
HAL Id: tel-00167331
https://theses.hal.science/tel-00167331

Submitted on 9 Sep 2007

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Mise en place d’un prototype d’archive ouverte
institutionnelle ARCHIVALG : cas de la production

scientifique du CERIST d’ALGER
Karima Ben Allal

To cite this version:
Karima Ben Allal. Mise en place d’un prototype d’archive ouverte institutionnelle ARCHIVALG : cas
de la production scientifique du CERIST d’ALGER. domain_stic.comm. Université d’Alger, 2007.
Arabic. �NNT : �. �tel-00167331�

https://theses.hal.science/tel-00167331
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

 جامعــــــــــــــة الجزائــــــــــــــــــر

 آليـــة العلوم اإلنسانيـة واإلجتماعيـة

   علم المكتبـات والتوثيـققسم
 
 
 

 
 

  فيريماجست شهادةمقدمة للحصول على مذآرة 

 علم المكتبات والتوثيق
 
 
 
 
  
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
:                              تحت إشـــراف:                                  من إعداد الطالبــة   
دحمان مجيد/ د                                                                 بن عالل آريمة  

  
 2007  

خاص باإلنتاج جناز منوذج أرشيف مفتوح مؤسسايت إلة مسامه
  :العلمي ملركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين

ArchivAlg  
 



 

  التشكرات
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 إىلتوجه بالشكرأكما . والذي مل يبخل علي بالتوجيه والنصائح القيمة طيلة فترة إجنازه
 .املقرر أقبال الدكتورو رئيس جلنة املناقشة رابح عالهم الدكتور
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  . وكذا السيدة بودر هجرية على توجيهاا القيمة،Le Glossaire وكذلك فريق  دنيازادحليمة 
  :تشكرايت اخلالصة ل وكذلك أوجه 
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  .لـداد هذا العمـترة إعـف
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  املستخلص  -

نطالقا من هذا املبدأ ظهرت إ ,لمية على اإلتاحة الشاملة هلايتوقف اإلنتفاع بنتائج البحوث الع
واانية لألدب العلمي  حلرةاحركة األرشيف املفتوح يف األوساط البحثية اليت تسعى لإلتاحة 

أتت هذه الدراسة ...  تقنياا ,قصد التحكم يف مرامي هذه احلركة من حيث أسسها. العاملي
 .لصاحل اموعة العلمية اجلزائريةالسرييست  يتكفل به سايتمنوذج أرشيف مفتوح مؤسقتراح إل

 وتطوراا يف عامل (Open Archive)حركة  أوىل بالتذكري بأصول نشأة يف مرحلةقمنا لذا 
إعتمدنا دراسة بعض مستودعات األرشيف املفتوح الرائدة واليت ل تعرضنامث من  ,اإلتصال العلمي

يف و. غ الذي أطلقنا عليه إسم أرشيف آل األرشيفاز منوذجشتغاهلا يف إجنإ نظم هيكلتها وعلى
تطوير األرشفة املفتوحة يف آفاق  بعض ناتناول كما, لغمراحل إجناز أرشيف آ لشرح تطرقنااألخري 
  .اجلزائر

  الكلمات الدالة  -
، أرشفة أرشفة ذاتية ,والتقنية حرة للمعلومات العلمية، إتاحة أرشيف مفتوح، مستودعأرشيف 
م العلمي عالبحث حول اإل، مركز الغ أرشيف آل,حرة، النشر العلمي اإللكترويناتية مؤسس

   .والتقين، اجلزائر
  

     
  



-  Résumé  

    L’exploitation rationnelle des résultats de la recherche scientifique dépend en 

premier lieu de l’accès à ces résultats. C’est de ce principe qu’a émergé le 

mouvement des archives ouvertes dans les milieux de la recherche afin de prôner un 

accès libre et gratuit à la littérature scientifique mondiale. La maîtrise de ce 

mouvement quand à ses principes, ses techniques….justifie cette étude qui se 

propose de définir un prototype d’archive ouverte institutionnelle (CERIST d’Alger) et 

multidisciplinaire pour les communautés scientifiques algériennes. Pour atteindre cet 

objectif, nous avons, dans un premier lieu,  fait un rappel sur les origines et les 

évolutions du mouvement des archives ouvertes (Open Archive) dans le paysage de 

la communication scientifique. Puis, nous avons étudié quelques dépôts d’archives 

afin de nous inspirer de leur modes d’organisation et de fonctionnement dans la 

réalisation de notre prototype d’archive ouverte que nous avons nommé  ArchivAlg. 

La suite de cette recherche expose dans une démarche constructive les étapes de 

création et de mise en œuvre de notre prototype et propose vers la fin quelques 

perspectives de promotion de l’archivage libre en Algérie. 
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  مهيدـت1- 

 .تتجه البشرية يف وقتنا احلايل حنو مرحلة جديدة إتفق العلماء على تسميتها جمتمع املعلومات
ويتميز هذا اتمع باإلستهالك السريع للمعلومات الناتج عن اإلستعمال املتزايد لتكنولوجيات 

 وحتضى املعلومات بأمهية كبرية يف جمتمع املعلومات .اإلعالم واإلتصال خاصة شبكة األنترنيت
 األساسية لتحقيق التطور يف شىت جماالت احلياة ةخاصة املعلومات العلمية والتقنية اليت تعد الركيز
تشرح ) العلمية والتقنية(ولكون هذه املعلومات . اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والثقافية

 فإن شبكة األنترنيت تعترب من أجنع ،جهة لإلستخدام الفوريظواهر وتصف تقنيات حالية مو
املعلومات وقدرة التخزين اهلائلة هلا  إيصالالوسائل لنقلها وتداوهلا، ملا تتصف به من سرعة 

هلذا إختذ الباحثون و .إمكانية اإلطالع على هذه املعلومات بإختالف أشكاهلا وتنوع مصادرهاو
إذ أدى تطورهذه املمارسة إىل إعادة النظر . تائج أحباثهم العلميةلة لبث ونشر نهذه الشبكة كوسي
ة للنشر العلمي وخلق نظم إتصالية حديثة تقوم على النشر اإللكتروين لكل مراحل ييف النظم التقليد

        .العاملية على عملية اإلتصال ودى إىل إضفاء صفة الشموليةأإجناز أعمال البحث، مما 

  البحثة ليإشكا -2

ن إشكالية إتاحة املعلومات العلمية والتقنية الدولية وانتقال وتقاسم هذه املعلومات تطرح إ
ففي الواقع، إن اإلتصال العلمي الذي كان . بشكل خمالف عما كانت عليه يف العشريات املاضية

نية، يرتكز وملدة طويلة على االت العلمية تعرض يف اآلونة األخرية لعدة مشاكل إقتصادية وقانو
حيث أن التكاليف الباهضة لألدب العلمي وقيود إتاحة وتبادل املعلومات الناجتة عن نظام النشر 

 النظر يف نظم ةالعلمي من حقوق املؤلف ورخص اإلستعمال أدت بالباحثني واجلامعيني إىل إعاد
لكتروين زيادة على ذلك فإن ظهور األنترنيت وتطور ممارسة النشر اإل .تسيري وعمل هدا النظام

مل يغري شيئا من هذه الوضعية، حيث أن أسعار اإلشتراك يف االت العلمية   للمقاالت العلمية
نتائج البحوث العلمية مبثابتهم منتجيها  ا شدد عزم الباحثني على إعادة متلك الزالت مرتفعة مم

العلمي أال  تصالإذ  أدت هذه الوضعية  املزرية لظهور شكل جديد من اإل. ومموليها  يف آن واحد
  .(Open Archive)وهواألرشيف املفتوح 

وتستقي حركة األرشيف املفتوح جذورها من سياسة شاملة تعرف باإلتاحة املفتوحة            
  واليت تعرب أيضا عن شكل من أشكال اإلتصال العلمي (Open Access) لنتائج البحوث العلمية
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 سنة بفعل مبادرات فردية للنشر الواسع واحلر لإلنتاج 15 وهذه احلركة اليت إنطلقت منذ. املباشر
فمن . العلمي للباحثني واجلامعيني تعرف حاليا نضجا كبريا بفضل تطوراا السياسية والتقنية

 مل يتوان مؤسسوا حركة اإلتاحة احلرة ولو ملرة عن حتسيس رئاسة مؤسسات ,الناحية السياسية
إلجابيات حرية إتاحة نتائج      سية املمولة لألحباث العلميةالبحث واجلامعات مع اهليئات السيا

)     02/2002(البحوث وبالتايل توالت التصرحيات املساندة حلرية اإلتاحة من نداء بودابيست 
كان هلذه          وقد). 10/2003(للوصول إىل تصريح برلني ) 2003(مرورا بتصريح بوتسدا 

ثني ومؤسسام العلمية مبا حيمله هذا الشكل اجلديد لإلتصال التصرحيات الفضل يف توعية الباح
أما من الناحية التقنية، فإن اهودات اجلبارة اليت قام ا مؤسسوا هذه . العلمي من منافع وفوائد

احلركة من أجل توفري وسائل وحلول تقنية سهلة املنال لتصميم مواقع األرشيف املفتوح قد 
 البيانات اخللفيةالربجميات احلرة، بروتكول جتميع : ازات نذكر منها توصلت إىل حتقيق عدة إجن

 يف  األرشيفالذي يسمح بإستجواب كل قواعد (OAI-PMH) التابع ملبادرة األرشيف املفتوح
  .لضبط حقوق املؤلف (Licences libres)واحد، الرخص احلرة  آن

 وتضاعف مواقعها وتنوع وغىنلقد أدت هذه اإلجنازات إىل جناح مبادرة األرشيف املفتوح 
حمتوياا، بالتايل أصبحت هذه املبادرة الرهان والركيزة األساسية ألي تفكريحول إتاحة املعلومات 

                              .العلمية والتقنية
اجلماعات العلمية لكون مبأن جناح سياسة األرشفة احلرة قد ثبت على املستوى الدويل، وو

أفضل وسيلة للتقومي واإلستعمال احلر  يعترب  األرشيف املفتوحأن ال جتمع علىلبلدان الشم
يف  ، فإن تطبيق هذه السياسة1اجلنوب واإلتاحة اانية للمعلومات العلمية والتقنية خاصة لبلدان

اجلزائر سيعد كسبا حقيقيا لباحثيها الذين يعشون يف حميط علمي منغلق  يعاين من عدة إضطرابات 
  :                                                                                 ة نذكر منها وظيفي

 نقص عرض املقاالت العلمية املنشورة من طرف الباحثني اجلزائريني حىت  ملؤسسام البحثية - 
 اليت هلا الت الدوليةمقاالم يف ا وزمالئهم العلميني، هذا لكون الباحثني اجلزائريني ملزمني بنشر

                                                 
 )2003( المعاومات والقمة العالمية لمجتمع) 2003( للمعلومات العلمية والتقنية ومؤتمر اإلتاحة الحرة) 2002(مبادرة عالمية جد مهمة آنداء بودابست     1

الفوائد والمساهمة الكبيرة لهذه الحرآة في الترآيز على إنضمام دول العالم الثالث إلى حرآة اإلتاحة المفتوحة مع  حثت على ضرورة  IFLA) 2005 -(مؤتمرإيفال 
      .             التقدم العلمي
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إضافة إىل عدم قدرة مؤسسام البحثية على تسديد  عامل تأثري كبري مقارنة مبثيالا احمللية،
  .التكاليف الباهضة لإلشتراك يف هذه االت وذلك بشكليها املطبوع واإللكتروين

 بداياته حيث يعاين هذا فال يزال يف اإللكتروين للمقاالت العلمية يف اجلزائر  وفيما يتعلق بالنشر-
 حول االت العلمية اجلزائرية 2النوع من النشر نقصا يف النضج واألداء، و قد بينت دراسة حديثة

