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 العالمية رسةهالف مبادئ بيان

 المقدمة

 تحقق وقد 
1961. سنة الفهرسة لمبادئ الدولي المؤتمر قبل من 
" – باريس بمبادئ
" ًاومعم وفالمعر 
– المبادئ بيان على المصادقة تمت

 الحين لكذ ذمن تطويرها تم والتي الفهرسة تقنينات معظم أن حيث للفهرسة، الدولي للتقنين أساسا باتخاذه المبادئ هذه من الهدف بالفعل


.عالية بدرجة األقل على أو بدقة، المبادئ بتلك التزمت العالم، أنحاء شتى في 

 لي،آلا المباشر خطال على لجمهورل المتاح رسالفه لماعلا حول والمستخدمين رسينالمفه استخدام ومع عاما، ربعينأ من ثرأآ مضي عدوب

 مبادئ لتهيئة بجهود 
IFLA قامت ،
21القرن بداية ومع واآلن، 
.العالمية الفهرسة دئمبا من مشترآة مجموعة وجود في الرغبة زادت


.الفهرس مستخدمي رضا تحقيق هو ف،هداألا هذه وأول 
.بعدها وما المكتبة داخل المحوسبة الفهارس تالئم هدافأل باريس 

 ةغصياو اختيار مجرد ومن المواد، نواعأ جميع إلى مكتوبةال األعمال من نطاقها ووسعت باريس ادئبمب لتاستبد قد دةالجدي المبادئ إن

 المكتبات فهارس في ستخدمةالم واإلستنادية الببليوغرافية التسجيالت هراظم جميع إلى المداخل،

 متضمنة تكون أن يجب يةإرشاد قواعد يضاأ تشمل كنول ،

.
 ئدمبا فقط تشمل ال الجديدة والمبادئ 

)الفهرس وظائف مثل،( هدافأ أو

ترجاعسواال البحث لمتطلبات إرشادات

 ملشت وأيضا مية،لعالا الفهرسة تقنينات يف

.
 


:يلي ما التالية بادئالم مسودة تغطي 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

 جالالم

 العامة المبادئ

 تاوالعالق والخصائص الكيانات

 الفهرس وظائفو أهداف

 الببليوغرافي الوصف

 )اإلتاحة قطن( الوصول نقاط

 البحث إمكانيات أسس

 يةيفالوظ المتطلبات 
IFLA االفال وثائق في المتضمنة النظرية جذالنما وعلى العالم، في العريقة لفهرسةا تقاليد على جديدةلا المبادئ بنيت


.باريس مبادئ ستوصل والتي 
FRAD االستنادية للتسجيالت يفيةالوظ والمتطلبات 
(FRBR) وغرافيةيالببل للتسجيالت 

 واعدق عيواض رشدوي واإلستنادية الببليوغرافية ناتلبيال الدولي التبادل من الموضوعية لفهرسةا عالم حتى بيانال اذه يدزي أن أمولوالم


.للفهرسة دولي تقنين لتطوير دهموجه في الفهرسة 

 المجال

 ةيليوغرافالبب التسجيالت على وتنطبق عمليات توجيه هنا، عليها المنصوص دئاالمب من يقصد


.للمكتبات الحالية والفهارس ،واإلستنادية 


.الفهرسة قواعد تطوير 


التي البيانات اتفلمو الببليوغرافيات، على أيضا المبادئ هذه تطبيق وباإلمكان 


.أخرى وجمعيات والمتاحف واألرشيفات المكتبات تنشئها 

 .الببليوغرافية الموارد أنواع لجميع لكذو والموضوعية الوصفية للفهرسة ثابتة طريقة تقديم منها والهدف

1 

.1 
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.2 

.2.1 

 ةمالعا دئمباال
.لمستخدمل المالءمة وأهمها توجد 
.الفهرسة اتتقنين بناء لتوجيه أهداف عدة 


اءمسلأل المقننة الصيغو الوصفية الوحدات إعداد في ةذالمتخ القرارات ناءب يجب .ممستخدلل الفهرس مالءمة 


.الحسبان في المستخدم وضع مع إتاحة آنقط 

 مع متالئمة واالسترجاع الوصف في تخدمةسالم الطبيعية المفردات تكون أن يجب 
.الشائع االستخدام


.المستخدمين أغلبية تستخدمها التي المفردات 


التي الطريقة على مبنية وصول آنقط لألسماء المعتمدة والصيغ موصوفةال الكيانات تكون أن يجب .تمثيلال 


.نفسه الكيان بها يصف 


.بدقة وفصوالم الكيان تصوير يجب .الدقة 

 احتياجات تلبي التي للمداخل المقننة األسماء وصيغ صوفةموال العناصر فقط احتواء يجب .الحاجةو الكفاية


.التباس غير من الكيان لتحديد والالزمة المستخدم 

.2.6
 

.2.7
 


.ببليوجرافية أهمية اتذ العناصر تكون أن يجب .األهمية 


عام بشكل االقتصاد تعزز التي للطريقة األولوية إعطاء جبي الهدف، لتحقيق بديلة سبل توفر عند .االقتصاد 

