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عليه والمتعارف
–المبادئبيانعلىالمصادقة تمت"

باريسبمبادئ " –
الفهرسةلمبادئالعالميالمؤتمرقبل من
قواعدمعظمأنحيثالعالمية،الفهرسةمعاييرلخدمةآقاعدةالمبادئهذهمنالهدفبالفعلتحقق وقد
. 1961 ة سن


بتلكعاليةبدرجةاألقلعلىأوبدقة،التزمتالعالم،أنحاءشتىفيالحينذلكمنذتطويرهاتموالتي الفهرسة

 . المبادئ


الرغبةزادتاآللي،الفهرسالعالمحولمستخدمونوال لمفهرسونااستخدامومععاما،أربعينمنأآثرمضي بعد

قامت ،21القرنبدايةمعو واآلن،
. الميةالعالفهرسةادئبممنمشترآةعةمومجبوجودIFLA
تطويعل بجهود
مستخدميراحةخدمةعلىالقيامهياألهداف،هذه وأول
. رهايوغاآلليةالفهارستالئمألهدافباريسمبادئ

. رس الفه

ومنالمواد،منأخرىأنواعإلىالمكتوبةاألعمالمنباريسمبادئنطاقووسعتاستبدلتيدةدالجالمبادئ إن
فهارسفيدمةخستلماتناديةاإلسوالببليوغرافيةالتسجيالتمظاهرجميعإلىالواحد،اإلدخالوشكل اختيار


المكتبات.



علىالتاليةالمبادئمسودة تحتوي: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

دىملا
والعالقاتقولحوال لمجاالت ا

الفهرس وظائف
الببليوغرافي الوصف

وصول لا نقاط
تناديةاإلس التسجيالت

البحثإمكانيات أسس

 المتطلباتIFLAلوثائقريةظالنالنماذجوعلىالعالم،فيالعريقةالفهرسةتقاليدعلىالجديدةالمبادئ بنيت
الببليوغرافية للتسجيالت اإلستنادية ا و (FRBR) الوظيفية للتسجيالت الوظيفية  والتي (FRANAR) لمتطلبات


موضوعية لاالفهرسةعالمإلىباريسمبادئنطاق وسعت.



فيالفهرسةعدقواصانعيرشدتوواإلستناديةالببليوغرافيةالبياناتتبادلمنستزيدالمبادئذههأن والمتأمل

.العالميةالفهرسةقوانينيرطو تل جهودهم



عالميةالهرسةالف ادئمب بيان

 2006أبريل مسودة

1.
 المدى


الفهرسةقواعدتطويرتوجيههيهنا،عليهاالمنصوصالمبادئمنالمقصود .
التسجيالتلىعتنطبق و
الببليوغرافيات،علىأيضاالمبادئهذهتطبيقنا وباالمك
. للمكتباتالحاليةوالفهارسواإلستنادية،الببليوغرافية


.أخرىوجمعياتوالمتاحفواألرشفةالمكتباتتنشئهاالتي اناتالبي وملفات


الببليوغرافيةالمصادرأنواعلجميعوذلك والموضوعية ةصفيالوللفهرسةابتةثطريقةديم قتمنهاهدف وال.



الفهرسمستخدميراحةتلبيةهيالفهرسة،قواعدبناءمبادئوأهم . 


والعالقاتالحقول، المجاالت، .2

2.1
وغرافيةيالببلالتسجيالتفي الت المجا
محاوالتعلىتحتويوالتيالتالية،المجاالتاالعتبارفياألخذيجبببليوغرافية،تسجيالت لبناء

والفنيالفكرياإلنتاج

 العمل
 التعبير
 اإلظهار

اءوعلا

 : 

من عةمجوالمظاهرهذهتتقمصوقدالمظاهر،العادةفيالببليوغرافيةالتسجيالت تعكس 2.1.1

أآثرأوواحدةماديةوحدةفيالمظاهرتظهروقد
. عملمنجزءأومنفرد،ملعأواألعمال، . 