نترنيت ال يتجاوز ألأن عدد جمالت قطاع التعليم العايل والبحث العلمي املنشورة عرب شبكة ا
عبارة عن   متوفر يف معظم األحيان، فهيغري الثالثني جملة، علما أن النص الكامل ملقاالا العلمية

  .  النشر اإللكتروين دوريات خمتصرة ال حتترم املواصفات البيبليوغرافية ومعايري
 3يةتعاقد نقص حتويل األدب الرمادي املنتج من طرف مؤسسات البحث اجلزائرية إىل منشورات -

 بكميات هائلة يف مراكز البحوث  املعلوماتية املتواجدةةهذه الثرو. من مقاالت علمية، كتب، إخل
  . هذه املراكز تبقى لألسف الشديد غري مستغلة وغري مقومة من طرف

تكرار إجناز : وبالتايل فإن هلذه اإلضطربات عواقب وخيمة على النشاط العلمي نذكر منها 
 ,يف بعض امليادين البحث العلمي ركود تكملة األحباث العلمية،األحباث العلمية، تأخري 

  إخل ...رةاألدمغةهج
اهم يف عالج هذه الوضعية ذلك أن إجنازه ال يتطلب سي كن أنميذا فإن األرشيف املفتوح 

  .اإلستعمال والتداول احلر وااين للوثائق تيح فرصةيأنه  إستثمارا كبريا، كما
ويتجسد عملنا هذا يف التفكري يف كيفية اإلستفادة وتكييف مفاهيم األرشيف املفتوح 

  :اعات العلمية اجلزائرية مما يدفعنا لطرح عدة تساؤالت للجم
  ام اإلتصال العلمي ؟ظتلها يف نحي األرشيف املفتوح ؟ وما هي املكانة اليت مفهوم ما هو -
   ماهي األطراف املعنية ذه احلركة ؟ وما هو الدور الذي يلعبه كل طرف فيها ؟-
  ؟ ة إشتغاله؟ وما هي كيفي  ماذا يعين مستودع أرشيف مفتوح-
ما هي الوسائل املنهجية والتقنية  و كيف ميكن تصميم نظام أرشيف مفتوح للسياق اجلزائري ؟- 

  ؟ الواجب توفريها لذلك

                                                 
2 Chalabi, lydia. Les revues scientifiques algériennes sur le web : étude analytique et descriptive. Mémoire de 
licence en Bibliothéconomie et sciences de l’information : Alger, 2006. 
 
3 Dahmane, M. Contribution à l’étude des systèmes d’information scientifiques et techniques : approche 
théorique et étude de cas de l’Algérie. Thèse de doctorat en Bibliothéconomie et sciences de l’information : univ. 
Bordeaux III, 1990. 
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  ؟ هل هناك مقدمة منطقية هلذه احلركة يف اجلزائر -
كيف ميكن تنمية وتعميم إستعمال مفهوم األرشيف املفتوح واإلتاحة احلرة للمعلومات العلمية  -
  ؟ التقنية يف اجلزائرو

   الفرضيات -3

 : الفرضية األوىل -
 يف اجلزائر واليت تعاين نقصا يف النضج واآلداء وكذلك ة إن ممارسة النشر اإللكتروين غري الشائع-

حداثة مفهوم األرشيف املفتوح يؤدي إىل عدم مشاركة الباحثني اجلزائريني يف مستودع األرشيف 
  .العلميةلذاتية لوثائقهم املفتوح عن طريق أرشفتهم ا

 : الفرضية الثانية -
   األرشفة املؤسساتية تؤدي إىل وضع مستودعات األرشيف املفتوح يف اجلزائر  -

  الدراسة  مهية أ-4

األرشيف املفتوح يف مبادئه وتقنياته اليت تقترح حلوال ملشاكل إتاحة وتداول  تكمن أمهية دراسة
ستعمل شبكة األنترنيت كوعاء لنشر الوثائق العلمية بإختالف ي املعلومات العلمية والتقنية بوصفه

ساهم يف ي ذا وهووفر وسائل عديدة للبحث عن املعلومات وإسترجاعها، يأنواعها ومصادرها و
وبأقل حتقيق إتصال علمي مباشر وزيادة عرض نتائج البحوث وتوفريها يف أسرع األوقات 

   .التكاليف
من بني الدراسات اجلزائرية القليلة اليت تناولت سة تتمثل يف كوهنا ما األمهية األخرى للدراوأ

مبمارسة النشر اإللكتروين وذلك من التحوالت العميقة اليت مست نظام اإلتصال العلمي واملرتبطة 
األرشيف املفتوح اليت فرضت نفسها كنظام إتصايل جديد معارض للنموذج  خالل تعرضنا حلركة

  .لميالكالسيكي لإلتصال الع
كما تأيت أمهية هذه الدراسة من أهنا أوىل الدراسات يف اجلزائر ويف جمال علم املكتبات والتوثيق 

، وذلك من خالل تأسيسنا لنظام رشيف املفتوح كنظام نشر علمي قائم بذاتهألاليت تتناول ا
 .أرشيف مفتوح للباحثني اجلزائريني وجتريبنا له
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   أهداف الدراسة - 5

مسامهة لترقية مفهوم حركة األرشيف املفتوح وحتسيس الباحثني واجلامعيني تأيت دراستنا ك
  :                        اجلزائريني مبنافع وإجابيات هذه املمارسة اجلديدة اليت تتمثل أهدافها يف 

 تصميم منوذج أرشيف مفتوح مؤسسايت ومتعدد التخصصات لنشر املعلومات العلمية    -
  .والتقنية

  .كم يف املفاهيم  املنهجية والتقنية املتعلقة باألرشيف املفتوح التح-
 تسهيل إتاحة املعارف والبحث عنها وتوفري عرض واسع للمقاالت العلمية وبثها يف أسرع وقت -

  .وبأقل تكلفة
 السماح للباحثني ومؤسسام العلمية بتجميع وإستمرارية منتجام العلمية بغرض تشكيل -

  . اهم يف هيكلة املعارفذاكرة مجاعية تس
  . املسامهة يف إسراع عملية اإلتصال العلمي وتداول نتائج البحوث-
 املسامهة يف إحصاء املنشورات العلمية اجلزائرية واإلشارة إليها بفضل الواصفات البيبليوغرافية -
  . املرتبطة بكل وثيقة مودعة يف األرشيف املفتوح) بيانات اخللفيةال(
ات والنظم الوثائقية بتوفري كم هائل من املعلومات اانية والغنية من حيث  تدعيم املكتب-

  . الوصف البيبليوغرايفواملضمون 

   املنهجيـة -6

 الظاهرة املدروسة بتحديدمسح لنا الذي  لقد إعتمدنا يف هذا البحث على الدليل الوصفي
رشيف ألدود من مناذج اومعرفة مكوناا الداخلية وإستعراضها بشكل واضح ودراسة عدد حم

  .املفتوح الرائدة من أجل إستنباط أجنع األساليب يف تنظمها ووظائفها وطرق إجنازها
  وتتصدر، البحثببحث بيببليوغرايف عن كل املفاهيم املتعلقة مبوضوع تنا دراسناوقد إستهل

   اإلتاحةعلمي،األرشيف املفتوح، األرشيف اإللكتروين، اإلتصال ال:  القائمة املفاهيم التالية
 .ج اجلديدة لإلتصال العلميذاملفتوحة للمعلومات العلمية والتقنية، النشر العلمي اإللكتروين، النما

. الوثائق املستعملة يف إجناز هذا البحث حتصلنا عليها من األنترنيتن معظم أوجتدراإلشارة إىل 
الوثائق يف  صادر ومؤلفي هذهومبأن النشر على هذه الشبكة متاح للجميع، قمنا بالتركيز على م
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عملية إنتقائها، إذ مت متييز املواقع اجلامعية واملؤلفني املعترف م يف جمال علم املكتبات واإلتصال 
  . العلمي
تطرقنا يف حيث , عن األسئلة املطروحة سابقا، قمنا يكلة حبثنا هذا يف مخسة فصول لإلجابةو

 خاصة التحوالت ,كيفية إشتغاله، أطرافه، تطوراته: علمي الفصل األول إىل دراسة نظام اإلتصال ال
تعترب هذه الدراسة جد ضرورية لفهم و. العميقة اليت عاشها بظهور تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال

   .اليت شجعت ظهور وتطور حركة األرشيف املفتوح الوضعية
ح، حيث حاولنا يف وأما الفصل الثاين فيهتم بدراسة أصول وتطور مبادرة األرشيف املفتو

مرحلة أوىل فهم معىن هذا النموذج اجلديد من اإلتصال العلمي عن طريق تعريفنا للمفاهيم املكونة 
ذج اليت يتوفر اله واملرتبطة به ودراستنا ملراحل نشأته وتطوره وأنواع الوثائق اليت يشملها والنم

الزم توفريها لتصميم نظام أرشيف يها، مث قمنا فيما بعد بعرض العناصر التقنية واملنطقية اللع
  .مفتوح

وكما خصصنا الفصل الثالث لتحليل الرهانات اليت يتوقف عليها تطور األرشيف املفتوح 
جتاهها وحقوق املؤلف وأساليب متويل إواملتمثلة يف خمتلف األطراف املعنية ذه احلركة ومواقفهم 

  .ترض هذه احلركةالصعوبات اليت تعهذه املشاريع، ويف األخري تناولنا 
 ودف . لدراسة بعض األمثلة عن مستودعات األرشيف املفتوحعرضوأما الفصل الرابع فقد ت

هذه املرحلة إىل التعرف على اإلجنازات احلالية ووصف مكوناا واخلدمات اليت تقترحها مع 
 ل التنظيميالتطرق ألنظمة تشغيلها وتسيريها مما مسح لنا بإستخراج اجلوانب املتعلقة باهليك

منطقية لتحديد احملتوى الوظيفي والتشغيلي خلزانات األرشيف املفتوح وتوظيفها فيما بعد كقاعدة 
  .التقين ملوقع األرشيف املفتوح الذي نود تصميمهو

مثلني يف املستودعات جني متذوقد إعتمدت دراسة مستودعات األرشف املفتوح على حتليل منو
وإختالف مواقع إىل تعدد  يرجع سبب هذا اإلختيارو اتية،املستودعات املؤسساملوضوعية و

  .رغبة اإلحاطة ذه اإلجنازاتاألرشيف املفتوح و
  يف الفيزياء ( ArXiv )قاعدة أركسيف : وقد مت حتليل مثالني عن املستودعات املوضوعية 

  ويرجع سبب اإلحتفاظ مبستودع  (Archive Sic).4وأرشيف سيك لعلوم اإلعالم واإلتصال

                                                 
  ألخيرة التقتصر فقط على الفيزياء وعلوم اإلعالمختيار ال يعتبرعينة ممثلة لكل المستودعات الموضوعية، بل بالعكس فإن هذه ا  علما أن هذا اإل4

  . واإلتصال ولكنها مفتوحة لكل الميادين العلمية
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  األوساط  يفللنجاح املعترب الذي حققه األرشيف املفتوح وأركسيف إىل كـونه الرائد يف جمال
ص أرشيف خي  أما فيما.لكونه مصدر إحياء للنماذج اليت تلتهالعلمية الفيزيائية وكذا لغىن حمتوياته و

   .سهولة تنظيمه واستعمالهسبب وضوحه وبسيك فقد مت اإلحتفاظ به 
مراكز       : ملستودعات املؤسساتية فقد كرست لنوعني من املؤسسات العلمية أما عن دراسة او

   الذي يسعى لتطبيق سياسة األرشفة احلرة على(HAL)مبستودع هال الفرنسي  البحوث املمثلة
جلامعة  (E-prints Soton) و اجلامعات اليت ميثلها مستودع إيربينتس سوتن ،نطاق واسع وشامل
، كذلك  على اخلطجلمع األعمال البحثية لكلياا ونشرها حبرية ية اليت تسعىسومثبتوم الربيطان

