكثر خصوصية  استخداماً م  ستخدَ منصات أخرى تُ   فإن   ،لئن كانت بعض منصات وسائل التواصل االجتماعي مفتوحة تلقائياً 
مجع هذه املضامني على األفراد أو األسر أو اجملتمعات،    هبا   ميكن أن يؤثر  اليت   كيفيةالوتقتصر على مجهور معني. وجيدر ابلدراسة  

   :القرارات اليت يتم اختاذها. وفيما يلي بعض األسئلة اليت يلزم النظر فيها اجلمهور املستهدف هبا   يوجه ية اليتكيفالو 

 ل يعترب املستخدمون مضامني وسائل التواصل االجتماعي معلومات عامة أم شخصية؟ه •

هل يرى مستخدمو منصات التواصل االجتماعي أنفسهم "�شرين" ويتوقعون أن تكون مضامينهم موضوع جتميع تقوم   •
 به وكالة حكومية؟  

امني وسائل التواصل االجتماعي؟ أم أن هل ميكن أن يكون هناك إطار متعدد الطبقات فيما يتعلق أبخالقيات مجع مض •
 ج ختتلف ابختالف املنصات؟ حاجة إىل �ُُ  مثة

 ما يفهم من الطرق املختلفة اليت يستخدم هبا الناس وسائل التواصل االجتماعي؟  مقدارما  •

؟ هل من اجملدي طلب إذن أبثر رجعيو ؟  مىت يكون من الضروري طلب اإلذن للجمع ومىت ال يكون اإلذن ضرور�ً  •
 فرص اليت ميكن توفريها لالنتفاع هبذه اجملموعات يف كل حالة؟  النوع  ماو 

 التحد�ت القانونية يف مجع مضامني وسائل التواصل االجتماعي

خمتلفة تتوقف على كيفية استخدام   هل ينبغي معاملة مجيع وسائل التواصل االجتماعي بنفس الطريقة أم أن هناك �جاً  •
 منصة وسائل التواصل االجتماعي داخل اجملتمع؟ 

  ضمان أن تظل املؤسسة مستودعاً   كيف يتم ذلك معو كيف ميكن املوازنة بني مهمة اجلمع وضرورة محاية اخلصوصية؟   •
 به؟   للبيا�ت الشخصية موثوقاً 

 حلق يف حمو األثر الرقمي"؟ ما هو موقف اجلهة املختصة احمللية فيما يتعلق بـ "ا •

 تويرت)؟   الرقمية "اليت هلا جهات اختصاص خمتلطة" (مثل مواد كيف ميكن إدارة املضامني •
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 الذكاء االصطناعي  إىلنظرة فاحصة  : ٥ الذيل

 املقدمة  

وينظر إليه على أنه وسيلة كفؤة وفعالة أصبح استخدام الذكاء االصطناعي دعامة أساسية يف منظمات القطاعني العام واخلاص.  
لتحليل كميات كبرية من البيا�ت املهيَكلة (من قبيل جمموعات البيا�ت) والبيا�ت غري املهيَكلة (من قبيل واثئق معاجلة النصوص  

اليت سيكون من   بيا�هتا   للمنظمات استخالص رؤى من  والعروض التقدميية واحملتوى السمعي البصري). ويتيح الذكاء االصطناعي
الصعب احلصول عليها من عملية بشرية لوحدها. ويتيح حتليل كميات كبرية من البيا�ت الختاذ قرارات سياساتية، وتطوير العالجات 

وتيسر نواتج هذه األدوات عملية صنع القرار يف خمتلف القطاعات،    .الطبية، وإنتاج احلمالت اإلعالنية، والكثري من األمور األخرى 
  حتتاج إىل توثيق وختزين.واثئق تج عن ذلك وتن

وسيبدأ هذا القسم بتعريف الذكاء االصطناعي، مث يفحص مكو�ته اليت يلزم تقييمها والنظر فيها أثناء عملية التقييم واالنتقاء. وتلي 
عني العام واخلاص وقدرة وموارد الذكاء االصطناعي، من قبيل أثر الشراكة بني القطا  واثئقذلك مناقشة لعدة عوامل تؤثر على اقتناء  

   . وخيتتم القسم مبناقشة الذكاء االصطناعي يف عمليات التقييم واالنتقاء.واثئقيف احلصول على هذه ال يمؤسسات الرتاث الواثئق

الرتاث   الذكاء االصطناعي. وسوف تتطور مع اكتساب ممارسي   واثئقعملية تتعلق بتقييم وانتقاء    وهذا القسم هو أول حماولة لرسم 
 الواثئقي للمزيد من األفكار واخلربات. 