)

). األبسط الطريقة أو تكلفة األقل المثال، سبيل على 

 لك ذ .كنمم ومستوى دىم أقصى إلى مقننة الوصول نقط وإنشاء األوصاف تكون أن يجب .والتقنين االتساق


.واإلستنادية الببليوغرافية سجيالتتال تبادل على القدرة يزيد مما أآبر ثبات إلى يؤدي 

 لىع الكيانات ألسماء المقننة والصيغ المواد أنواع لجميع وصافاأل بناء المستطاع، قدر يجب .تكامللا


.مشترآة قواعد مجموعة 

 هذه تتضارب قد األحيان بعض في أنه المالحظ ومن 
.اعتباطية وغير موثقة الفهرسة تقنين داخل القواعد تكون أن يجب


.وموثقة مليةع حلول ذتخوست البعض، ضهاعب مع األهداف 

 اتالقعلوا ،الخصائص الكيانات،

 يةرظنال نماذجال في تعريفها تم آما والعالقات الخصائص الكيانات، االعتبار في تأخذ أن يجب العالمية الفهرسة قوانين

 ]FRSADو FRBR، FRAD التالية اإلفال مفاهيم جذنما ملشت وهي
[ الببليوغرافي العالم في

.3.1
 اتنايالك 

واالستنادية يوغرافيةلالبب البيانات بواسطة تمثل أن يمكن اليةالت الكيانات

 العمل

 التعبير

:
 

2 

.2.2 

.2.3 

.2.4 

.2.5 

.2.8 

.2.9 
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 دياملا هرالمظ

 )النسخة( الوعاء

 خصشلا

 العائلة

 ةالهيئ

 موالمفه

 الشيء

 الحدث

 المكان

 لخصائصا

 بيانات ناصرآع تستخدم أن يجب آيان آل تحدد التي الخصائص

 العالقات

 الفهرس خالل من الكيانات بين الببليوجرافي لمغزىا ذات عالقاتلا تحدد أن ينبغي

 الفهرس ظائفوو أهداف

المستخدم تمكين هي هرسفال وظائف

 عالقات أو الخصائص باستخدام بحث راءجإل آنتيجة ما مجموعة داخل الببليوغرافية الموارد إيجاد من.4.1

 رداوملا

 ينمع مورد يجادإل

 ثلمتو الموارد من مجموعة إيجاد

 العمل لنفس التابعة مواردال جميع

 التعبير لنفس التابعة الموارد جميع

 المادي هرالمظ لنفس التابعة الموارد جميع

 هيئة أو عائلة، أو لشخص، المرتبطة التعبيراتو األعمال جميع

 معين موضوع حول الموارد جميع

 نوع النشر، يختار ر،النش مكان غة، أخرى اصوخب المعرفة الموارد جميع

.3.2
 

.3.3
 

.
 

.
 

:
 

.4.1.1
 

.4.1.2
 

الل مثل(

البحث؛ جةلنتي ثانوي آمقيد عادة (.
 الخ لناقل،ا شكل المحتوى،

3 
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 لكيانا مع يتطابق ما تسجيلة في صوفوالم الكيان أن من للتأآد أي
( ثلمم أو ببليوغرافي مورد لتحديد.4.2


)متشابهة صائصخ ويذ أآثر أو آيانين بين يقللتفر أو المنشود 

 المستخدم بمتطلبات ييف يذال المورد اختيار أي( دملمستخا احتياجات لتلبية مناسب ببليوغرافي مورد رالختيا.4.3


)المستخدم الحتياجات مالئم يرغ مورد فضر أو الخ والناقل، لمحتوى،وا ط،الوس حيث من 

 توفيرل أي( الموصوف الوعاء إلى الوصول أو إلحراز.4.4

 مباشر خط خالل من الكترونيا الوعاء إلى الوصول أو خ،ال رة،استعا أو

 على الحصول من المستخدم تمكن التي لوماتالمع


,راءشال اللخ من الوعاء 

 .ببليوغرافية تسجيلة أو استنادية تسجيلة على للحصول أو ؛)بعيدة لمصادر

 وتقديم واالستنادية الببليوغرافية للبيانات المنطقي ترتيبلا طريق عن أي
( وراءه ماو هرسفال في للمالحة.4.5

 ،يةواألوع هر،المظاو والتعبيرات، األعمال، بين للعالقات قديمت وتشمل خاللها، للتنقل واضحة رقط

 واألماآن ، واألحداث جسام،ألوا والمفاهيم، والهيئات، والعائالت، واألشخاص،

 يوغرافيلالبب الوصف

(
 

.5.1
 القوح يشمل أن مكنيو المادي ظهرملل آممثل الوعاء على يبنى الببليوغرافي الوصف 

 .المتضمنة والتعبيرات األعمال من مستمدة

.5.2

.هرمظ لكل منفصلة تسجيلة إنشاء يجب عامة، بصفة  

.5.3
 

.5.4
 

 معتمدة معيارية لمواصفات وفقا الببليوغرافية للتسجيلة الوصفي زءالج اءنشإ يجب

 .عالميا

 أو الفهرس من الغرض على معتمدة الكمال، من مستويات عدة على األوصاف تكون قد

الببليوغرافي الملف

 ولوصالطنق

.