فإن حوافز هذا اإلختيارتتمثل يف مرونة وتنوع احملتويات واخلدمات املقترحة من طرف هذين 
                                          .املستودعني

  :  تتمثل يف   نقاط أساسيةوأما عن مناهج دراسة هذه األمثلة فقد جتسدت يف أربعة
تاريخ نشأته، املؤسسون له، األسباب واحلوافز  :ة عن نشأة مستودع األرشيف ي حملة تارخي-1.6

  ...                                                                                         اليت دفعت لتصميمه
اسا يف هذه النقطة على اجلانب الوثائقي حيث تطرقنا وركزنا أس :كيفية عمل األرشيف  -2.6
  :     إىل
 أنواع الوثائق املودعة، اال العلمي املعاجل، شروط :طرق ومبادئ إستعمال األرشيف  - أ

  ...                                                                               اإليداع، مراحل اإليداع 
  . البحث واإلطالع على املعلومات اليت يتوفر عليها األرشيفوسائل - ب
يعاجل اجلانب املعلومايت والتقين لألرشيف من برجميات مستعملة،  : اهليكل التكنولوجي - 3.6

  ... قاعدة البيانات، الشبكات،
  قمنا يف هذا العنصر بدراسة حتليلية خمتصرة لنقاط القوة والضعف وفرص  :تطوراألرشيف -4.6
  .يات املتواجدة على مستوى مواقعها األرشيف املدروسة إستنادا إىل اإلحصائ قواعدابياتجيإو

شرح املراحل املنهجية واملكتبية والتقنية املتبعة يف ل الفصل اخلامس نا يف فقد تطرقخريألويف ا
داف ديد أهحذا قمنا يف مرحلة أوىل بت .(ArchivAlg) الذي مسيناه أرشيف آجل إجناز أرشيفنا

مشروع األرشيف واألطراف املشاركة يف تصميمه ومهام كل واحد منها، مث إنتقلنا فيما بعد إىل 
  :عرض اخلطوات املعتمدة يف إجناز مستودعنا واليت نلخصها يف ثالثة مراحل أساسية 

  .وجتهيزه إلستقبال الوثائق) بيموقع الو( حتضري اهليكل التقين -أ
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 . مجع الوثائقيفوسائل املعتمدة الطرق وال -ب
 تقنيات معاجلة الوثائق املودعة يف األرشيف ومراحل جتهيزها لإلستعمال النهائي فضال عن -ج

 . شرح كيفية عمل األرشيف

  الصعوبات املواجهة أثناء القيام بالبحث  -7

   :نها واليت نذكر ملقد واجهتنا عدة مصاعب أثناء إجنازنا هلذا العمل 
صر مفاهيم األرشيف املفتوح ونظم إشتغاله لكون هذا احلقل  تلقي صعوبات فيما خيص ح-

  .يف طور البناءاملعريف حديث النشأة و
 رمجة مصطلحات األرشيف املفتوح خاصة أن معترب يف ت إستغراق وقت كبري وبذل جمهود-

  .املصادر املعاجلة ملوضوع البحث باللغة العربية تكاد تكون منعدمة
غيل وعمل مستودعات األرشيف املفتوح فمعظم املعلومات مت  نقص املصادر حول مناذج تش-

  .التحصل عليها من مواقع األرشيف املدروسة
مما أدى بنا إىل تطوير  (Eprints, DSpace)الربجميات احلرة  (Installation)  صعوبة تركيب-

باإلضافة إىل إستغراق وقت معترب يف جتريب هذه  ، (ArchivAlg)برجمية خاصة ألرشيفنا
  . الربجميات
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    متهيد-
تصال العلمي، ولعل السبب يف ذلك إلكثر احلديث يف اآلونة األخرية حول النماذج احلديثة ل

ب و يتعلق باحلاسا وخصوصا ماإلتصالإلعالم وايرجع إىل التطورات املتسارعة لتكنولوجيات 
تصال  يف جمال اإلوقد قدمت تلك التكنولوجيات آفاق جديدة . خصوصاتنترنألعموما وشبكة ا

مل تكن معروفة من قبل وأفرزت أساليب جديدة لنقل وتبادل املعلومات سوف   العلميوالنشر
 .زء من الدراسةحناول التعرض إليها يف هذا اجل

     تعريفات-  1
احمليطة به كالعلماء تصال العلمي وفهوم اإلملنة نه من الضروري تعريف املصطلحات املكوإ

دراسة  العلمي قبل التعرض إىل مراحله وتصالاإلبالطبع ومجاعام العلمية، العلم والتقنية و
  .تطوراته

  (Scientifique)  العامل-)أ

سم وهي من أصل إتعترب صفة و" عامل"كلمة  5(Le petit Larousse)  حسب تعريف القاموس
 يف علم   عارف متخصص,والعامل هو الشخص الذي يقوم بدراسة العلوم ."Scientificus" التيين

      .       باحث من العلوم

  اجلماعات العلمية-)ب

اجلماعات العلمية قبل كل شيئ شبكات تنظيمية تربطها متثل "  6 (Le Coadic)ـبالنسبة ل
حيث  .تصالهمتها األساسية هي اإلن مة مهام وإجتماعية رمسية وغري رمسية تؤدي عدإعالقات 

جناز بوضع العلماء يف إلاعلومات حول أعمال حبثية يف طور  تضمن تبادل املاإلتصالأن عملية 
 ."تصالإ
    العلم والتقنية-)ج

الزمن  هو نتاج أحباث العلماء حبيث أنه يتطور عرب : "7 (Ben Romdhane) إن العلم بالنسبة لـ 
  ". باحثنيبفضل أعمال العلماء أو ال

                                                 
5 Le petit Larousse. Paris : Larousse, 1998. p.923 
6 Le Coadic, Y.F. La science de l'information. PUF : Paris, 1994. p.40 
7 Ben Romdhane, Mohamed. Communication scientifique. In : Caractérisation des publications scientifiques 
spécialisées en agronomie. Mémoire de DEA en SIC, 1997. [En ligne]. Disponible sur : www.recodoc.univ-
lion1.fr/memoireDEA/partieI.htm (Vu le 01-01-2006) 
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الذي صنف العلوم  Gilles-Gaston8)  (منهم وقد إهتم الكثري من العلماء بتصنيف العلوم ونذكر
  :   إىل نوعني" العلم والعلوم" يف كتابه

    .عارف اليت بلغت مرتبة العلم عرب التاريخكانت أوىل امل:   العلوم الوضعية أو الرياضيات-
  .ييبى املنهج التجروهي مؤسسة عل:  بيةي العلوم  التجر-

حسب تنوع أهدافهما ) يبيالوضعي والتجر( ويرتكز هذا التصنيف على تعارض هذين العلمني 
  .وأساليبهما

  :  ستخراج تصنيف فرعي يتمثل يفإ داخل العلوم التجريبية نفسها أدى إىل  آخروهناك تعارض
  ...  علوم احلياة، البيولوجيا، الكيمياء:   العلوم الطبيعية-
  ... قتصادإلجتماعية، علم النفس، علم اإلالعلوم ا:  لعلوم اإلنسانية ا-

 إىل األحيانهذا لكوننا منيل يف غالب ، ختالف املوجود بني العلم والتقنيةإلن توضيح اآلوجيدر بنا ا
   ...بني هذين املصطلحني كاحلديث عن املعلومات العلمية والتقنية، البحث العلمي والتقينالربط 

 األول يكمن يف ، هناك اختالف مضاعف بني العلم والتقنية9(Timbal-Duclaux)   وحسب-
ختالف الثاين إلكون العلم يسعى إىل املعرفة بينما تسعى التقنية لتحقيق الفعالية التطبيقية، أما ا
  . يتمثل يف كون العلم يبحث يف أسباب الظواهر بينما تتمحور التقنية حول األهداف

ن املعرفة ألني طمرتب:  ن واحدآن العلم والتقنية مرتبطنب وخمتلفني يف ألقول ب ذا ميكننا ا-  
ن لكل من العلم والتقنية ألالعلمية لألسباب تسمح يف غالب األحيان بتطوير التقنيات وخمتلفني 

  . وأهدافهأدواته
  النشاط العلمي-د

 وتعترب " اجلديدةختراع املعارفإلتواصل "  النشاط العلمي على أنهVassallo( 10( يصف
  . تصالجتماعي ا إال عن طريق عملية اإلعتراف اإلاملعلومة نواة هذا النشاط حيث ال يتم اإل

  

                                                 
8 Gilles-Gaston. La science et les sciences. Paris : PUF, 1993. p.127 
9 Timbal-Duclaux, Louis. La communication scientifique et technique : qualité et lisibilité : connaissance du 
problème, applications pratiques : séminaire. Paris : ESF-Entreprise moderne d'édition, 1990.  
 
10 Vassallo, Paul. The knowledge continuum - organizing for research and scholarly communication. Internet 
Research : Electronic Networking Applications and Policy. 1999, vol. 9, n° 3, p. 232 

 19



 تصال العلميإل ا- ه

يسمح بنقل املعارف العلمية بني األفراد فإذا اإلتصال العلمي "أن  11(Ben Romdhane)يرى 
تعميم العلمي، أما إذا مت بني العلماء تصال بني العلماء واجلمهور الواسع يسمى الإلمت هذا ا

  ."إلتصال بني العلماءاملتخصصني يف جمال معني يف نظام مغلق فيسمى با

   تصال العلميإلار دو - 2
  :  تصال العلمي يفتتمثل األدوار األساسية لإل

   .كتشاف ما إتثبيت األولوية الفكرية لفكرة أو:   التسجيل-
  . صحة نتائجهتأكيد نوعية البحث و:   التصديق-
  . ضمان نشر وإتاحة البحث ونتائجه:   البث-
  . إستمرارية املعلومات وإتاحتها:   األرشفة-
تصال العلمي إلرتبط باإنه أدوار السابقة ذلك ألكبقية ا ليس هذا الدور:  يم وترقية الباحثنيي تق-

   12.نا فصله عنهننه ال ميكأإىل حد 

   علميةتصال العلمي واالت الإل نظام ا–3

 مر بعدة  قديامنا احلاليةأتصال العلمي الذي نعرفه يف إل جيب اإلشارة إىل أن نظام ا،يف البداية
 لتبادالت طويلة، الذي كان نتيجة مرحلة 166513 نطالقا من ظهور االت العلمية يفإمراحل 

عن منشورة الة العلمية عبارة " : 14(Devillard)  فحسب.غري رمسية للرسائل بني الباحثني
دور منتظم هلا عنوان مودع، مكونة من مقاالت متتابعة مقدمة من طرف جلنة صدورية ذات 

  ."تصحيح حسب املعايري العلمية املعتمدة
وتعد االت العلمية من أهم مصادر املعلومات للباحثني كوهنا حتمل أحدث املعلومات وألهنا متثل 

 االت كحل لعدة مشاكل  هذهولقد ظهرت. لميةأفضل منافذ بث وتبادل نتائج األحباث الع
                                                 
11 Ben Romdhane, Mohamed. Op.Cit 
12 La publication scientifique : problèmes et perspectives. Rapport du conseil des bibliothèques, 2002. [En ligne]. 
Disponible sur :  
http://www.ucl.ac.be/cbib/pub_sc_nv91.pdf#search=%22La%20publication%20scientifique%20%3A%20probl
%C3%A8mes%20et%20perspectives.-%20Rapport%20du%20conseil%20des%20biblioth%C3%A8ques%22 
(Vu le 20/07/2005) 

 
    "Royal Society of London" ل "Phylosophical Transactions" ألآاديمية العلوم بفرنسا و "Journal des Sçavans"13 يتعلق األمر ب  