  التعريف  

  : ميكن تعريف الذكاء االصطناعي بطرق عديدة وليس هناك تعريف واحد متفق عليه، ولكن ألغراض هذا الفصل سوف نعرفه أبنه 
السلوك البشري الذكي"    ,Marr("فرع من علوم احلاسوب يتناول حماكاة السلوك الذكي يف احلواسيب؛ وقدرة اآللة على تقليد 

ة لإلشراف وجمموعة غري خاضعة عجمموعة خاض  :. وميكن بعد ذلك تقسيم مفهوم الذكاء االصطناعي إىل جمموعتني واسعتني)2018
 لإلشراف. 

على حتديد األمناط   لإلشراف عندما يتم تدريب اخلوارزمية  اً لإلشراف أو يكون التعلم اآليل خاضع  خاضعة  وتكون اخلوارزميات
ابستخدام بيا�ت التدريب املسماة؛ ومنها على سبيل املثال، أمساء األشخاص أو أماكنهم. مث تُزود ببيا�ت خام غري حاملة ألي  

 . )Precision and Recall,” 2021“(عالمة لتقييم مستو�ت دقتها  

ون اخلوارزميات غري خاضعة لإلشراف أو يكون التعلم اآليل غري خاضع لإلشراف عندما تعطى للخوارزمية بيا�ت غري حاملة كوت
لعملية   ابستخدام االحتماالت اإلحصائية الضمنية (أي استدالل بيز�ن). وتتم هذه العملية، خالفاً   ،فتحدد األمناط  ألي عالمة

   .)Unsupervised learning,” 2021“(أبقل قدر من التدخل البشري  التعلم اآليل اخلاضع لإلشراف،
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من قبيل التعلم اآليل   ،وهناك العديد من الفئات الفرعية واألنواع املختلفة للتعلم اآليل اخلاضع لإلشراف وغري اخلاضعة لإلشراف
، بل إن القصد اتعريف ووصف كل منه  ومعاجلة اللغة الطبيعية. وليس الغرض من هذا الفصل  ،والفهرسة الداللية الكامنة  ،العميق

   القارئ بلمحة عامة. منه تزويد

 كيف تقيمون وتنتقون الذكاء االصطناعي؟  

لإلشراف أو غري خاضع   سواء كانت خاضعاً   ،الذكاء االصطناعي وانتقائه. فالذكاء االصطناعي  مثة عدد من االعتبارات عند تقييم
اليت قد حتتاج إىل تقييم وختزين،    واثئق له، هو أكثر من جمرد نواتج اخلوارزميات. فهناك العديد من املكو�ت املختلفة هلذا النوع من ال

جنب مع النواتج (أي التمثيالت   إىل  والبيا�ت (املهيكلة وغري املهيكلة)، وتكرار الشفرات، والشفرات النهائية جنباً   واثئقمثل ال
ألن ذلك   ،من قبيل سبب إنشاء واستخدام خوارزمية لصنع القرار  ،إىل تقييم سياق اإلنشاء  البصرية). وسيحتاج املمارسون أيضاً 

كن اقتناؤه. االعتبارات القانونية اليت قد تؤثر على ما مي ، هناك أيضاً سيؤثر على ما قد يقع داخل نطاق االقتناء أو خارجه. وأخرياً 
تناول هذا األمر ابلتفصيل يف فصل سابق، ولكننا سننظر يف هذا الفرع يف نتائج الشراكات بني القطاعني العام واخلاص،   وجيري 

   سيما فيما يتعلق ابستخدام احلكومة للذكاء االصطناعي يف القرارات السياساتية. وال

  ؟وثيقةمىت يعد الذكاء االصطناعي ) ١(

ذكره، قد تكون هناك اعتبارات قانونية ينبغي أخذها يف االعتبار عند حماولة حتديد ما إذا كانت الذكاء االصطناعي   وكما سبق
   :، ولكن األسئلة األخرى اليت ينبغي أن يطرحها املمارسون لتقييم قيمته الطويلة األجل هياقتناؤها يتعني  وثيقةيشكل 

هل يؤثر هذا على املواطنني؟  و لسياسات وتطبيق سياسة احلكومة؟  هل أثرت نواتج الذكاء االصطناعي على وضع ا ●
 هل يؤثر على قدرهتم على إحقاق حقوقهم والدفاع عنها؟  و 