2.2 

ماديشكللكلمنفصلةببليوغرافيةتسجيلهإنشاءيجبعام، بشكل

االستناديةالتسجيالتفي المجاالت

)

مظهر.(



والعائالت،اص،خاألش اءألسماإلستناديةيالتجالتسفيالمقننةالصيغتوثيقاألقل،على يجب
والهيئات،

 العمل
 التعبير
 اإلظهار

اءوعلا
خصشلا
لةلعائ ا

 الهيئة
 المفهوم
 الجسم

دثحلا
 المكان


والمواضيع .

علىألعمالآمواضيعتخدمةسالمالمجاالت وتحتوي: 

 الحقول 2.3

واالستناديةالببليوغرافيةالتسجيالتفيالبياناتاصرنآعمجال،آلتحددالتيالحقولاستخدام يجب.




2.4

. 

3. 

 العالقات

الفهرسخاللمنالمجاالتبينالهامةالعالقاتتحديديجبالببليوغرافية،الناحية من

رسفهال وظائف
تمكينهيالفهرس وظائف

ادرمصالعالقات أو
الحقولاستخدامببحث آنتيجةاالفتراضيةو

المادي،الشكلالنشر،تاريخالنشر،مكاناللغة، مثلأخرى صبخوافةعرالمصادرالم جميع
البحثلنتيجةثانويآمحددعادةالخ

لمجالايمثلسجل لافيالموصوفالمجالأنمنللتأآد أيميلعأوببليوغرافيمصدر لتحديد
متشابهةخواصذويأآثرأومجالينبينللتفريقأو المنشود

يفيالذيالمصدراختيار أيالمستخدماحتياجاتلتلبيةالمناسب لببليوغرافياالمصدر الختيار
الحتياجاتمالئميرغمصدررفضأوالخالمادي،الشكلالمحتوى،حيثمنالمستخدم بمتطلبات
 المستخدم

شراء،منالمستخدمتمكنالتيالمعلوماتلتزويد أيالموصوفالوعاءإلىصولالوأو للتزويد
بعيدةلمصادرمباشرخطخاللمنالكترونياالوعاءإلىصولالوأوخ، لااستعارة، أو

واضحوتقديمالببليوغرافيةللمعلوماتالمنطقيالترتيبطريقعنالفهرسفي للمناورة

عالمياعليهامجمعمعاييرعلىالببليوغرافيةيلةجللتسالوصفيالجزءبناء يجب

الملفأوالفهرسمنالغرضعلىمعتمدةالكمال،منمستوياتعدةعلىاألوصافتكون قد
الببليوغرافي

صولالو نقاط

 :المستخدم

) للمقتنياتالببليوغرافيةالمصادرإيجاد من الفعلية(

محددمصدر لتعين
ثلمتوالتيالمصادرمنمجموعة لتعين

العمللنفسالتابعةالمصادر جميع
التعبيرلنفسالتابعةالمصادر جميع
المظهرلنفسالتابعةالمصادر جميع
هيئةأوعائلة،أولشخص،والتعابيراألعمال جميع
معينلموضوعالمصادر جميع

3.1 
: 

3.1.1 
3.1.2 

) 
. ( 

) 3.2 
( 

) 3.3 

( 

) 3.4 
( 

 أي(
عيةواألووالمظاهر،والتعابير،األعمال،بينللعالقاتتقديمعلىمحتويا للحرآة،

وغرافي يالببل الوصف

3.5 
( 

4. 

4.1. 

4.2 
. 

5. 

5.1 
1 . )


.مقننةغيرأومقننةتكون وقد .(


 عام
 أنظرالعامةالمبادئلتتبعالستناديةاوالببليوغرافيةالملفاتالسترجاعالوصولنقاطتشكيل يجب
المدى




أوالمظهرعلىموجودهوآماالرئيسيالعنوانمثلأشياءعلىمقننةالغيرالوصولنقاطتحتوي قد

الببليوغرافيةالتسجيلةفيمكانأيفيودةجموأومضافةالهامة الكلمات.



عااتباتقنينهايجبوالتيالمصادرمنمجموعةيدلتحدالالزماالستقرار مقننةصولالونقاط تزود
"
 
عدللقوا .