. بإنجلترا  
14 Devillard, J., Marco, L. Ecrire et publier dans une revue scientifique.  Paris : Ed. d’Organisations, 1993. 
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 الواسع )visibilité( ية األعمال البحثية والعرضوحق أول سرعة نشر املعارف، نزاهة النشر، : منها
وىل االت العلمية الزالت حاليا حمل جدل قائم حول أ هذه املتطلبات اليت دفعت لظهور ،15هلا

  . لكتروينالنشر العلمي اإل

  تصال العلمي إلذج ا منا 1.3-
  كـتصال العلميإلهتم الكثري من الباحثني يف خمتلف التخصصات بدراسة مسار اإلقد 

(Garvey/Griffith)   املقدمني من طرف  )القدمي واحلديث(الذين سنستعني بنموذجهما (Hurd) 

  .16النظاملشرح نظام اإلتصال العلمي وطرقه املختلفة، وتأثري التكنولوجيات احلديثة على هذا 

   تصال العلمي التقليديإل ا-1.1.3
 دقيق املسار واملراحل املتعددة وبشكل (Garvey/Griffith)ـلقد شرح النموذج التقليدي ل

  :   تبعا للمراحل التالية،)01شكل النظر إىلأ(تصال نتائج البحوث على شكل مقال علمي إل

  تصال غري الرمسي وحترير تقرير البحث إلا – 1.1.1.3
ري الرمسي أين تتضاعف احلوارات تصال غإل بداية أي حبث، يشرع الباحث يف مرحلة اعند

  . كون مثرا إنشاء تقرير عن حبثهتالزيارات للقاءات ولاو

   ال الشفهيـتصإل ا– 2.1.1.3
تصال إلل املؤمتراتمللتقيات والباحث باملشاركة يف احملاضرات وبعد إجناز تقرير البحث يقوم ا

تصال الشفهي للباحث بالتعرف إليسمح ا .)مث الكتايب على شكل أعمال امللتقيات (الشفهي لبحثه
تصال املباشر بالناشرين والشركاء اآلخرين متهيدا إلعلى أراء الباحثني والتعاليق اليت ختص حبثه وا

  . التظاهرات املستقبلية وللمنشورات

  )  املقال للتقييم العلميعرض(تصال الكتايب اإل – 3.1.1.3
  مبجرد مناقشة النتائج يف التظاهرات املذكورة سابقا، يشرع الباحث يف حترير مقال أويل 

عتمادا على قواعد التحرير اخلاصة بكل جمال علمي والتعليمات املوجهة للباحث إ) تصال كتايبإ(
زيع مقاله  وللبث السريع هلذه النتائج ومناقشتها يقوم الباحث يف البداية بتو.من قبل الة املستهدفة

                                                 
15 Otlet, P. Traité de documentation : Le livre sur le livre : Théorie et pratique". Bruxelles : Editions 
Mundaneum, 1934.  
 
16 Hurd, M. Julie.  Models of scientific communications systems. In : From print to electronic : the 
transformation of scientific communication. Information Today. Inc. 1996. 
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مه واملصادقة عليه ي على زمالئه وخمتلف الباحثني احمليطني به مث يقوم بعرضه على الة لتقياألويل
  . قبل نشره

   النشر العلمي – 4.1.1.3
 فضال على ،يتكفل الناشر عموما بتنسيق وتنظيم عملية تقييم املقال مع جلنتيه التحريرية والعلمية

ساعدة جمموعة من  مب اخلاصة بإنتاج وتسويق وتوزيع االت نه يقوم بتسيري كل األنشطةأ
  .ن واحدآ يعترب هذا العمل فكري وتقين وإداري يف .شركائه
 الذي يتكفل بعملية تقييم وفرز (editor)  الناشر الفكري:  نوعني من الناشرين  متييزميكن و

 ولعل أفضل مثال .ية والتجارية املكلف بالعمليات التقن(Publisher)املقاالت، والناشر التجاري 
بالناشر التجاري إلنتاج وتقومي ) ناشر فكري(ستعانة جمتمع علمي إ للتمييز بني هذين النوعني هو

  . تهجمل
   تقييم األنداد  -أ

و ثالثة أثنني إو أستعانة بواحد إل تقوم جلنة التحرير التابعة للمجلة بتنظيم عملية التقييم وذلك با
ال أن عملية إن تتنوع من جملة ألخرى أجراءا ت التقييم إل وميكن .العلمي املعاجلخرباء يف اال 

حىت طلب  وأرفض  وأ وللخرباء احلق يف قبول .التقييم تتم عموما دون اإلفصاح عن أمساء املؤلفني
 ويضمن تقييم .ريجع دوما لرئيس حترير الةأما القرار األخري للنشر ف ,تعديالت وإضافات للمقال

 .وتصحيح جلنة حترير الة حمتوى ذو نوعية جيدة للقارئ
   نتاجاإل -ب

 يشمل عمليات تركيب صفحات الطبع، الديزاين، طبع االت ويستعني الناشرون يف هذه 
  . املرحلة بأصحاب املطابع يف غالب األحيان

    التسويق-ج 
 ،شتراكاتاإل عدد من كربأا دف جلب لمجلة والتشهري ليتمثل دوره يف العرض األمثل 

   واملداوالت،املعارض بعث الفهارس، متثيل الة يف:  ستعمال عدة وسائل يف ذلك منهاإث يتم يحب
بتسيري شبكة توزيع  ويقوم الناشر التجاري... شهار يف منشورات أخرى، العالقات الصحفيةإلا

  . شتراكإلمالئمة للمجلة وذلك بالعمل مع دور بيع الكتب ووكاالت ا
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    التوزيع-د
 وختصيص شتراك، بعث الفاتورات، حتصيلإلفتح حسابات ا(شتراكات إل التوزيع تسيري اشملي

يف عملية   ويستعني الناشرون....)دادريات العناوين، بعث خمتلف األعياملدفوعات، تسيري تغ
  . Blackwell, Dawson, Ebsco 17Faxon, Swets  : نذكر منهايتشتراك الإلالتوزيع بوكاالت ا

  

 
 

  18تصال العلميلإل (Garvey/Griffith) لـ النموذج التقليدي  :)01 (لشكلا

من بداية إىل هناية تصال العلمي أساس كل عمل علمي حبيث ميتد إلخطط أن ايؤكد لنا هذا امل
  . البحث العلمي

                                                 
17 Chartron, Ghislaine. L’édition électronique : vers de nouveaux modes d’évaluation de la recherche ? 
Séminaire sur les acteurs du marché de l’article scientifique, impacts du numérique. Urfist de Toulouse/SCD de 
Toulouse1 Sciences sociales, 21 octobre 2005. [En ligne]. Disponible  sur : 
  http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001687.html  (Vu le25/12/2005) 
 
18 Ben Romdhane, M. Les nouvelles pratiques de production et d’usage des revues scientifiques dans leur 
passage du papier à l’électronique. Colloque International en Sciences de l'Information : Les bibliothèques à l'ère 
des réseaux d'information, Tunis, 3-5 mars 1999). [En ligne]. Disponible sur :  
memsic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/02/29/biblio.html  (Vu le 10-01-2006) 
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  تصال العلمي  أزمة عامل النشر العلمي وظهور مناذج جديدة لإل– 2.1.3

أزمة تكاليف إتاحة :  صطدم عامل النشر العلمي يف العشريات األخرية بعدة ظواهر أمههاإلقد 
ظهور الويب وما نفجار املعلومات، وإنتائج البحوث للمؤسسات العلمية، مفهوم امللكية العامة، 

حوافز لظهور مناذج جديدة  كل هذه العوامل متثل حيمله من حلول تتعلق بنشر وبث املعلومات،
 ةـة املفتوحـاإلتاح ي املسماةـلكترونإلتصال العلمي أو الظاهرة املتصاعدة للنشر اإلل

(Open Access) املفتوح بشكليها سواء األرشيف (Open Archive)  الت حرةتاحةاإل أو ا 
.(Open Review) 

 قتصادي للنشر العلمي ومفهوم امللكية العامةاإلإعادة النظر يف النموذج  -  1.2.1.3

اخلواص (فروضة من طرف الناشرين  يشكو الباحثون من القيود امل،ةقتصاديإلمن الناحية ا
ا يف معظم  املقاالت العلمية الذين ينتمون جلماعات علمية متوهلاحيث أن مؤلفو .)املؤسساتينيو

أي حق من حقوق املؤلف ال ميلكون ) اجلامعات ومراكز البحوث(األحيان السلطات العمومية 
 بينما الناشرون .امعينياجل طرف ة منسري وحىت جلان حترير االت الزالت م.على مؤلفام

طاء ساسيون من نشر األحباث العلمية ال يتكفلون سوى بتصحيح األخألالتجاريون املستفيدون ا
ن املكتبات اليت متثل الزبون الدائم للناشرين إ كذلك ف.اإلمالئية وتركيب صفحات الطبع والتوزيع
      قتناءات من ميزانية البحث اليت تضمن رواتب واليت تأيت مواردها املالية املخصصة لإل

 وكذا .19املؤلفني جتد نفسها مضطرة لشراء املنشورات العلمية بتكالف باهضة الثمن/الباحثني
 يف إطار ,Elsevier, Springer)... (الناشرين التجاريني كبار ماذج املقترحة من طرفنال

لكترونية تعترب نسخة طبق األصل للنظام احلايل للمنشورات املطبوعة، فقد تغري الوعاء إلالدوريات ا
 .20دون أن يطرأ أي تغيري يف توزيع حقوق املؤلف

 
 
 
  

                                                 
19 Chartron, Ghislaine. Bibliothèques numériques. Paris : Editions ADBS, 2000. pp.337 -341 

: لعرض شامل أنظر  20

Chartron, Ghislaine (sous dir.). Les chercheurs et la documentation numérique : nouveaux   Services et usages. 
Paris : Cercle de la librairie, 2002. 
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   سة النشر العلمي إعادة النظر يف سيا– 2.2.1.3

عتراف العلمي ذلك أن الباحث يسعى للتعريف إل يستجيب النشر حلاجة ا، العلميةةمن الناحي
عماله العلمية لإلقرار بقيمتها واحلصول على متويلها وإبراز جدارا العلمية واألكادميية بغية أب

 .بأعداد كبرية وبنوعية جيدةعتراف هي نشر املقاالت إلالترقية املهنية، والوسيلة األساسية هلذا ا
والناشر  أما نوعية هذه املقاالت فتقاس حسب احملتوى واملعامل املشتركة كسمعة الة العلميةو

وتشكل  ).يذكرونه يف املراجع (للمقال وعدد وشهرة املؤلفني الذين يستعينون باملقال بعد نشره
ومقاالا ويستجيب  (l'impact d'une revue) يسمى بتأثري الة  ماه العواملكل هذ

غري أن الباحثون يشكون من عواقب هذا النظام ،  21(Publier ou périr)النشر أو اهلالك  ةقاعدل
  :  التقليدي اليت نذكر منها 

 املدة الطويلة اليت يستغرقها نشر وبث نتائج البحوث حبيث يكون نشرها غري فوري مما جيعلها -
   .22لة هلا لكن أسرع منها يف النشرمهملة أو مسبوقة مبنشورات مماث

 حيث أن هذا ،)القياسات العلمية( احملصلة اتستشهادإل ترتيب االت املبين على تعداد ا-
  عتبار البعد اللغويإلكونه ال يأخذ بعني ا مجالتلل احلقيقي تقييملل احلساب مقلل وغري كايف

  .  الوطنية لبعض البحوثواخلصوصيات
ذلك بنشر نتائج حبث  تائج البحوث، كرب عدد من املقاالت نشهد تقطيع لنأر  أثناء التنافس لنش-