.تخدمللمس الكمال ىتومس عن معلومات توصيل يجب  

6.1
 عام 

أنظر( العامة لمبادئل وفقا واالستنادية ليوغرافيةالبب اتالبيان السترجاع الوصول قطن صياغة يجب

 .2

.مقيدة غير أو مقيدة تكون وقد 
).العامة المبادئ  

.6.1.1
 ألسماء المختلفة واألشكال المعتمدة للصيغ مقيدة وصول نقط توفير يجب 

 ر،المظاه ت،التعبيرا األعمال، الهيئات، الت،ئالعا ألشخاص،ا مثل الكيانات

4 

.5 
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.
  ولصولا طنق وتوفرواألماآنألحداثااألشياء،المفاهيم، األوعية،

.
 

(
 )


(


.
 

.6.1.1.1
 

.
 

.6.1.2
 

.6.2.1
 

)


 .
 

.6.2
 

.
 

.6.2.1.1
:
 

 تكون دماعن أو ،الهيئة أنشطة أو لجمعيا فكرلا عن تعبر

 وحوضب توحي العمل، بطبيعة مقرونة العنوان، صيغة

 حتى لكذو العمل محتوى عن جماعيا مسئولة الهيئة أن

 ملاع أو موظف رتبة في شخص باسم توقيعها تم ولو

 .الهيئة في

.
 

.6.2.2
 

.6.2.3
 

.
 

 موارد لمجموعات الببليوغرافية التالتسجي لتنظيم الالزم الثبات مضبوطةال

 المقننة الصيغ لضبط ةياالستناد سجيالتتلا إنشاء يجب

 مةدختسملا والمحددات لالسم، المختلفة الكشاأل لألسماء،

 وصول طآنق

 ينوانعلا لألسماء، ليوغرافيةبب اتآبيان مقيدة غير وصول نقط توفير يمكن

 آلمات أو رموز ،ظهرمال على موجود هو آما الرئيسي العنوان مثل

الخ مفتاحية،

 ولوصال طنق اختيار

استنادية تسجيلة في مقننة يرغ

 المعلأل معتمدة إتاحة قطن وصول آنقط ةيالببليوغراف لةالتسجي إلى أضف

مقيدة غير عادة المظاهر وعناوين موردال في دةسالمج يدةقم اتوالتعبير

األعمال لمؤلفي معتمدةال الوصول ونقط

 تيال ألعمالل امؤلف الهيئة عتبرت أن بغينيآمنشئ الهيئة

 المعتمدة اإلتاحة لنقط يوغرافيةالببل التسجيالت في وصول طنق أيضا أضف

 إليجاد، ةمهم أنها يعتقد التي مواضيعال يئات،هال عائالت،ال ،األشخاص ألسماء

الموصوف الببليوغرافي المورد واختيار وتحديد،

 لالسم المختلفة األشكال وأيضا لكيان،ا السم المعتمدة الصيغة أيضا أضف

يةاالستناد للتسجيلة وصول طآنق

5 
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.
 عالقة اتذ آيانات أسماء خالل من يتم أن يمكن اإلضافي الوصول .6.2.4
 

 عتمدةالم وصولال نقط

 انيكلا محددات وآذلك ةيستنادا تسجيلة في جلتس أن يجب الكيان السم لمقننةا الوصول نقطة

لالسم رىخألا واألشكال

معيارية فةصاومل ًاقفو تمدةالمع الوصول نقط تنشأ أن ينبغي

 ةلمقننا الوصول طنق وحروف لغة

 المثال، سبيل على( رسالفه لمستخدمي مالئمو جدا

.6.3
 

.
 افتراضية عرض آصيغة تستخدم أن كنيم المقننة الوصول نقطة .
 

.
 .6.3.1
 

.6.3.2
 

 األفضلية تعطى أن فينبغي مختلفة محارف أو/و بلغات األسماء تظهر عندما

 يةالماد المظاهر في دةالموجو للمعلومات لالسم وصول لنقطة بالنسبة

 األصلية؛ والحروف باللغة نهع المعبر للعمل

.6.3.2.1
 

رس،هالف في عادة مستخدمة األصلية اللغة كونت ال اعندم ولكن .6.3.2.1.1
 

 الموجودة الصيغ ساسأ على المعتمدة الوصول نقطة تبنى أن يكنفم

 ألنسبا الكتابات أو اللغات بأحد يةعجرملا رالمصاد أو اهرظالم في

.
 الفهرس لمستخدمي

المستطاع، قدر يةألصلا الكتابة أو باللغة الوصول توفير يجب .6.3.2.1.2
 

 الشكل أو لالسم المعتمدة لصيغةا أو مقيدة وصول نقطة خالل من

.
  لالسم المختلف

 محارف لتحويل دولية مواصفة إتباع فيجب المفضلة، هي النقحرة آانت اإذو

 .الكتابة

.6.3.2.2
 

 دةتمعالم وصوللا ةطنق اختيار

 يذوال سملال المفضل الشكل على ةمبني للكيان المعتمدة الوصول نقطة تكون أن يجب

 مقبول اسم أو ،المادية المظاهر على الغالب في يوجد آما اإم ،منتظم بشكل الكيان يحدد

.6.3.3
 

في يوجد آما ("
 اصطالحي اسم "