 هل غريت نواتج الذكاء االصطناعي مهمة املنظمة؟  ●

 هل أثر استخدام الذكاء االصطناعي على مشروع تنظيمي رئيسي؟ أو هل أثر على كيفية اختاذ قرار؟   ●

 يف كيفية اختاذ منظمة أو حكومة لقراراهتا؟   دام الذكاء االصطناعي منعطفاً هل شكل استخ ●

لك تإذا كان األمر كذلك، من ميو يف تطوير وتدريب الذكاء االصطناعي؟    هل شاركت كيا�ت أو منظمات متعددة ●
  من ميتلك النواتج؟ هل هو نفس الكيان؟و من ميتلك بيا�ت التدريب؟ و شفرة الذكاء االصطناعي؟ 

قيمة اترخيية دائمة    تذاوثيقة  جممل القول، إنه إذا كان اجلواب على النقاط األربع األوىل هو "نعم" فإن الذكاء االصطناعي يشكل  و 
أن تقتنيه منظمة تراث واثئقي. وحياول السؤال األخري أن يظهر التحد�ت عندما يكون هناك أكثر من كيان واحد يشارك   ينبغي

بني القطاعني    الشراكات  )٣(عي وتدريبه واستخدامه. وسرتد مناقشة النقطة األخرية بتفصيل أكرب يف الفرع  يف إنشاء الذكاء االصطنا
 ، ولكن قد يكون هلا أثر كبري على عملية االنتقاء.  العام واخلاص 
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اتساع وحجم املكو�ت وال ميكن تقييم نطاق ما ميكن اقتناؤه يه إال بفهم خمتلف مكو�ت الذكاء االصطناعي. ومع ذلك، فإن  
احملددة للنقل قد يتجاوز طاقة وقدرة مؤسسات الرتاث الواثئقي. وقد حتتاج القيود اليت تواجهها هذه املؤسسات إىل حلول مبتكرة 

    . مؤسسات الرتاث  قدرة  )٤( وصو�ا. وسوف نستكشف بعض األفكار يف الفرع    واثئقخارج املسالك املطروقة لضمان ختزين هذه ال

  مكو�ت الذكاء االصطناعي )٢(

والشفرات.    واثئقحتتاج إىل البيا�ت وال  ، ألنه لفهم كيفية وصوهلا إىل الناتج  ،واثئق الذكاء االصطناعي ليس جمرد �تج خوارزمية 
عدى ما حيتاج إىل ختزين ال يت  مما يعين أن  ،املكو�ت املختلفة لوثيقة بسيطة من واثئق الذكاء االصطناعي  ١٫١ويوضح الشكل  

والبيا�ت). ويفرتض هذا الشكل أن املنظمة اليت تستخدم اخلوارزمية   واثئقمن الشفرة إىل جانب الواثئق الداعمة (ال  اً واحد  اً جزء
إىل تطوير وتكرار الشفرة للوصول إىل   ،إىل جتميع وتنظيف البيا�ت  ،من تطوير أسئلة البحث  تسيطر على العملية أبكملها بدءاً 

  الناتج.

   مكو�ت وثيقة الذكاء االصطناعي البسيطة ١-١الشكل  

  

 

 

 أسئلة البحث   )١(

مبادرة تستخدم الذكاء االصطناعي لديها أسئلة حبث حتتاج إىل إجابة. وستشكل هذه األسئلة األساس لتحديد البيا�ت ذات   كل
للوصول إىل النتيجة النهائية. وجيب أن يفهم   الصلة، وستسرتشد هبا القرارات املتعلقة بتنظيف البيا�ت وتكرارها يف وضع الشفرة

 سيقع داخل نطاق النقل وخارجه.   ية عملية التقييم واالنتقاء، أل�ا قد توجه ما املمارس أسئلة البحث يف بدا

 

ث
بح

ة ال
سئل

 البيا�ت غري املهيكلة أ

 البيا�ت املهيكلة

 بيا�ت وسائل التواصل االجتماعي
]الناتج = الشفرة + البيا�ت النظيفة[  

 السجالت
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 البيا�ت  ) ٢(

من أجل تدريب   سائل التواصل االجتماعي) ومجعها معاً و وبيا�ت    ،سيتم حتديد أنواع خمتلفة من البيا�ت (املهيكلة وغري املهيكلة
يف حني أن البيا�ت غري املهيكلة هي   )Excel  اخلوارزمية. وتتكون البيا�ت املهيكلة من بيا�ت يف شكل جداول (من قبيل جدول