  .  (Visibilité)واحد يف عدة مقاالت مستقلة مما يؤثرسلبا على عرض نتائج البحث
حنرافات غري إلاأحيانا من بعض نه يعاين إأما فيما خيص نظام مراقبة النوعية الذي يسريه األنداد ف -

 . 23هانات السلطة يف جمال علمي معنيالعلمية املرتبطة بر
 
 
 
 
  

                                                 
21 Chartron, Ghislaine. Nouveaux modèles pour la communication scientifique ? : "Une nouvelle donne  pour les 
revues scientifiques?". ENSSIB, 1997.  [En ligne]. Disponible sur :  
http://www.ext.upmc.fr/urfist/archives/enssib97.htm (Vu le 20/12/2005)   
 

SIDA                  والجدال الكبير حول إنتساب هذا اإلآتشاف                          )   ( يمكن ذآر في هذا الصدد مثال إآتشاف فيروس السيدا  22  
23 Chartron, Ghislaine. Ibid 
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   مريكا الشماليةأ مكتبات اإلنفجار الوثائقي وتشبع  - 3.2.1.3

ول مرة من قبل مكتبات حبث أل إذ مت متييزها 24نفجار الوثائقي ليست حبديثةإلإن ظاهرة ا
  أصبح منرتفاع عدد وتكاليف االت العلمية فإنفجار عن إل وقد نتج هذا ا.أمريكا الشمالية

 ضطرت املكتباتإعمال العلمية املنجزة يف أي جمال علمي بالتايل فقد الصعب املتابعة الكاملة لأل
ستعمال املفروضة من إل للتفاوض حول رخص ا (consortiums)حتاداتإللتجمع على شكل 

 خفاضـنإغري أن هذه الوضعية أدت إىل ، 25هاـشتراكاتإطرف الناشرين وذلك خوفا من إلغاء 
26قتناءات االت العلميةإ

.            

  تصال العلميإلا تطور الويب وأثره على نظام –4.2.1.3

تصال العلمي الذي يتم داخل مجاعات إلطبقا لنموذج ا) الشبكة العنكبوتية(لقد مت بناء الويب 
 وقد مسح النشر على .27علمية مستقلة جغرافيا لكن حمدودة العدد ومتجانسة ومنسجمة ذاتيا

تكاليف قتصاد تكاليف الورق وإستحواذ على وسائل النشر العلمي وإليب للجماعات العلمية باالو
 أك بدلذب .تصاالاإ والتكفل بتسيري وتنظيم ،الوسائط من ناشرين ومكتبيني وخمتلف العمالء

 النظام (Hurd)تصال العلمي بنموذج جديد مسي من طرف لإل يستبدال هذا النموذج التقليدإ
  .)02 الشكل أنظر(تصال العلمي إللاحلديث 

 ناقشاتاملففي الواقع، إن الربيد اإللكتروين وقوائم املناقشة تقرب الباحثني أكثر فأكثر وتسهل 
وأما املؤمترات واملنتديات العلمية فقد أصبحت تستخدم ). اإلتصال غري الرمسي (حول أعماهلم
 وبث براجمها ونشر أعمال (Actes de colloques) لفرز إقتراحات املداخالت خدمات الويب

                                                 
المتزايد          من العدد يعاني المكتبيون:   « Association of American Universities »  24 تم ذآره في تقرير جمعية الجامعات األمريكية  

رتفاع السريع لتكاليفها، و بأآثر دقة فإن الدوريات العلمية التي يعتبرها الباحثون أساسا ألعمالهم البحثية  متوفرة بأعداد للمنشورات العلمية واإل
. ها ضرورية ألبحاثهم أومعاهدهممعتبرة، بهذا تضطر المعاهد العلمية في غالب األحيان لصرف مجموع الميزانية الوثائقية في إقتنائها بإعتبار

                                                                                                                                                                           :ترجمة ل
JMS. Cité par Robert Campbell. In Newsletter on serials pricing issues, ndeg.175.1, 23 mars " 1997".  

            
:                                                                                                                         من بين الدراسات المتعددة لهدذه الظاهرة نجد  25  

Guédon, Jean-Claude. À l’ombre d’Oldenburg : Bibliothécaires, chercheurs scientifiques, maisons d’édition et le 
contrôle des publications scientifiques. Conférence à l’ARL, 23-25. [En ligne]. Disponible sur :  
http://www.arl.org/arl/proceedings/138/guedon.html Vu le (20/03/2006) 
 
26 Salâun, Jean Michel. Publications scientifiques : Web, bibliothèques et bien public mondial. Forum  
Universitaire / communication scientifique : enjeux du partage de la connaissance. Montréal 2000. [En ligne]. 
Disponible sur :  
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/action/open_file.php?url=http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/21/76/PDF/sic_0
0000438.pdf&docid=62176&halsid=544869383ee623ad1ff3b065c8972278  vu le (10/02/2006) 
 
27Salâun, Jean Michel. Ibid 
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كما أن عملية عرض املقال لة علمية قد تغريت .ضرات عن بعدااملنتديات مع إمكانية إجراء احمل
أيضا حيث يرسل املقال إلكترونيا للمجلة ويتم تبادل املالحظات والتصحيحات مع جلنة التصحيح 

وكذا فقد أصبح التوزيع اإللكتروين . ياعرب الربيد اإللكتروين وحىت نشر املقال يكون إلكترون
  (…Britich library, INJIST)للمقاالت بالوحدة ممكنا حيث يقوم به ممونوا الوثائق 

  .(Cairn, Ingentat)وكاالت اإلشتراك والناشرين وجامعوا احملتويات و تواملكتبا
يم علمي كما تعمل أطراف أخرى على خلق دوريات إلكترونية حبتة دف لفتح نظام تقي

 املكتوبة واملنشورة واملوزعة Journal of High Energie Phisics)(28إلكتروين كمجلة 
  29.إلكترونيا

  

  

  30لمي احلديث لإلتصال العالنموذج : ) 02( الشكل

                                                 
28 http://jhep.sissa.it/ 
29Chartron, G. Revues scientifiques non commerciales et Internet. Journée d'étude Ile de Science : Le document 
électronique dans la recherche et l'enseignement supérieur, INA-PG/ Paris, 18 Mars 1997. [En ligne]. Disponible 
sur : http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/c96scien.htm  (Vu le 12/02/2006)  
 
30 Ben Romdhane, M. Les nouvelles pratiques de production et d’usage des revues scientifiques dans leur 
passage du papier à l’électronique. Colloque International en Sciences de l'Information : Les bibliothèques à l'ère 
des réseaux d'information, Tunis 3-5 mars 1999. [En ligne]. Disponible sur :  
memsic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/02/29/biblio.html  (Vu le 10-01-2006) 
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   (Open Access) تصال العلمي املباشرإل ا– 5.2.1.3

عمال البحثية موازاة ألخرى لبث ونشر اأىل النماذج املذكورة سابقا ظهرت فرص إضافة إلبا
تاحة احلرة لنتائج البحوث إلمبادرات تندرج ضمن حركة تنادي با يف للنماذج التقليدية للنشر

 (Ginsparg) قاعدة  هوفضل مثال يف هذا االأعل رشيف مفتوح ولأ  قواعدالعلمية على شكل
تصال إلا  منإنتشار وجناح هذا النوع اجلديد  إذ أدى.(Préprints)للمقاالت البحثية بصدد النشر

 كمجلة تاحة احلرة للمجالت العلميةإلىل توسع هذه املمارسة لتشمل اإوساط العلمية أليف ا
Psycoloquy ل S. Harnad31.عادة النظر يف إ يفساسي من هذه املبادرات ألاهلدف ايكمن  و

   .تصال املباشر بني الباحثنيإلوتشجيع ا نظم النشر التقليدية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
31 Harnad S.  Stevan Harnad e-prints on Interactive Publication. [En ligne]. Disponible sur : 
URL: http://www.princeton.edu/~harnad/intpub.html  ( Vu le 30/11/2005) 
la revue Psycoloquy : http://www.princeton.edu/~harnad/psyc.html 
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  اخلالصة  -
لقد تعرض نظام اإلتصال العلمي يف اآلونة األخرية لعدة مشاكل وصعوبات كالتكاليف 

رون التجاريون علما أن األحباث العلمية الباهضة لإلشتراك يف الدوريات العلمية اليت يفرضها الناش
ممولة يف معظم األحيان من طرف السلطات العلمية، وكذلك نقص اآلداء الذي يعاين منه نظام 

رتفاع عدد وتكاليف االت العلمية إذ أصبح من إالنشر العلمي واإلنفجار الوثائقي الناتج عن 
لكن ظهور شبكة األنترنيت . يف أي جمال علميالصعب املتابعة الكاملة لألحباث العلمية املنجزة 

 قد شجعت الباحثني ومؤسسام على هوقلة تكاليفالنشر واحللول اليت أتت ا من حيث سرعة 
اإلستحواذ على وسائل النشر وإبداع أشكال جديدة لإلتصال العلمي تعتمد على اإلتاحة احلرة 

ت حرة اإلتاحة، أين يتكفل هؤالء الباحثني واانية لنتائج البحوث كاألرشيف املفتوح واال
قية هذا البحث لدراسة بوستكرس . ومؤسسام بتسيري كل مراحل إجناز العمل العلمي ونشرها
  .رشيف املفتوحإحدى هذه  األشكال  اإلتصالية اجلديدة املتمثلة يف حركة األ

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 29



 
 
 
 
 

 
  

  
  

رشيف ألنشأة وتطور حركة ا:   الثاينالفصل
  ملفتوحا
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   (Open Archive)، األرشيف املفتوح (Open Acces)اإلتاحة املفتوحة  - 1

    Open Review)( اإلتاحة املفتوحة واالت ذات
 هذه الدراسة حبركة األرشيف املفتوح اليت تنتمي إىل احلركة الدولية لإلتاحة املفتوحة،تم 

تم أيضا          (OAI)32 رة األرشيف املفتوحنسق مباد كما أن إتاحة النصوص العلمية حسب
  :ويسمح لنا هذا التمييز بفهم سياسة التموين املوحدة لإلتاحة املفتوحة .باالت العلمية 

 تلح على 33األرشيف املفتوح واالت حرة اإلتاحة، حيث أن مبادرة بودابيست لإلتاحة املفتوحة
إللكترونية، بالتايل فإنه من الضروري التعرض إنشاء كل من األرشيف املفتوح واالت ا

  .ملصطلحي اإلتاحة املفتوحة واالت احلرة حلصر مفهوم األرشيف املفتوح

  تعريف منشورة علمية حرة اإلتاحة  - 1.1
  :  فإن املنشورة حرة اإلتاحة تستلزم الشرطني التالني ، 34برلني حسب إعالن

   منح كل مستعمل حق اإلطالع ق التأليف علىوأصحاب حقو) أو املؤلفون(يوافق املؤلف "
زيع وإيصال إستعمال وتووإلستنساخ  فرصة ءااين وغري الرجعي والشامل، وإعطا) اإلتاحة(

عمال املشتقة على أي شكل رقمي لكل إستعمال األا، وكذا إلجناز وتوزيع يوعرض العمل علن
 املعايري املشتركة متوين املكانيزمات سوف تواصل(حبقوق املؤلف ئق لالمسؤول شريطة اإلعتراف ا

للعمل واإلستعمال املسؤول   حبقوق املؤلفكما كانت تعمل به من قبل إلبراز اإلعتراف الالئق
 ." باإلضافة إىل حق القيام بعدد حمدود من صور طبق األصل لإلستعمال الشخصي)املنشور

                                                 
32 OAI protocole/ http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.htm 
33 Budapest Open Access Initiative/ http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml 

: ترجمة ل  34   

"- L'auteur (ou les auteurs) ainsi que les titulaires du droit d’auteur accordent à tout utilisateur un droit 
d'accès gratuit, irrévocable et universel, et une licence pour reproduire, utiliser, distribuer, transmettre et 
afficher le travail publiquement, et pour réaliser, distribuer des travaux dérivés, sous toute forme 
numérisée pour tout usage responsable, à condition d'en reconnaître correctement les droits d'auteur (les 
standards communautaires continueront, comme ils le font déjà, à fournir les mécanismes pour faire 
valoir la reconnaissance correcte et l'usage responsable du travail publié), ainsi que le droit de faire un 
nombre limité de photocopies pour l'usage personnel.  