المقننةاألشكالهذهتدوين يجب)
التسجيالت في
") المقننةالمداخلأيضاعليها ويطلق

 . آإيحاءاتتستخدموالتيالمختلفةاألشكالجانبإلىاالستنادية


الوصولنقاط اختيار 5.1.1
5.1.1.1

التعابيرواألعمالآعناوينالوصولنقاطالببليوغرافيةجيلة لتساإلى أضف)

ةمقنن (


المظاهر وعناوين)

مقننةغيرعادة (

األعماللمؤلفيالمقننة واألسماء.


تؤآدالتياألعمالعلىهيئةالاسمبواسطةاالسترجاعتصر قيآمؤلف،الهيئةآونحالة في
رتبةفيخصشباسمتوقيعهاتمولوحتىالهيئة، الأعمأوأفكارلمجموعةيرتعبعن طبيعتها
بوضوحتوحيالعمل،بطبيعةمقرونةالعنوان،صيغةتكونعندماأوالهيئة،فيعاملأو موظف


العملمحتوىعنجماعياولةئمسالهيئة أن.


 ،إضافيينأشخاصألسماءالمقننةلألشكالالببليوغرافيةالتسجيالتفيوصولنقاطأيضا أضف
الببليوغرافيالمصدرواختياروتحديد،جاد،إليمهمةأنهايعتقدمواضيعهيئات، عائالت،


الموصوف. 

5.1.1.2
الاألشكوأيضاالهيئة،السمالمقننالشكلإلستنادي،اللسجلوصولآنقاط أضف
 .عالقةذاتأسماءخاللمنإضافيةنقاطإنشاءويمكنلالسم، المختلفة

المقننة المداخل 5.1.2

فييوجدآماإمامنتظم،بشكلالمجاليحددذي لااالسمللمجال،المقننالمدخل يكونأن يجب
 اسم"المثالسبيل على
(الفهرسلمستخدميمالئمجدامقبولاسمأوالمظاهر،على الغالب
وأخرمجالبينللتفريقاألمر،استلزمإذاتحديدية،مواصفاتإضافةيجبأيضا ،
") تقليدي
 . ةبهمتشا بأسماء

5.1.2.1

فإنهاألسماء،منمختلفةأشكالأولفة،مختأسماءهيئةأوعائلة،شخص،استخدم إذا

معينةشخصيةلكلمقننآمدخلاالسممنواحدشكلأوواحداسماختيار يتعين. 


والمظاهرفياألسماءمنمختلفةكالشأتوجد عندما 5.1.2.1.1/
وهذاالمراجع، أو
سبيل على
(االسمنفس متقديفياختالفعلىمبنياليس االختالف

إعطاءيجب ،
)تصرةوالمخالكاملةاألشكال المثال،

5.1.2.1.1.1

شيوعااألآثر لالسم)

التقليديأو

:األفضلية


االسمعن عوضا (


أوإليه؛اروالمش الرسمي،

5.1.2.1.1.2

تقليديأوشائعاسموجودعدمحالةفيالرسمي، االسم. 
يمكن الوالتيمختلفةأسماءسابقةفتراتفيهيئةالاستخدمت إذا 5.1.2.1.2

تغييرآلاعتبارفيتعيناالسم،لنفسطفيفةاختالفاتأنهاعلى اعتبارها
االستناديةالسجالتربطويجبجديد،آمجالالسمافي جوهري

أيضا-أنظربإحاالت المتعلقة،)

). بعد/ قبل

5.1.2.2

مقننآعنوانواحدعنواناراختيفيجبالعمل،لنفسمختلفةأسماءآانتإذا . 
التسجيلةإلىالمقنن،الهيئةآمدخلمختارةالغيرلألسماءالمختلفة كالاألشإضافة يجب 5.1.2.3
 .بديلةعرضأشكالأوآإحاالتالستخدامهاللهيئة اإلستنادية

5.1.3

اللغة
ودةجالموالمعلوماتعلىمبنيمدخللاألوليةإعطاءيجبتلفة،مخبلغاتاألسماءتظهر عندما
فيتخدمةمساألصليةاللغةتكونالعندما كنولاألصلية؛النصبلغةلتعبيرالمظاهر في