(على سبيل املثال، وثيقة معاجلة النصوص أو العرض التقدميي). وتعترب بيا�ت وسائل التواصل  بيا�ت ليس هلا منوذج حمدد مسبقاً 
. وينبغي توثيق انتقاء )Price, 2013(وهي بذلك تشكل فئة بيا�ت منفصلة    ،على حد سواء  عي مهيكلة وغري مهيكلةاالجتما

يف عملية تطوير الذكاء االصطناعي وتدريبه. وينبغي أن حيتوي السجل على معلومات   للتدقيقالبيا�ت يف سجل، وهو مبثابة مسار  
 طاق اترخيها وجمموعة العينة.  عن البيا�ت من قبيل مصدرها ومضمو�ا ون

 البيا�ت النظيفة   )٣(

تلك البيا�ت اليت ليست هلا   أن  التنظيفستحتاج مجيع البيا�ت القادمة من مصادر خمتلفة إىل جتميع وتنظيف. ويستلزم مصطلح 
أمت بيا�ت أخرى (مثل تغيري سنتيمرتات إىل  اليت قد حتتاج إىل مواءمتها مع  أو  البحث  يف    أن تدرجار) حتتاج إىل  صلة أبسئلة 

جيب توثيق مجيع القرارات اليت مت و ملقارنة وحتليل املعلومات بواسطة اخلوارزمية.  اتيسري  ضرورية ل  تنظيف البيا�تومرحلة  اخلوارزمية.  
النتائج من أجل أتكيد  الكمبيوتر من استنساخ  الباحثني وعلماء  البيا�ت يف سجالت وستمكن  اختاذها خالل مرحلة تنظيف 

 .)Mackenzie, 2019(النتائج والقرارات اليت قد تنجم عن حتليل الذكاء االصطناعي 

 الشفرة   )٤(

البحث.   للوصول إىل فهي  الشفرة هي عرض حسايب ور�ضي للجواب على أسئلة  البيا�ت  متكن اخلوارزمية من تفسري وحتليل 
"إجابة" أو رد. ويقوم املطورون والباحثون بوضع الشفرة بشكل متكرر للوصول إىل أفضل رد ممكن على أسئلة البحث. ويف إطار 

 ) لضمان سالمة �تج اخلوارزمية.  ستحضارة واالهذه العملية، ينبغي تقييم الدقة (الدق

و/أو يف جزء من الربجميات املصممة لتدقيق عملية وضع الشفرة. ومرة أخرى، من املهم   واثئقوميكن توثيق عملية وضع الشفرة يف  
   يت اختذت ابستخدام الناتج.توثيق هذه العملية لدعم استنساخ نتائج اخلوارزمية، والتحقق من سالمة النتائج، وابلتايل، القرارات ال

 الناتج   )٥(

من قبيل التمثيل البصري أو االحتماالت  ، هو حصيلة العمليات احلسابية اليت تطبقها اخلوارزمية وميكن تقدميها بطرق خمتلفة جالنات
 اإلحصائية. 

 الشراكات بني القطاعني العام واخلاص أثر )٣(

العام، من شراكات بني هيئة عامة وشركة خاصة   القطاع  الذكاء االصطناعي، وال سيما يف  مبادرات  تتكون  يف حاالت كثرية، 
متخصصة يف الذكاء االصطناعي. وهذا ما تكون له آاثر كبرية على عملية االنتقاء ويرتبط ابلنقاش املتعلق ابمللكية الفكرية وحقوق 

 : ، حيتاج املمارسون إىل تقرير ما يلييف هذه الوثيقة. وإمجاالً   قاً الذي ورد سابالتأليف والنشر 
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 كيف ميكنك توثيق �تج الذكاء االصطناعي؟   من ميلك الشفرة أو اخلوارزمية؟ وإذا كانت متلكها الشركة، •

 من ميلك جمموعة بيا�ت التدريب؟ والبيا�ت الالحقة اليت تغذي الذكاء االصطناعي؟ •

 جمموعة البيا�ت أو التمثيل البصري)؟ االصطناعي (من قبيلمن ميلك �تج الذكاء  •

عن القرارات اليت تتخذها ابستخدام الذكاء االصطناعي، ويف حني ينبغي أن تؤخذ    يلزم أن تساءل  ، أن اهليئات العامةومن الواضح
ما يطرح قضا�  اعتبارات امللكية الفكرية يف االعتبار قبل التنفيذ، فإن األمر قد ال يكون كذلك ابلنسبة للقرارات السياساتية. وهذا

يف املستقبل، وقد تكون هناك حاجة إىل حلول لتوثيق استخدام الذكاء   املعروضة للعمومأخالقية تتعلق ابملساءلة والشفافية والوثيقة  
االصطناعي يف صنع القرار. وقد يكون من املفيد للممارسني دراسة بيا�ت "املساءلة اخلوارزمية" من قبيل إعالن مونرت�ل وإعالن 

 مجعية األجهزة احلاسوبية. 