- Une version intégrale du travail et de tous les matériaux additionnels, incluant une copie de 
l'autorisation telle que définie ci-dessus, est déposée (et ainsi publiée) dans un format électronique 
standard approprié dans au moins un répertoire en ligne utilisant les standards techniques convenables 
(comme ceux définis par les Archives Ouvertes) qui est pris en charge et maintenu par une institution 
universitaire, une société savante, une agence gouvernementale ou toute autre organisation reconnue qui 
cherche à rendre possible l'accès libre, la distribution illimitée, l'interopérabilité et l'archivage à long 
terme" . Traduction intégrale du texte original en  anglais : Bethesda Statement on Open Access 
Publisher, 2003. [En ligne]. Disponible sur :   http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm (Vu le 
01/01/2006). Cette déclaration est reprise dans l’appel de Berlin. 
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فية مرفوقة بنسخة السماح نسخة للنص الكامل للعمل وكل املواد اإلضا) تنشرأي (تودع "
 يف نسق إلكتروين موحد ومالئم على اخلط يف ملف واحد -كما عرفت سابقا-ستعمال العمل إب

تكفل تعرفها األرشيف املفتوح والذي يعلى األقل بإستعمال مقاييس تقنية مناسبة كاملقاييس اليت 
مة معترف ا تسعى ة أوكل منظيبه وتصونه مؤسسة جامعية أو جمتمع معريف أو وكالة حكوم

 (Interopérabilité)التشغيلية البينية  وللوثائقاحملدود  والتوزيع غريحة احلرة التجسد اإلت
 ."واألرشفة طويلة املدى

 : من خالل هذا التعريف ميكن مالحظة ما يلي -
حثني بل يشمل كل  لألعمال البحثية ال يقتصر فقط على دائرة البااملستعمل النهائي -

 .املواطنني
بشكل واسع وبدون حواجز تقنية أو زمنية ورخصة إتاحة املنتوجات العلمية مت حتديد  -

ىل إعادة إستعمال النتائج العلمية اليت إاإلتاحة ال تقتصر على اإلطالع فقط لكنها متتد 
 إحترام ةكوسائل أولية يف إختراعام وإبداعام شريطالباحثون األخرون  يعتمد عليها
 .35حقوق املؤلف

ن اإلتاحة املفتوحة غري مضمونة إال بشرط إيداع النص أ األخري، يوضح هذا التعريف ويف -
تقنية  وفقا ملعايري )األرشيف املفتوح(الكامل للبحث يف هذه املواقع العمومية املتواصلة 

  .وكما تشري إليه املبادئ املؤسسة لألرشيف املفتوح حمددة

وحلصر معىن مفهوم , (Open Archive)فية ل هو ترمجة حر : ملفتوحاتعريف األرشيف  - 2.1
  :عبارة األرشيف املفتوح سنقوم بتعريف الكلمات اليت يتكون منها 

    تعريف كلمة أرشيف- 1.2.1

   تعريف األرشيف يف علم األرشيف - 1.1.2.1
   شكلهاخها أو ـ جمموعة من وثائق مهما كان تاري:"نه أاألرشيف على (Bazin)      يعرف 

 أثناء ممارسة ، عام أو خاص،اليت ينتجها أو يستقبلها كل شخص طبيعي أو معنوي ،هاؤأو وعا
ستعمال الوثائق، ذا منيز ثالث إوميكن تقليص هذا املعىن الواسع بإضافة عبارة تطور  36."نشاطه

                                                 
.                                                                                                        ةسوف نتناول هذه النقطة بأآثر تفصيل في الصفحات القادم 35  

36 Bazin, Paule René. Comment définir les archives ? In : Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la 
documentation. Paris : Nathan, 1997. p.40-41. 
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فاملستوى  .األرشيف النهائي، طياألرشيف الوس، األرشيف اجلاري : مستويات من األرشيف
ئق النشيطة وحيدد جمموع اإلنتاج الوثائقي لوقت معني، أما املستوى الثاين األول يشمل الوثا

ستعماهلا واملستوى الثالث يضم إ ةفيتضمن الوثائق نصف النشيطة مبعىن الوثائق اليت تتناقص قيم
  ."أرشيف"واملقرونة بكلمة ) ستعمال ضعيفة جداإذات قيمة (الوثائق اليت أصبحت غري نشيطة 

   ف يف السياق اإللكترويناألرشي - 2.1.2.1
 قد غري الطريقة التقليدية لتعريف األرشيف لتصااإلإن ظهور التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و    

تصال العلمي يف هذا السياق اجلديد لإل. نتمي إىل اال العلمييي  الذوخاصة األرشيف
خزانا للمعلومات أو "األرشيف   على كون مؤسسوا حركة األرشيف املفتوحمعجي لكتروين،إلا

  .37"مستودعا للوثائق

   ''حر'' أو ''مفتوح''تعريف كلمة  - 2.2.1
إتاحة مفتوحة :"يقصد ا مؤسسوا حركة األرشيف املفتوح  كلمة غامضة و"مفتوح"كلمة     

 وهي توحي ,"الباحث تكاليفها/السيما بدون أن يدفع القارئ للمنشورات العلمية، بدون حواجز،
 "مفتوح" غري أن صفة  ،38قتصادي إىل فرضية النشر العلمي كملكية عامة للمجتمعإلايف اال 

 انية اإلتاحة بل تعين ة مرادفتليس OAI39)(يف السياق التكنولوجي ملبادرة األرشيف املفتوح 
 األرشيف والربوتوكوالت املشتركة لتسهيل قواعد اهليكل التقين ل)ouverture(نفتاح إح وبوض

  .40يات العلميةإتاحة احملتو
  وللمصطلح"ةلكترونيخزان للمنشورات اإل"نه أ    ذا ميكن تعريف األرشيف املفتوح على 
 املمثلني E-Prints 42)( ومجاعة OAI41) ( عالقة وطيدة مبشروع مبادرة األرشيف املفتوح

 كة األوىلحيث تم احلر؛ لكتروين يف اآلونة األخريةتصال العلمي اإلإلاحلركتني مهمتني يف جمال 
ومناهج  ذلك بوضع بروتوكوالت مرتبطة بالبيانات اخللفية ألرشيفلقواعد ابالتشغيلية البينية 

                                                 
37 Open Archives Initiative : http://www.openarchives.org                                                                                        

                                                                                             
                                                                                                                                                                                     

 38 .  سوف نتناول هذه النقطة بأآثر تفصيل في الصفحات القادمة
39 Open Archives Initiative : http://www.openarchives.org 

                                                                                                                                                                                     
. سوف نتناول هذه النقطة بأآثر تفصيل في الصفحات القادمة  40  

41 Open Archives Initiative : http://www.openarchives.org                                                                                        
                                                                                            

42 http://www.eprints.org/ 
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أما احلركة الثانية فتشجع األرشفة الذاتية للمنشورات العلمية من طرف  ،43البحث عن املعلومات
  .Eprints)(املؤسسات البحثية خاصة عرب الربجمية اانية  واملؤلفني

   ألرشيف املفتوحالتمييز بني األرشيف التقليدي وا - 3.2.1
من خالل التعريفات السابقة ميكن إستنتاج التباين املوجود بني األرشيف التقليدي واألرشيف  

  :املفتوح والذي نلخصه يف النقاط التالية 
 ستعمال مرتفعة مقارنة بوثائقإطة وذات قيمة ي إن الوثائق املكونة لألرشيف املفتوح جد نش-

  .طالع عليها ضعيفا جدااألرشيف التقليدي اليت يكون اإل
دف معني هلنجز يف غالب األحيان يو  العلميةضامنيهدف لتسهيل إتاحة املي األرشيف املفتوح -
ىل حفظ إهدف أساسا ي على غرار األرشيف التقليدي الذي  من املستعملنيوجه موعة معروفةيو

      ERA : Electronic Research Archive in)مشروع  ميكن ذكر , يف هذا السياق.الوثائق

International Health)  44 الذي أعلنته جريدة .(The Lancet)  ويسمح(ERA)  للباحثني يف
ختضع حيث   منها البلدان املتخلفة،ينقتراح مقاالت تعاجل املشاكل الصحية اليت تعاإجمال الطب ب

  .جمانارشف وتبث على اخلط ىل التقييم مث تؤإاملقاالت يف البداية 
ن إ ف"أرشيف" ستعمل كلمةت (OAI)   حىت وإن كانت مبادرة األرشيف املفتوح, ويف األخري-

مية بقدر كايف كما هو حال وثائق الوثائق املخزنة يف موزعات األرشيف املفتوح ليست حم
 يعتمد عليها األرشيف وهذا يرجع للحركية الدائمة للنظم واهلياكل التقنية اليت ،قليدياألرشيف الت

  .املفتوح
اليت خيتلف معناها " األرشيف املفتوح"تسمح لنا هذه التعريفات بإستنتاج غموض عبارة 

خبزانات "قتراهنا إيتم ملؤسسي هذه احلركة  ففي اخلطابات السائدة ,ستعماهلاإختالف سياق إب
ا و خاصة والوثائق اليت تتعدد طبيعت و شخصية ، أوعيتها سواء كانت عامة  ذ مت ،مؤسساتية   

و قانونيةإتشكيلها دف اإلتاحة احلرة حملتوياا بدون حواجز  و ،قتصادية  تتضمن ال  تتضمن 
   ."(OAI-PMH) بروتوكوالت التشغيلية البينية

إأأه
أأ

                                                 
: تونس .  ة العربية للعلم والمعلومة الجريد:في. المفتوحة  ومبادرة األرشيفاتخصائص الشبكية المحلية الرقمية بين األرشفة. مختار, بن هندة 43

                                                                                     : )متوفر على الخط. (2005, جامعة منوبة
00078sic_=fd&view_this_doc92f55f1459d10c7c0aa73c730a82ab=php?halsid.index/fr.cnrs.ccsd.archivesic://http

1=&version86  
 
44 http://www.thelancet.com/era/home (Vu le 13/12/2005).  
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   اإلتاحة األرشيف املفتوح واالت حرة -3.1
 ةحركة اإلتاح يف 45 (OAI)  مبادرة األرشيف املفتوح نسقوفقمتس إتاحة النصوص العلمية 

لكن املقال املنشور يف أرشيف مفتوح خيتلف  لجنة التصحيح،باالت العلمية اليت تشتغل  احلرة
 :مبدأينعرب (OAI)   مبادرة األرشيف املفتوحلكترونية حتترم بروتوكولإلة املنشور يف جملة مثيعن 

واملقاالت  ,له العلمي يف األرشيفمبعىن إيداع املؤلف لعم (Auto-archivage) األرشفة الذاتية
  .(Préprint)46العلمية بصدد النشر 

    مراحل نشأة وتطور حركة األرشيف املفتوح-2
إن مبادرات تأييد ووضع األرشيف املفتوح مل تتوقف عن التضاعف منذ ظهور هذه احلركة 

ألحداث املهمة ىل كل اإ وسنحاول التطرق يف هذا العنصر ،1991يف سنة بني مجاعة الفيزيائيني 
  .يف حياة هذه احلركة
كانت خمصصة يف بداية اليت  47فكسي قاعدة أرون أول أرشيف مفتوح هإ ف،كما سبق ذكره