 .يةالمرجع المصادر

6 
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 يئةهو وعائلة، لشخص، المقننة الوصول نقطة اختيار

 من مختلفة الكشأ أو ختلفة،م أسماء هيئة أو عائلة أو خصش استخدم اذإ

 طةقنل آأساس سملال واحد شكل أو واحد اسم اختيار يتعين فإنه األسماء،

 مميزة هوية لكل المعتمدة الوصول

و المظاهر في لالسم مختلفة أشكال توجد ماعند

(، 

 عن عوضا )صطالحياال أو شيوعا األآثر لالسم

موجودا آان ما إذا مي،سالر السما

 شائع اسم وجود عدم حالة في الرسمي، االسم

 حياصطال أو

استخدم ذإ  ال والتي فةلتخم أسماء متعاقبة فترات في الهيئة ت ا

 فيتعين االسم، لنفس طفيفة اختالفات أنها على اعتبارها يمكن

 جبيو جديد، آكيان الهيئة اسم في ريهوج تغيير آل اعتبار

 بين عالقة بإيجاد عادة آيان، لكل االستنادية بياناتال ربط

للهيئة واألحدث األقدم لالسم المعتمدة األشكال

 والتعبير للعمل المقننة الوصول نقطة اختيار

 صولو لنقطة آأساس واحد عنوان يلتفض فيجب واحد، لعمل مختلفة ينعناو وجدت اذإ

 .التعبير/ للعمل معتمدة

 المعتمدة الوصول لنقط االسم شكل

 كيانلل المفضل االسم إلى محددة خصائص إضافة يجب الوصول، نقطة صياغة عند

االسم نفس ملونيح منم غيره عن الكيان لتمييز ا،وريرض آان اإذ المختلفة، وأشكاله

.6.3.3.1
 

.6.3.3.2
 

.
 

 المصادر أو/

 يمدقت في اختالف على مبنيا ليس االختالف اذوه ،المرجعية

.6.3.3.1.1
 

والمختصرة الكاملة األشكال المثال، سبيل على(

األفضلية إعطاء يجب

 االسم نفس

:
 

)
 .6.3.3.1.1.1
 

.
 

.6.3.3.1.1.2
 

.6.3.3.1.2
 

.
 

.6.3.4
 

.
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 األشخاص أسماء أشكال

 مدخلال آلمة اختيار بفيج آلمات، عدة من الشخص اسم يتكون ماعند

 خص،شال اذبه المرتبطة واللغة البلد افعرأل وفقا لمعتمدةا الوصول لنقطة

 والمراجع المظاهر في توجد آما

 العائالت أسماء أشكال

 بناء خلدملا لمةآ اختيار فيجب آلمات، عدة من العائلة سما يتكون عندما

 المظاهر في جدتو آما بالعائلة، المرتبطة واللغة البلد افأعر على

 الهيئات أسماء أشكال

 بالترتيب الهيئة اسم إعطاء يجب للهيئة المقننة الوصول لنقطة بالنسبة

 باستثناء ع،لمراجاو المظاهر في يوجد آما المباشر،

 ،إقليمية سلطة أو ما سلطة اقنط من ًازءج الهيئة تكون عندما

 لياحلا الشكل على ةالمقنن الوصول نقطة تحتوي أو يبدأ أن يجب

 تااحتياج خدمة في األفضل والكتابة باللغة المعنية المنطقة السم

 س؛الفهر مستخدمي

 ةالهيئ تحديدل افآ يرغ أو تابعة، وظيفة أو التابعية، الهيئة اسم يتضمن عندما

 رات التعبي/األعمال أسماء أشكال
 تكون أن إما الوعاء أو هرالمظ عبير،الت للعمل، المقننة الوصول نقطة

 لمنشئ المقننة الوصول نقطة مع اً مدمج اً عنوان كونت أو ،اتهذب اً قائم اً عنوان

 العمل

 األسماء بين التمييز

 يجب االسم، نفس لها رىخأ آيانات عن آيان تمييز ًاريورض آان اذإ

 فيو انيكلل المقننة الوصول نقطة من زءآج شخصية محددات استخدام

.6.3.4.1
 

.6.3.4.2
 

.
 