 قدرة مؤسسات الرتاث ) ٤(

وال سيما يف إطار   ،يف شجرة قرار التقييم واالنتقاء يف هذا الفصل لبنية التحتية واملوارد واملوظفني) جزئياً سبق تناول مسألة القدرة (ا
مطروحة ابستمرار، وينبغي   مسألةولكن ينبغي أن يتأثر املمارسون أكثر أبمهية الذكاء االصطناعي. وستكون االستدامة    ،"االستدامة"

مبزيد من العمق مسألة كيفية تناول هذه املواد وصو�ا وإاتحتها. وعلى هذا النحو، لئن ابت لدوائر الرتاث الواثئقي أن تستكشف  
 من املتعني تقييم القدرة، فإن املسألة احلقيقية املطروحة ستتمثل يف حتديد احللول املؤقتة اليت يتعني وضعها على املدى القصري ريثما

 ل أكثر استدامة.طويلة األج تستكشف دوائر الرتاث الواثئقي �جاً 

 اعتبارات أخرى 

 الـَمْوِلداستخدام الذكاء االصطناعي يف تقييم وانتقاء الواثئق الرقمية 

،  حلجم وتعقيد املواد الرقمية اليت حتتاج إىل تقييم النتقائها مستقبالً   االنتقاء والصون، ولكن نظراً   وثيقة تستحق  الذكاء االصطناعي
. وستكون مثة حاجة إىل شكل من انفراد�ً   فإنه ال ميكن ملمارسي الرتاث الواثئقي تطبيق تقنيات التقييم واالنتقاء التقليدية تطبيقاً 

القوة والضعف يف هذه التقنيات لفهم أفضل مكان وزمان  ، وحتتاج املهنة إىل تقييم مكامن  أشكال التشغيل اآليل للمضي قدماً 
 لتطبيقها. وهناك مؤسسات تراث واثئقي تقوم بتجربة هذه التكنولوجيات ألغراض التقييم واالنتقاء.  

 

   الذكاء االصطناعي يف التقييم واالنتقاء :مطالعات أخرى
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 إدارة البيا�ت الوصفية : ٦ الذيل

 البيا�ت الوصفية  

للغاية. ويف مؤسسات الرتاث،   صحة التعريف، فإنه ليس دقيقاً  عادة ما تُعرف البيا�ت الوصفية أب�ا "بيا�ت عن البيا�ت"، ورغم
جيري ملواد الرقمية اليت ينبغي اعتبار البيا�ت الوصفية املطلوبة أي معلومات (يف شكل رقمي أو مادي) ضرورية لكي تكون وتظل ا

ملعلومات الالزمة للوصول إىل الرتاث  ابملؤسسة  االبيا�ت الوصفية    وتزود الزمن.    عربومفهومة، وقابلة لالستخدام    قابلة لالنتفاع   صو�ا 
 الرقمي وصونه يف املستقبل.

املرتبطة ابلرتاث الرقمي واليت تعترب ابلغة األمهية  وحتافظ مؤسسات الرتاث بشكل عام على ثالثة أنواع رئيسية من البيا�ت الوصفية 
 :يف الصون الطويل األجل

 اهليكلية (الالزمة للقدرة التقنية لقراءة املضامني الرقمية) البيا�ت •

ينشئها    متحفية، ميكن أن  معلومات  أو  رحة (املتضمنة ملعلومات سياقية ببليوغرافية أو متعلقة ابحملفوظاتاالبيا�ت الش •
 أو املتخصصون يف الرتاث، ومنشئو املضامني، و/أو املستخدمون) النظام

 البيا�ت اإلدارية (اليت توثق إدارة قطعة رقمية أثناء وجودها يف جمموعتها) •

 وإذا كان الرتاث الرقمي هو "املضمون"، فإن البيا�ت الوصفية توفر "السياق". 