  وقد قام بتدشينها بول جينسبارغ،(Preprints)األمر للمقاالت العلمية بصدد النشر
 (Paul Ginsparg)للسماح لزمالئه 1991آالموس األمريكية سنة لوس  الباحث الفيزيائي يف خمابر 

ىل السبعينيات إويف احلقيقة ترجع هذه املبادرة . ىل النتائج العلمية يف أسرع وقت ممكنإبالوصول 
  .حيث كان باحثوا هذا الوسط يتبادلون املقاالت بصدد النشر على شكلها املطبوع

  (S. Harnad) هارنادفاني ستىل جماالت أخرى حبيث قامإاألرشيف املفتوح ستعمال إوتعدى 
إذ  ،1997عام  48(CogPrints) ينتسالباحث يف علوم النفس واألعصاب خبلق أرشيف كوقرب

نه مل أيل غري اآليستقبل هذا األرشيف عدة ختصصات كاللسانيات والبيولوجيا والفلسفة واإلعالم 
ويرجع   منشورة،2000سوى  (CogPrints) مل حيصي 2004ففي عام  .حيض بالنجاح املتوقع

كذا وىل الثقافة احملدودة يف تقاسم املقاالت العلمية بصدد النشر يف هذه ااالت إأكيد هذا بالت
ىل وضع منتدى إت هذه الوضعية بستفان هارناد د وقد أ.لغياب سياسية مؤسساتية لألرشفة الذاتية

مر مقر وكان هذا الفوروم يف بداية األ. نشطه بنفسهيسريه ويالذي '' سبتمرب فوروم '' للنقاش مساه 
حيث تفصح لنا املناقشات اليت حدثت يف عام  لتبادل اآلراء بني مدافعي وخمالفي اإلتاحة املفتوحة،

                                                 
45 Open Access Initiative : http://www.openarccess.org 

  46  سوف نتناول هذه النقطة بأآثر تفصيل في الصفحات القادمة
47 http:// www.arxiv.org/ 
48 http:// www.cogprints.org/ 
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يتمثل يف املقاالت العلمية بصدد النشر يف األرشيف داع ي أن العائق األساسي لإل200049
(Preprints)زدادإتايل  وبال.ملنشورة وليس كملحق هلااعتربها الباحثون كبديل للمقاالت إليت  ا 

 . الشبكةعرب ونشر معلومات خاطئة وغري مصححة ددانختفاء التقييم العلمي لألإ من التخوف
 يف عداين اإلأ متواجدة وىففي احلقيقةمل يستوعب هؤالء الباحثون أن النسخة الرمسية للناشر تبق

 بإجابة الباحثني درنا وقد مسح هذا املنتدى هلا. نسخة ثانية للوثيقة املنشورةإالاألرشيف ال خيص 
حاليا تغريت تسمية هذا املنتدى لتصبح  .عن كل األسئلة والتحفظات احمليطة باألرشيف املفتوح

(American scientiste Open Access Forum) 50,را للحواميثل فضاءهذا الفوروم  يبقى و 
     حبيث ،تصال العلمي من باحثني وناشرين ومكتبينيإل وتبادل الرسائل بني خمتلف أطراف ا

تصال العلمي ويعرضون أفكارهم حول إليعربون فيه عن تصورهم ملستقبل هذا الشكل اجلديد ل
  .وسائل الوصول لإلتاحة احلرة

د بدراسات بيبليومترية أثبتت أن األرشفة الذاتية من طرف الباحثني ناوقد قام ستيفان هار
ستشهاد باملقاالت إلام مبقارنة نسبة احيث ق ملنشورام العلمية هي أسرع طريقة لإلتاحة احلرة،

باملقاالت  اإلستشهاد املودعة يف مواقع األرشيف واملنشورة يف نفس الوقت يف جمالت علمية بنسبة
ىل أن نسبة إولقد توصل هارناد . فاملنشورة يف نفس االت ولكنها غري مودعة يف مواقع األرشي

 .51ىل ثالث مراتإف تكون دوما مرتفعة من مرتني  باملقاالت املودعة يف مواقع األرشياإلستشهاد
  .ع أيضا من عامل التأثري العلميرفثبت هارناد أن األرشفة الذاتية تأذا 

قترح هارناد عدم حصر اإلتاحة احلرة يف املقاالت بصدد النشر ونصح بتعميمها لتشمل إوكذلك 
  .املقاالت املنشورة

 وجعلها متاحة املواقع فكرة توحيد هذه وبعد تضاعف مواقع األرشيف املفتوح تبلورت
ثر إ (Open Archive Initiative) بالتايل جاءت مبادرة األرشيف املفتوح ومفتوحة للجميع،

 اليت مجعت كل مسؤويل األرشيف املفتوح لتلك الفترة 1999 سنة  (Santa Fe)تفاقية سانتايفإ
 )OAI-PMH : The Open 52شيف املفتوحجتميع امليتاداتا التابع ملبادرة األرلتحديد بروتوكول  

                                                 
49 September 98-Forum. « The preprents is the postprint ».  [En ligne]. Disponible sur : 
www.listserver.sigmaxi.org/sc/wa.exe?A1=ind00&L=september98-forum&F=I #116 (Vu le 10/05/2005) 
50 www.amsci-forum.amsci.org/archives/American-Scientist-Open-Access-Forum.html, (Vu le 02/01/2005) 
51 Harnad, S., Brody, T. “Comparing the Impact of Open Access (OA) vs. Non-OA Articles in the Same 
Journals”. D-Lib Magazine, June 2004, vol 10, (6). [En ligne]. Disponible sur : 
http://www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06harnad.html 
52 OAI protocole http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.htm 
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)Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting  حيث يوفر هذا الربوتوكول
وبعد .  األرشيف املفتوح يف آن واحد وتبادل بياناا قواعدستجوابإإمكانية وصف البيانات و

             : منها  للوثائق اليت نذكرختراع برجميات متعددة تسمح باألرشفة الذاتيةإي فترة قصرية مت ضم

 (Eprints.org) وخترعه هارنادإالذي  (CDSWare)و  .(Dspace)   
 الباحث يف العلوم  (Jean-Claude Guédon)يدونقكلود جون موازاة هلذه االجنازات قام و

 : SPARC)53جتماعية بدعوة مؤسسات البحث األمريكية للمشاركة يف مشروع إلاإلنسانية وا

Scolarly Publishing And Academic Ressources Coalition) "حتاد الباحثني لنشر إ
 أرشيف مؤسساتية وخلق جمالت يف اجلامعات ومراكز  قواعد وهذا إلنشاء"املصادر األكادميية

 التجاريون على ون مما يسمح هلا بالتصدي لألسعار الباهضة واملتزايدة اليت يفرضها الناشر،البحوث
  . العلميةاالت

لمكتبة العامة ل بلوس طلب"مريكني واملسماة ألة من طرف الباحثني اريئوهناك مبادرة أخرى ج 
نطلقت هذه املبادرة يف عام إو،  pétition PLoS : Public Library of Science) 54 (La " للعلم

 ، أشهر من نشرها06لبة الناشرين جبعل املقاالت العلمية متاحة على اخلط بعد  دف مطا2001
 إال أن .ستجابة لطلبهمإلم العلمية يف حالة عدم ااهنجلوذلك بتهديدهم بالتخلي عن منشورام و

ن النشر عرب االت ذات عامل أن على وعي بوالباحثإذ كان هذا األخري مل حيقق النتيجة املرجوة 
  .طلبلن لذلك فتجاهلوا هذا اوتنبه الناشرا  وسرعان م.مرتفع ضروري للتقدم املهينتأثري 

 إذ نظم هذا ,2001كتوبر أيف  55 (Open Archive Forum)نطلق مشروع آخر يسمىإوقد 
 -OAI)ميتاداتا ـوكول جتميع الـر بروتي دراسات حول تطوأطلقاملنتدى ورشات موضوعية و

PMH)  دف إعطاء ، وهذاخيص اجلانب القانوين هلذا الربوتوكوليف جمال األرشيف وفيما 
األرشيف  جمال  يفة املبادرات األوربيكذاوجهة نظر أوربية حول بث املعلومات العلمية والثقافية و

 حيث كان له الفضل يف توحيد مجاعة من ،2003وقد توقف هذا املنتدى يف هناية . املفتوح
     للجوانب اإلستراتيجية والتنظيمية املرتبطة بالتشغيلية البينية  اجليدراحلصيف األطراف يف أوربا و

 (Interopérabilité)وتبادل البيانات عرب الشبكاتةلألنظمة الوثائقي .  

                                                 
53 SPARC Open Access News latter : www.arl.org/sparc/soa/ 
54 INIST/CNRS. Libre accès aux résultats de la recherche,  juin 2004 - novembre 2004. [En ligne]. Disponible 
sur : http://www.inist.fr/openaccess/  (Vu le 10/10/2005). 
55 http://www.oaforum.org 
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جتماعية إلوكذلك قامت جمموعة من الباحثني يف العلوم التقنية والرياضية والعلوم اإلنسانية وا
 ىلإ الذي يدعو 56(BOAI : Budapest Open Access Initiative) عن نداء بودابستنباإلعال

وقد مت . األرشيف املفتوح واالت حرة اإلتاحة: اإلتاحة احلرة لنتائج البحوث عرب إستراتيجيتني 
نشر النداء يف كل ربوع العامل يف االت العلمية واليوميات الوطنية وكذلك عرب األنترنيت بتاريخ 

  .عضو ميضي على هذا النداء بتطوير اإلتاحة احلرةأين يتعهد كل ، 2002 فيفري 14
إىل  (Bethesda Statement on Open Access Publishing)57لقد توصلت إجتماعات بوتسداو
  .58سمح بتمييز مفهوم املسامهة يف اإلتاحة املفتوحةيتفاق إ

 يعيد تعريف اإلتاحة 2003 كتوبرأ 22نعقد بتاريخ إالذي  59تصريح برلنيإن  وكذلك ف
   .مل نتاج البحوث وللتراث الثقايف الوارد يف تصريح بوتسدا ويوسع منوذج هذه اإلتاحة ملفتوحةا

ات على املستويات الوطنية ملساندة املؤسسات اليت تبنت األرشيف املفتوح داحتإوقد ظهرت 
 Sherpa : Securing a Hybrid Environment for Research) 60كمشروع شربا

Preservation and Access)، من اليت تعد  جامعة بريطانية 20نضمام إ ب2004نطلق يف إلذي ا
  .أهم مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي

                      بإدراكSMSI 61)(وعلى املستوى العاملي طالب الباحثون يف القمة العاملية تمع املعلومات 
جتاه علم إب: اإلتاحة احلرة " وهذا من خالل حماضرة ،ضرورة اإلتاحة احلرة لنتائج البحوث العلمية

عقد اجلزء الثاين من هذه القمة بتونس سنة إن( جبنيف 2003 ديسمرب 11نعقادها يف إ اليت مت "حر
   :وقد خرجت هذه القمة مبجموعة من املبادئ نذكر منها )2005

 ،ملية للمعارف العلمية بتساوي الفرص للكلاسنبدل قصارى جهدنا لتطوير وترقية اإلتاحة الع'' 
ة على سبيل وخلق وبث املعلومات العلمية والتقنية يف إطار إتاحة مفتوحة للمنشورات العلمي

   .''املثال

                                                 
56Budapest Open Access Initiative  http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml 
57 Bethesda Statement on Open Access Publishing, 2003. [En ligne]. Disponible sur :   
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm  

 58       21يتعلق األمر بالتعريف المذآور في الصفحة
59 Appel de Berlin, mercredi 22octobre 2003/  http://www.inist.fr/openaccess/article.php3?id_article=38                          
(Vu le 05/07/2005). 