5.2 


اللغاتبأحدالمصادرأوالتجسيداتفيلموجودةااألشكالأساسعلىالمدخلنىيبفقد الفهرس،


أوالمقننةاخللمداخاللمنالمستطاع،قدراألصليةالكتابةأوباللغةسترجاعاالتوفير يجب

 .الفهرسلمستخدمياألنسبالكتابات أو


النصيللتحويلعالميارمعيإتباعفيجبالمفضلة،هيالنقحرةآانت إذا

األشخاصأسماء أشكال
تقاليدعلىبناءدخلملاآلمةتياراخفيجبآلمات،لعدةالشخصاسماحتواء عند

والمراجعالمظاهرفيتوجدآمابالشخص،المرتبطةواللغة الموطن

العائالتأسماء أشكال
الموطنتقاليدعلىبناءالمدخلآلمةاراختيجبفيآلمات،لعدةالعائلةاسم تواءاح عند

والمراجعالمظاهرفيتوجدآمابالعائلة،المرتبطة واللغة

تاالهيئأسماء أشكال

باستثناءالمراجع،أوالمظاهرفييوجدآماالمباشر،بالترتيبالهيئةاسماعطاء يجب

مدخلاليحتويأويبدأأنيجبإقليمية،منطقةأوسلطة منجزءيئةالهتكون عندما

احتياجاتخدمةفياألفضلوالكتابةباللغةالمعنيةالمنطقةالسمالحاليكلالشعلى المقنن
الفهرس؛ مستخدمي
التابعة،الهيئةتحديدإمكانيةعدمأوتابعة،وظيفةأوالتبعية،الهيئةاسميتضمن عندما

األمالهيئةباسم لمقننادخلملابدأ يجب

ةالمقننالعناوين أشكال
بعناصرمشروطعنوانأومشترك، عنواناسميكونأوبذاته،قائمعنوانالمقننالعنوانيكونأن إما

الخالتاريخ،اللغة،المكان،الهيئة،سمامثل محددة،

مظاهرفي شيوعااألآثرالعنوانأوليصألاالعنوانهوالمقننالعنوانيكونأن يجب
باستثناء العمل،

آماشائع لالالسملويةاألوإعطاءيجبالفهرس،وآتابةلغةفيشائعاسماستخدام عندم
المراجعأوالمظاهرفيودموج هو


اجع المر. . 

5.2.1 
. 

5.3.1 
. 

5.4.1: 
5.4.1.1 

5.4.1.2 
.


/ 
.


5.5.1 
: 

5.5.1.1 

5.3 

5.4 

5.5 



6.

اإلستنادية الملفات
 وصولآنقاطالمستخدمةالتواإليحالألسماءالمقننةاألشكالعلىللسيطرةاإلستناديةجالتالسبناء يجب

والمفاهيم،واألوعية،والمظاهر،والتعابير،واألعمال،والهيئات،والعائالت،األشخاص،مثل لمجاالت

واألماآنواألحداث واألجسام،. 


البحثامكانيات أسس .7
7.1
واإلسترجاع البحث

التيالببليوغرافيةالتسجيالتعناصرهيالوصول نقاط (1
الببليوغرافيةالتسجيالتاسترجاع تضمن


البحثنتائجتحدد
2) وبهمالمتعلقةالببليوغرافيةوالمصادر واالستنادية . 


البحث أدوات 7.1.1
أوالمكتبة،بفهرسالمتاحةاألدواتبشتىمواضيعوالوالعناوين،األسماء،واسترجاعبحث يجب
أوالجمل، وأرئيسية،الالكلماتأوء،لألسماالكاملةاألشكالالمثال،سبيلوعلىالببليوغرافي، الملف


الخ االختصارات،. 