.
  جعوالمرا

.6.3.4.3.1
 

.6.3.4.3
 

.6.3.4.3.2 

 .األعلى الهيئة باسم المقننة الوصول نقطة بدأ يجب التابعة،

.6.3.4.4 

.6.3.4.5 
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 الكشاأل من زءآج الشخصية محددات نفس استخدام كنيم الرغبة حالة

.7.1
 


.لالسم المختلفة 

.6.4
 سمالل لفةتالمخ واألشكال المختلفة األسماء 

 المختلفة واألشكال ةالمختلف األسماء استخدام يجب مقننة، وصول آنقطة اختير الذي االسم آان ا أي

ل  المقيد لوصول لالسم

 لبحثا إمكانيات أسس

 واالسترجاع البحث

 استرجاع تضمن )1 التي واالستنادية يوغرافيةالببل التسجيالت في عناصر هي الوصول نقط


.البحث نتائج تقيد )2 و بها المرتبطة ببليوغرافيةال والموارد واالستنادية وغرافيةيببلال التسجيالت 

.7.1.1
 البحث أدوات 

 بشتى واالسترجاع للبحث قابلة والموضوعات والعناوين، األسماء، تكون أن يجب

 األشكالب المثال، بيلس وعلى
( الببليوغرافي، الملف أو المكتبة، بفهرس المتاحة األدوات

.7.1.2
 

الخ بالمحددات، بالبتر، أو ات،رابالعب أو المفتاحية، بالكلمات أو لألسماء، الكاملة

 األساسية الوصول نقط

.(
 

 في آيان لكل الرئيسية والعالقات الخصائص على بنيةلما تلك هي ألساسيةا الوصول طنق


.يةاالستناد أو غرافيةالببليو التسجيلة 

.7.1.2.1

:غرافيةالببليو تسجيالتال في األساسية الوصول نقط تشمل  

 تسمية عند للعمل األول المنشئ اسم أو المنشئ سمال المعتمدة الوصول نقطة

 شئنم من أآثر

 صولولا نقطة هذا شملي أن كنويم
( يرالتعب/للعمل معتمدة وصول نقطة


)للمنشئ المقننة 

 دياملا للمظهر المصنوع العنوان أو لرئيسيا العنوان

 دياملا هرلمظل اإلصدار وأ النشر سنوات أو سنة

 لللعم التصنيف أرقام أو
/و المقيدة الموضوعية المصطلحات

 .وفالموص للكيان 
"المفتاحية ينعناوال
"و والمحددات، الموحدة، األرقام

9 
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:
 .7.1.2.2
االستنادية لتسجيالتا في األساسية الوصول طنق تشمل 
 للكيان المقنن العنوان أو االسم

 الكيان محددات

 الكيان عنوان أو السم المختلفة األشكال أو المختلفة األسماء

 إلضافيةا الوصول طنق

 ةياالستناد التسجيلة أو رافيالببليوغ للوصف أخرى حقول من خصائص تخدم أن يمكن

 مقتصرة وغير الببليوجرافية، التسجيالت في الخصائص هذه مثل تشمل

 :على

 األول بخالف المنشئين سماءأ

 مثل،( المنشئ غير أخرى ادوار لها هيئات أو عائالت، أو أشخاص، أسماء

 )المؤدين

 الخ النصوص، أول عناوين ازية،وم عناوين مثل،( لفةمخت عناوين

 للسلسلة تمدةمع وصول نقطة

 الببليوغرافية يلةجتسال محددات

 ظهرمال في المجسد التعبير لغة

 النشر مكان

 المحتوى نوع

 .الناقل

 مقتصرة غير هيو ،ديةااالستن التسجيالت في الخصائص هذه مثل حتويت

 :على

 قةالعال تذا الكيانات وعناوين أسماء

 ةياالستناد يلةجتسال محددات

 رجاعستالا

 كلش في التسجيالت عرضت أن يجب لوصول،ا نقطة بنفس عديدة تسجيالت استرجاع يتم عندما

 طةنق وحروف للغة ةمالئم مواصفة على ناءب األفضلية تكونو س،الفهر مستخدم يالئم منطقي

 .الوصول

.7.1.3
 

(.
 

 .حثالب دلتقيي أو لتنقيح آأدوات أو ياريةتاخ وصول طآنق

.7.1.3.1
 

.7.1.3.2
 

.7.2
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 المصطلحات مسرد

 ميجعملا التعريف مجرد ليست( خاصة بطريقة متاستخد والتي العالمية الفهرسة مبادئ بيان في الواردة حاتالمصطل ملشي المسرد هذا
 في المشارآون رأى والتي السابقة الفهرسة قواعد أو باريس مبادئ في استخدمت التي المصطلحات المسرد هذا آخر في يوجد ).العادي
 .الدولية الفهرسة مبادئ في مستخدمة تعد لم أنها مالحظة وضع دوليةال الفهرسة قواعد في راءبللخ اإلفال اجتماع

= BT
 مرتبط لحمصط 
RT = ق؛أضي مصطلح 
NT = أوسع؛ مصطلح 


.مرجعية إحالة أو استنادية أو ببليوغرافية تسجيلة لىع والتعرف لبحثا يتم خاللها من والتي خ،ال رمز، صطلح،م اسم، 
– الوصول نقطة 

 ]IME. ICC و FRAD بواسطة معدل GARR:المصدر[

 الوصول نقطة ،]NT[ مقيدةال الوصول نقطة ،]NT[ عتمدةلما الوصول نقطة ، 
[NT] يةفاضاإل الوصول نقطة أيضا أنظر