 : ةومثة مخسة شروط وظيفية أساسية للبيا�ت الوصفية الرقمي

 فريداً   عادة معرفاً   ال لبس فيه. وهذا ما يتطلب  فريداً   جيب أن تسمح البيا�ت الوصفية بتعريف كل قطعة رقمية تعريفاً   :التعريف
 يُفَرد لكل مادة.  عاملياً 

جيب التأكد من صالحية بيا�ت املوقع و ها.  اسرتجاعجيب أن تسمح البيا�ت الوصفية بتحديد موقع كل قطعة رقمية و   :املوقع
 أو حتديثها.  النظمهذه على املدى الطويل حىت ال يتم فقدان عناصرها عند ترحيل 

بيا�ت عن املضمون   :لوصفية إىل فئتنييلزم وصف كل قطعة رقمية لتسهيل االستحضار والتفسري. وتنقسم بيا�ت الشرح ا  :الوصف
.  واالستطالعوبيا�ت حول السياق. وميكن يف كثري من األحيان إعادة إنشاء البيا�ت املتعلقة مبضمون أحد املواد عن طريق الفحص  

 إذا فقدت  ابلسياق   أداة حبث مساعدة يف اكتشاف املوارد. ويصعب إعادة إنشاء البيا�ت املتعلقة  ا هومع ذلك، فإ�ا مفيدة ابعتبار 
استخدمت، وأين مكا�ا ابلنسبة للمجموعة    اويف ماذ  ، ومىت أنشئت ومن أنشأها  أين أنشئت مادة  :جتيب على األسئلة التالية   فهي   -

 العامة من املواد.

الزمن. وهذا    عرب البيا�ت الوصفية املتعلقة هبيكل القطع الرقمية وشكلها وتشفريها لضمان بقائها مقروءة    مثة حاجة إىل  :املقروئية
إذ ال ميكن قراءهتا دون تكنولوجية الوساطة. وينبغي أن حتدد هذه البيا�ت   ،الشرط الوظيفي مهم للغاية ابلنسبة للقطع الرقمية

إىل الواثئق التقنية وامللفات املرجعية وغريها من املواد ذات الصلة الالزمة لتقدمي املورد  الوصفية املعايري ذات الصلة وتوفر إحاالت  
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من الشكل املتضمن   -   جيب توخي احلذر لضمان إمكانية تفسري مجيع الطبقات املتعددة من القطعة الرقميةو الرقمي ابلكامل.  
 إىل متثيل وتقنني البيا�ت نفسها.  للملف

تسجيل احلقوق وشروط االستخدام والقيود املطبقة على كل مادة رقمية يف البيا�ت الوصفية. وينبغي أن حتدد يلزم  :إدارة احلقوق
إىل ذلك،  قانونية وعقود وما  له صلة من واثئق  ما  إىل  تقدم إحاالت  السارية وأن  القوانني واالتفاقيات  الوصفية  البيا�ت  هذه 

 وإحاالت إىل أصحاب احلقوق. 

 الوصفية ختزين البيا�ت 

البيا�ت  بقاء  نفسه. وميزة ذلك هي ضمان  امللف  التعريف داخل  بيا�ت  بتضمني  الرقمية  امللفات  العديد من أشكال  تسمح 
عن املورد الرقمي الذي تصفه؛ وهذا   مستقالً   ختزيناً   أن ُختزَّنإىل    مرتابطة. ومع ذلك، حتتاج البيا�ت الوصفية أيضاً   الوصفيةوالبيا�ت  

أمر ضروري لتلبية الشروط الوظيفية املبينة أعاله. وعلى سبيل املثال، ال ميكن قراءة مادة رقمية مشفرة إذا كانت الشفرة ال توجد 
 إال ضمن املادة نفسها. 

 البيا�ت الوصفية الفوقية 

وفهم   اسرتجاعيلزم توفري بعض البيا�ت عن مصدر البيا�ت الوصفية وكيفية جتميعها من أجل إثبات موثوقيتها وصحتها. ومن أجل  
 املعلومات الرقمية يف املستقبل، فإن السياق ضروري. 

 : أن تشمل ما يلي البيا�ت هلذه وميكن

 لك؟  مىت مت جتميع البيا�ت الوصفية وما هي اجلهة اليت قامت بذ •

 ؟  أم يدو�ً  هل مت جين البيا�ت الوصفية تلقائياً  •

 ما هي األدوات والتقنيات املستخدمة؟  •
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