لكلاألساسيةوالعالقاتالحقولعلىالمبنيةتلكهيعنهاغنىالالتيالوصول نقاط 7.1.2
 . االستناديةأوالببليوغرافيةالتسجيلةفيمجال

علىالببليوغرافيةللتسجيالتعنهاغنىالالتيالوصولنقاط تحتوي 7.1.2.1
شخصمنأآثر سميةتعنداألولالمؤلفاسمأوالمؤلف اسم

للمظهرزودالمالعنوانأوالرئيسي العنوان
دارصإلاوالنشرسنواتأو سنة

:


 التعبير/للعملالمقنن العنوان
التصنيف أرقام
ودالمنش للمجال
" الرئيسيةالعناوين"والمحددات،المعتمدة، األرقام
 .للوعاءالعامة التأشيرة

علىاالستنادية لتسجيالتلعنهاغنىالالتيالوصولنقاط تحتوي 7.1.2.2
لمجاللالمقننانونلعاأو االسم

لمجالاعنوانأوالسمفةالمختل األشكال

: 

إضافيةوصول نقاط 7.1.3

وصولنقاطعلىاالستناديةالتسجيلةأوالببليوغرافيللوصفأخرىأجزاءمنحقولتخدمأن يمكن


فيوللحقاهذهمثل تحتوي
. السجالتمنآبيرعدداسترجاععنداألدواتتحديدأوتنقيحأو إضافية
علىتصرة،مقوغيرالببليوغرافية، الملفات

األولاالسمبعدماإلىإضافية أسماء
:


لفمؤ لاغيرأخرىأدوارفيهيئاتأوعائالت،أوأشخاص،أوممثلين أسماء
خفرعية،العناوينموازية، عناوين
ةلللسلسالمقنن االسم

افية رالببليوغالتسجيلة محددات
 اللغة
دارصالا مكان

الماديسط الو.

علىمقتصرة،وغيراالستنادية،الملفاتفيالحقولهذهمثل تحتوي

العالقةذاتالفئاتوعناوين أسماء
االستناديةالتسجيلة محددات

:





الملحق

سة فهر لاقواعدبناء أهداف


دممستخالراحة وأهمهاالفهرسةقواعدبناءلتوجيهأهدافعدةتوجد
المداخلألسماءوالمقننةالوصفيةاألشكالصناعةفيالمتخذةالقراراتاءبن يجبالفهرسمستخدمراحة
الحسبانفيالمستخدموضع مع

أغلبيةمعمةمتالئواالسترجاعالوصففيالمستخدمةالطبيعيةالمفرداتتكونأن يجبالشائعاالستخدام
 المستخدمين

يصفالتيالطريقةعلىمبنيةخلللمداالمقننةاألسماءوأشكالالموصوفة فئاتالتكونأن يجبالعرض
نفسه المجال
بنزاهةصوفةالموالفئةتصوير يجبالدقة
احتياجاتتلبيالتيللمداخلالمقننةاألسماءوأشكالموصوفةالالعناصرفقطاحتواء يجبوالحاجةالكفاية

التباسغير منالمجاللتحديدزمةالوال المستخدم
اهميةذاتالببليوغرافيةالعناصرتكونأن يجباألهمية
عامبشكلاالقتصادتعززالتيللطريقةاألولويةإعطاءالهدف،يجبتحقيقلبديلةسبلتوفر عنداالقتصاد
األبسطالطريقةأوتكلفةاألقلالمثال،سبيل على
منيمكن ذلكممكنومستوىمدىأقصىإلىوصولالنقاطوإنشاءاألوصافوحيدت يجبالتوحيد
االستناديةوالببليوغرافيةالتسجيالتتبادلعلىالقدرةيزيدمماأآبر استقرار
علىالتالمجاألسماءالمقننةواألشكالالموادأنواعلجميعاألوصافبناءالمستطاع،قدر يجباالندماج
مشترآةقواعد مجموعة

الفهرسةقواعدفي ينالقوانتكونأن يجب
عشوائيةوغير موثقة


موثقةوعمليةحلولوستتخذالبعض،بعضهامعاألهدافهذهتتضاربقداألحيانعضبفينهأالمالحظ ومن

البيانهذاضمنمشمولةليستولكنهامطبقة،أهدافالكنهالموضوعي،للمكنز بالنسبة
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