[NT] لالسم المختلفة الصيغة ،]NT[ قيدةمال غير الوصول نقطة ،]RT[ اسم ،]NT[ ساسيةاأل 

 الببليوجرافية بياناتال استرجاع تعزيزل األساسية الوصول نقط إلى باإلضافة تستخدم أن يمكن وصول نقطة 
– إلضافيةا الوصول نقطة

]IME. ICC:المصدر[.واالستنادية 


األساسية الوصول نقطة ،]BT[ الوصول نقطة أيضا أنظر ]RT[ 


 اتحاد، قطر، را،تسأورآ مكتبة، شرآة، منظمة، عائلة،( جماعة أو )لخا لحن،م خرج،م محرر، نحات، شر،ان مؤلف،
( خصش 
– العامل
 .وردالم حياة دورة في دور له )الخ ة،ترجم برنامج المناخ، تسجيل جهاز
( تقنية أو )الخ

 ]DCMI Agents Working Group:المصدر[


 [NT] شئنم أيضا أنظر


.خارجه من إليه ةمنسوب أو الكيان صلب من خاصيةال كون ت قد .ما آيان ةخاصي – خاصية ال 

 لهذا عتمدةالم الوصول ةلنقط الوصول لتسهيل دمتستخ أن ويمكن ما، آيان تحدد البيانات عناصر من مجموعة 
– االستنادية التسجيلة
 ]IME. ICC:المصدر[.للكيان وصول نقطة أي لعرض أو الكيان


: IME. ICC] لمصدرا[.ومعايير قواعدل طبقا وبنيت أنشئت للكيان، المقيدة المفضلة الوصول نقطة 
– معتمدةلا الوصول نقطة 

 ،]RT[ المفضل االسم ، 
[BT] دةقيالم الوصول نقطة ،]RT[ لالسم المقنن الشكل ،]BT[الوصول قطةن أيضا أنظر

[RT] سمالل ةالمختلف الصيغة 

 .للكيان معتمدة وصول آنقطة لالسم اختيرت صيغة هي 
– المعتمدة الصيغة

 المعتمدة الوصول نقطة أيضا أنظر
 ]RT[ لالسم ةالمختلف الصيغة

[RT] 
 ،]RT[ المفضل االسم ، 
[BT] االسم ،]RT[ الصطالحيا أو الشائع االسم ،


]معدل تروب :المصدر. [يببليوغراف وردم تحدد وغرافيةيالببل البيانات من مجموعة 
– يوغرافيلالبب الوصف 


[RT] الوصفية الفهرسة أيضا أنظر 
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 والتعبيرات األعمال وتحدد الببليوغرافي وردالم إلى الوصول وتتيح تصف يالت ناتاالبي عناصر من عةومجم 
– يوغرافيةالببل التسجيلة
 ]IME. ICC:المصدر[.العالقة ذات


.والفنية الفكرية بداعاتاإل منتجات ويشمل المماثلة، وعاتوالمجم المكتبات عالم ضمن تداخلم آيان هو 
– يوغرافيلالبب وردالم 

.والوعاء رمظهلا التعبير، العمل، :األولى المجموعة آيانات هي FRBR جذنمو في الببليوغرافية والموارد 


.األخرى اتالمعلوم مجتمعاتو المتاحف فات،األرشي المكتبات، بمجموعات متعلقلا العالم هو 
– فييوغرالالبب العالم 

 ]IME. ICC:المصدر[

 يوغرافيةالببل األهمية

 المعلومات حامل نوع

–
 

–
 

 .الببليوغرافية رداوملا سياق في مةقي أو خاص معنى تحمل عالقة أو خاصية أو لكيان ميزة هي

 ية،لرؤ يستخدم الذي الوسيط الجهاز شكل إلى باإلضافة الحامل فظح و الختزانا وسيط شكل يعكس يدتحد هو

RDA , 2008] مسرد من معدل :المصدر[.المادي هرالمظ خصائص الحامل نوع ويعكس .وردالم محتوى الخ تشغيل، ض،عر 

 عام إصدارها أو معا اضمه تم ما عمل من أآثر أو جزأين أو عملين من مكونة افتراضية أو حقيقية مجموعة .1– ةمجموع

 IME ICC]:المصدر[

 FRBR] ، )بالموضوعات مرتبط(FRAD:المصدر[ مجرد معنى أو فكرة – مفهوم

 المحتوى نوع 
.له اإلنسان دراكوإ المحتوى عن التعبير خالله من يتم الذي األساسي االتصال شكل يعكس تحديد هو 
– المحتوى نوع
 RDA] لتقنين 2008 مسرد من معدل :المصدر [.والتعبير العمل خصائص يعكس


.استنادية تسجيلة في مسجلة وصول نقطة 
– مقيدةال الوصول نقطة 


:تكون أن ويمكن .مختلفة صيغا اعتبارها تم التي الصيغ إلى باإلضافة المعتمدة الصيغ تشمل المقيدة الوصول نقط 

–
 وهيئات، عائالت أشخاص، أسماء على مبنية 
–
 وأوعية، هر،امظ تعبيرات، عمال،أ 
)عناوين أي،
( أسماء على مبنية 
–
 
–
 
–
 

 لعمل، ا عنوان مع المنشئ اسم ضمي الذي العمل تمثل والتي العنوان
/االسم الوصول نقطة حالة في آما اسمين، من مكونة
 واألماآن، المفاهيم، ألشياء،ا لألحداث، مصطلحات على مبنية

.الخ تصنيف،لا موزر المعيارية، األرقام مثل اتمحدد على مبنية 


.متشابهة أسماء أو االسم نفس لها آيانات بين التمييز لغرض 
)التواريخ ثلم
( ذاته حد في سملال أخرى اصرنع إضافة يمكن 

 نقطة ،]RT[ المقيدة يرغ الوصول نقطة ، 
[RT] اسم ،]NT[ المعتمدة الوصول نقطة ، 
[BT] الوصول نقطة أيضا أنظر

[NT] ةفالمختل الوصول 


.شيء أو مكان، هيئة، به تعرف والذي سمي،الر االسم غير اسم 
– االصطالحي أو الشائع االسم 


2002 ] ،م 
2 قاف مصطلحات مسرد من معدل :المصدر [ 


[RT] فةالمختل الوصول قطةن ،]BT[ سماال ،]RT[ لالسم المعتمدة الصيغة أيضا أنظر 

 .آوحدة تعمل قد أو تعمل والتي معين سماب المعروفة المنظمات أو/و األفراد من جماعة أو منظمة – الهيئة
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 ]FRBR و FRAD من معدل :المصدر [

للعمل نيالف أو الفكري المحتوى عن مسئولة هيئة أو عائلة شخص، – الصانع

 ]BT[ العامل أيضا أنظر

.
 

 . موضوعيةال يرغ الوصول ونقط الوصفية ناتاالبي يوفر الذي الفهرسة زءج 
– يةالوصف هرسةالف


[RT] الموضوعية الفهرسة ،]RT[ افيرببليوغال وصفال أيضا أنظر 

 شيء أو فكري، شيء مثالي، مفهوم تجريد، 
... منفصل أو مستقل وجود له شيء 
... مميزة آوحدة خصائصه له شيء – الكيان
 Webster's 3rd ]:المصدر [.ي جوهر

ةياالستناد للبيانات الوظيفية تطلباتوالم 
(FRBR) الببليوغرافية للتسجيالت يةفيظولا المتطلبات في الكيانات أنواع أمثلة تشمل
 (FRAD)
 عن ونالمسئول )هيئة عائلة، شخص،
( العاملون ؛
)والوعاء ،رظهالم التعبير، العمل،( الفني أو ريكفلا الجهد منتجات 

 ما عمل موضوع أو ؛ المنتج صيانة عن المسئول أو مادي، كلش في المحتوى وبث إنتاج الفني، أو الفكري المحتوى هذا صنع
مكان حدث، شيء، مفهوم، هيئة، عائلة، خص،ش وعاء، ظهر،م تعبير، عمل،(

 األساسية الوصول نقطة

 ]IME:المصدر [)

–
 والتي ،استنادية أو وجرافيةيببل تسجيلة في ما كيانل أساسية قةعال أو خاصة على المبنية الوصول نقطة 

.التسجيلة تلك على والتعرف االسترجاع تضمن 

 اإلضافية الوصول قطةن ،]BT[ الوصول قطةن أيضا أنظر

 حدوث أو فعل – الحدث

 – التعبير

[RT]
 

 ]FRBR ، FRAD:المصدر [ ما لعمل فني أو فكري تحقق

 .آعائلة أنفسهم يقدموا أو شابه،م قانوني وضع أو التبني، الزواج، الرحم، بعالقة انتبطمر أآثر أو انشخص – العائلة

 .لخا از،هج شعار، رة،اعب لمة،آ رمز، رقم، – المحدد
 .المحدد لهذا خصصو عين ذيال المجال ضمن

 ]FRAD ، FRBR:المصدر [ المادى رظهملا من واحد مثال – الوعاء

 أخرى وآيانات الكيان هذا بين التمييز متطلبات ويخدم ما، بكيان مرتبط

 للدورية الموحد الدولي بالرقم انفصال بغير ومرتبط 
ISSN شبكة قبل من ينمع مرمست لمورد المميز االسم 
– المفتاحي العنوان
ISSN
أو محددة عناصر بإضافة هؤبنا يمكن تمييزه، لغرض أو ي؛الرئيس العنوان سهفن هو المفتاحي العنوان يكون قد   .له التابع
 ]ISBD:المصدر [.الخ لطبعة،ا النشر، انمك االصدار، هيئة آاسم مميزة

 ]FRAD ، FRBR:المصدر [.ما ملع عن ما لتعبير المادي التجسيد – المادى المظهر

 مادية وحدة شكل في تظهر نأ كنيم المظاهر و ،ما عمل من ونمك زءج أو احد،و عمل أو ألعمال،ا من مجموعة ظهرمال يجسد وقد

.أآثر أو واحدة 

 شخص، لىع الدالة المحارف/الكلمات على ويحتي و آيان بها يعرف والتي المحارف أو/و لماتلكا من مجموعة أو محرف – اسم

.وصول لنقطة آأساس ستخدمي وأيضا األماآن؛ أو األحداث، األشياء، هيم،المفا بها تعرف التي المصطلحات هيئة؛ عائلة، 
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 االصطالحي أو الشائع االسم ،]RT[ المقيدة الوصول نقطة ،]NT[ لالسم المعتمدة الصيغة ،]RT[ الوصول نقطة أيضا أنظر
]NT[، المفضل االسم ]NT[، لالسم ةالمختلف الصيغة ]NT[ 

 ةعَّبطمال الوصول نقطة

 المعتمدة الوصول نقطة أنظر

 مادي شيء – آائن

 .جماعةأو ردف تبناها أو أنشأها فردية هوية أو فرد – الشخص

 .موضع – المكان

 .للكيان المعتمدة الوصول نقطة إلنشاء استخدامه وتم ومعايير، قواعد لىع بناء اختياره تم الذي الكيان اسم 
– المفضل االسم

]BT[ االسم ،]RT[ ياالصطالح أو الشائع االسم ،]RT[ سمالل المعتمدة الصيغة ،]RT[ معتمدةلا الوصول نقطة أيضا أنظر

 . أمثالها أو آيانات بين محدد ارتباط − عالقة

 .التصنيف أرقام أو/و المقيدة/ةيضوعوالم للمصطلحات المزود الفهرسة زءج 
– الموضوعية الفهرسة


]RT[ فيةصلوا الفهرسة أيضا أنظر


ةياستناد تسجيلة بواسطة مقيدة غير وصول نقطة – المقيدة غير وصول ال نقطة 

]RT[ دةيقالم الوصول نقطة ، 
[BT] الوصول نقطة أيضا أنظر

 للتسجيلة للوصول يستخدم أن يمكن والذي كيانلل معتمدة وصول آنقطة ختيارها يتم لم الذي االسم شكل – لالسم ةالمختلف الصيغة
 .المقننة الوصول لنقطة رابط أو حالةآإ يعرض أو للكيان االستنادية

 لمقيدةا الوصول نقطة ،]RT[ لالسم المعتمدة الصيغة ،]RT[ المعتمدة الوصول نقطة ،]BT[ الوصول ةنقط أيضا أنظر
]BT[، االصطالحي أو الشائع االسم ]RT[، سماال ]BT[ 

 ).الفني أو الفكري المحتوى ي، أ( مميز فني أو فكري إبداع – العمل

 مستخدمة تعد لم تيال المصطلحات

 المادي لمظهراأنظر ببليوغرافية وحدة

 المقيدة الوصول نقطة ،لمعتمدةا الوصول قطةن ظرأن الرأس

 سمالل المختلف الشكل أنظر إحالة

 االسم لالسم، المعتمدة الصيغة ،المعتمدة الوصول نقطة ظرأن موحد عنوان
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 (IME ICC) يةالدول الفهرسة قواعد في راءبللخ فالاإل اجتماع قرار

2008
 


:يلي ما الوثيقة هذه بموجب 
(IME ICC) الدولية الفهرسة قواعد في راءبللخ اإلفال تماعاج في ارآونشالم يقر 

-
 قواعد في راءبللخ اإلفال اجتماع في المشارآون اعتمدها التي صوصنلل مالئما يكون حسبما التحريرية التعديالت إدخال

(IME ICC) الدولية الفهرسة 

-
 المعنية الصحف إلى باإلضافة اإلفال ومنظمات دعلقواا وضعب المعنية الهيئات آل لىع النص توزيع
-

-


 اإلنترنت شبكة على مقابل بدون وإتاحتهما (Glossary) المصطلحات ردمسو 
(ICP) يةالعالم الفهرسة دئمبا شرون تحرير
 يفيةالوظ متطلباتوال )FRAD( تناديةاإلس اتللبيان الوظيفية المتطلبات اآتمال بعد التعديالت إدخال على العمل استمرار تأآيد

 وأيضا ة،الفهرس بيانات يرلتطو ططوخ اذجمآن 
(FRSAR) الموضوعية اديةاإلستن للتسجيالت
-
 عن بالمعلومات والمشارآة 
(IME ICC) الدولية الفهرسة قواعد في راءبللخ اإلفال اجتماع عن الصادرة الوثائق حفظ


(IME ICC) الدولية الفهرسة قواعد في ءللخبرا اإلفال اجتماع إليها توصل التي والنتائج العمليات 
 وإضافة تقريبا سنوات خمس آل لها دورية مراجعة وعمل النصوص متابعة باإلفال الفهرسة قسم يتولى بأن ايضا نوصي ونحن

 بالمعلومات المعنية الجهات مع مشاورات راءجإ خالل من الالزمة التعديالت

 مصر درية،نإلسكا سكندرية،اإل مكتبة يري،خ إيمان ترجمة

 ديةوسعلا العربية المملكة الموحد، بيالعر الفهرس مرآز المسند، محمد بن صالح .د
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