   
.       إتحاد عام بريطاني لترقية حرآة اإلتاحة الحرة واألرشيف المفتوح وهو يقوم بمتابعة عمل مشروع روميو 60 

www.sherpa.ac.uk/    
61  SMSI – Sommet mondial sur la société de l’information : Genève, 10-12 décembre 2003. Tunis, 16-18 
novembre 2005 http://www.itu.int/wsis/index-fr.html  (Vu le 04/02/2006).  
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  املفتوح ها األرشيف  عليحيتوي الوثائق اليت - 3
هي كانت ال حتصر سوى املقاالت العلمية اليت  املفتوح األرشيفمواقع ن إ    كما وسبق ذكره ف

 مللكن تطور املستودعات األرشيفية قد مسح بتوسيع تغطيتها الوثائقية Prepints" "بصدد النشر 
  :ألرشيف أن حتوي واقع ا وبالتايل ميكن مل,لميةاملنشورات الع

  املقاالت العلمية - 1.3

  )(Postprintsواملقاالت العلمية املنشورة  )Preprints(تشمل املقاالت العلمية بصدد النشر 
  .)Eprints( لكترونيةإلواملسماة أيضا باملقاالت ا

  )Preprints(النشر  املقاالت العلمية بصدد -1.1.3
مقال يتم عرضه للنشر ''  املقال العلمي بصدد النشر على أنه62(Josette de la Vega) تعرف   

طريقة غري رمسية بني اجلماعة العلمية بحبيث ينتقل ،  مل ينشر بعد ولكنه بصدد النشر،يف جملة ما
   .''وميثل جزءا مما هو معروف باألدب الرمادي

طالع دائم مبا يقام من إللباحثني بالبقاء على    إن تبادل املقاالت العلمية بصدد النشر يسمح 
 كذلك .ول قيمة أعماهلم البحثيةح ومبعرفة وجهات نظر اجلماعة العلمية ،حبوث يف ختصصام

بالربط بني  63ستشهادات املقاالت املؤرشفةإساهم يف حتليل  يداع هذا النوع من الوثائقين إإف
  .طالعاتإللتابعة للنصوص وحساب نسبة اخمتلف املقاالت املذكورة يف البيبليوغرافية ا

  )(Postprints   املقاالت العلمية املنشورة– 2.1.3
يمه وتصحيحيه من مث يجنة العلمية بتقلقوم التبعد بعث النسخة األولية من املقال إىل الناشر  

  ."مقال علمي "تأيت مرحلة نشره على شكل

   )Eprints (ةلكترونيإل املقاالت ا– 3.1.3
النشر، وبدقة  للمقال العلمي سواء كان منشورا أو بصدد لكتروينإلهذه العبارة للبث اتشري  
  .داعهيمودع من طرف املؤلف أو شخص آخركلف بإ،  يعرب عن مقال مؤرشف ذاتيا فهو

                                                 
62 Vega, Josette F. (de la). La communication scientifique à l'épreuve de l'Internet : l'émergence d'un nouveau 
modèle. Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2000. p.125
63 Pignard, Nathalie. Nouvelle formes de publication scientifique sur Internet : la remise en cause du modèle 
éditorial traditionnel, 2000.  [En ligne]. Disponible sur : http://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00000229.en.html (Vu 
le 20/01/2006) 
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  أعمال املنتديات واملؤمترات  - 2.3
إن ). الفكريونالناشرون (يتم إيداعها مباشرة من طرف العلماء املنظمني للتظاهرات العلمية 

اهرة سوف يسمح ظاإليداع الفوري هلذه األعمال يف مواقع األرشيف املفتوح قبل حدوث الت
  .بتوفري إتاحة مفتوحة هلا وتسهيل عمليات تنظيم هذه التظاهرة

   املذكرات -3.3
 ن نشرها يفإ بالتايل ف،قوم به املقاالت العلميةتحديثة مثلما وفر املذكرات نتائج حبوث علمية ت
تقومي املخابر واجلامعات املنتجة ونتائج البحوث لالنشر الواسع بفتوح سيسمح املرشيف األ مواقع
  :ومن بني مواقع األرشيف املخصصة  للمذكرات جند  .هلا
  .ةسمذكرات املدارس العليا للهند :(Pastel)  64 باستال-
  .نساتصال العلمي املباشر بفرملركز اإل(TEL : Thèse en Ligne)  65تال -

    التقارير والدراسات -4.3
 ولعل سبب ذلك , يف موزعات األرشيف املفتوح بكثرة النوع من الوثائق ليس منتشرااهذإن 

قواعد  لكن ميكن هلذه الوثائق أن تنتسب ل.ةيعود إىل كوهنا تستعمل لفترة زمنية معينة وغري مستقر
 66ال يف هذا السياق هو موقع الرا وأفضل مث.ألرشيف املفتوح اخلاصة مبراكز ووحدات البحثا

(Lara : libre Accès aux Rapports scientifiques et techniques)  لإلتاحة احلرة للتقارير
الذي يوفر   (INIST) ةعلمية والتقنيالعلمية والتقنية التابعة للمعهد الفرنسي للبحث حول املعلومة ال

 .النص الكامل للتقارير الفرنسية

 الكتب -5.3

هتماماته على إركز ياملفروض أن هذا النوع من الوثائق ال خيض األرشيف املفتوح كونه من 
   . أيضا الكتبتضمن ت67(Gallica) ة مثل أرشيفن إال أن مشاريع الرقم,املعلومات العلمية احلديثة

  

  

                                                 
64 http://pastel.paristech.org/ 
65 http://theses-en-ligne.in2p3.fr/ 
66 http://lara.inist.fr/ 
67 http://gallica.bnf.fr/ 
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   الدروس-6.3
  (CEL : Cours En Ligne) 68رغم بعض جتارب األرشيف املفتوح للدروس مثل موقع سال

  .نه يتم بطريقة سرية على شكل ملخصاتأ حيث يتبني ،إال أن البث احلر للدروس غري شائع

   مالحق البحث -7.3
كمخطط ملون، صورة  69ةئيسيميكن أن حيتوي األرشيف املفتوح على مالحق للوثائق الر

  ...إيضاحات، حتقيقات، إحصاءات ختراع،إ

  )املرقمة( الوثائق الرقمية -8.3
ن إف (Persée)  72 أو بريسي(Numdam) 71 أو نامدام (Gallica) 70ألمر بقاليكاسواء تعلق ا 

لكتروين للوثائق املتواجدة على ة الوثائق ودف للنشر العام واإلنكل هذه املشاريع تعمل على رقم
 .طالع عليها والبحث عنها كوهنا سهلة التلف وحمدودة اإلتاحةصعب اإليشكل ورقي واليت 

   ) ... مقاطع الفيديو,مسعية( تعددة األشكالالوثائق امل -9.3
رغم تركيزنا على أرشفة النصوص وخاصة املقاالت العلمية إال أن األرشيف املفتوح ميكن أن 

   املهتمة باللغات تقترح مقاطع ناطقة فمواقع األرشيف املفتوح, ستقبل أنواع أخرى من الوثائقي
   ...73 أخرى مقاطع الفيديومواقعتشمل و
  
  
  
  
  

                                                 
68 http://cel.ccsd.cnrs.fr/ 
69 Gallezot, G. La recherche in silico : séquence génomique et article scientifique principe de double publication. 
In : Chartron, G. (sous la dir.). Les chercheurs et la documentation électronique : nouveaux services, nouveaux 
usages. Paris : Edition du cercle de la Librairie, 2002. p.240 
 

 http://gallica.bnf.fr/ :  مشروع رقمنة مجموعات المكتبة الوطنية الفرنسية   70

 
http://www.numdam.org / : CNRS  المسير من طرف في الرياضيات  مشروع رقمنة المجالت القديمة 71

http://www.persee.fr :   /  مجالت قديمة في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في فرنسا  72

 73 يمكن لألرشيف المفتوح أن يوفر آل أنواع الوثائق لكن يجب األخذ بعين اإلعتبار حدود تخزين وإيصال البيانات وآذا توفر قارءات الوسائط     
.الوثائق ذهلإلطالع على ه الالزمة   
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    أنواع األرشيف املفتوح-4
أين تكون إتاحة املقاالت بصدد  عرف األرشيف املفتوح جناحا كبريا يف األوساط العلمية،ي
ن املركز الطبيعي لتجميع هذه املقاالت يكون حول مراكز إ وبالتايل ف.أساس البحث العلمي النشر

  :رشيف التالية مما يسمح لنا بتربير تواجد أنواع األ اجلماعات العلمية، البحوث أو

   األرشيف املؤسسايت -1.4
إذ  .نعين باألرشيف املؤسسايت املشاريع التابعة للجامعات واملدارس الكربى ومؤسسات البحث

رة املنتجات احمللية من مقاالت دف هذه املشاريع لتشكيل أرشيف مبعناه التقليدي أي ذاك
 .مدة على مناهج تقوميية حديثة خمزنة على شكل رقمي ومعت...مذكرات وتقارير ودروس و

 :  نذكر منهاايتوهناك أمثلة عديدة عن األرشيف املؤسس
 Massachussets Institute of Technology (MIT)74, The Australian National 

University75, ALADIN76, Grisemine de Université des Sciences et Techniques 

de Lille (USTL)77. 

   ملوضوعياألرشيف ا -2.4
 ويهدف .جنازات اجلماعات العلمية اليت جتتمع حسب جمال البحث الواسع عموماإشمل ي   

قتراح عدة إمشروع األرشيف املوضوعي للسريان األفضل لنتائج البحوث يف جمال علمي معني ب
األرشيف املوضوعي املعروفة  موزعات  ومن بني.طالع على وثائق البحثإل لإلتاحة واجاهنم

توي على حيعترب أيضا أرشيف مؤسسايت حيث يي ذ ال(INRA) 78نراإ أرشيف :  ا نذكرعاملي
 (ArchiveSic)  79يك سوأرشيف املنشورات العلمية لباحثي معهد الفيزيولوجيا احليوانية الفرنسي

  .تصالإلوا  اإلعالملعلوم
  
  

                                                 
74 https://dspace.mit.edu/index.jsp 
75 http://eprints.anu.edu.au/ 
76 https://dspace.msh-alpes.prd.fr/ 
77 http://cridoc.univ-lille1.fr/default.asp?bustl/grisemine 
78 http://phy043.tours.inra.fr:8080/information_inra_francais.html  
79 http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/ 
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  (Moissonneur)    األرشيف احلصاد-3.4
واصفات البيانات اخللفية (collation)  ة عبارة عن أرشيف خلفي مبعىن مقابلووه

)Metadata ( املطابقة لربوتوكول مبادرة األرشيف املفتوح)OAI-PMH(  واليت حتيل إىل

 ويعترب هذا النوع من األرشيف كدليل .طالع على النص الكامل للوثائقإلاألرشيف األصلي ل
ع األرشيف والوثائق ويشترك وواصف للوثائق حيث حتتوي الواجهة الواحدة منه على خمتلف أنوا

  .ن واملكتباتوفيه عدة أطراف كاملؤسسات والناشر
 املؤسسات املديرة له  بني وهو حاصد أوريب للمذكرات ومنETOL(80(يتول إمشروع  : مثال -

   .(CNRS) جند املركز الوطين لألحباث العلمية بفرنسا

    العناصر املنطقية والتقنية لألرشيف املفتوح-5
يتطلب توفري  (interopérabilité)  األرشيف املفتوح وجتسيد التشغيلية البينيةإن تصميم

   .جمموعة من الوسائل اليت تستخدم معايري وبروتوكوالت تقنية لوصف البيانات والبحث عنها

   معايري بروتوكول جتميع البيانات اخللفية التابع ملبادرة األرشيف املفتوح -1.5
(OAI-PMH: Open Archive Initiative Protocol Metada Harvesting)          

ستجابة إجناز بروتوكول جتميع البيانات اخللفية من طرف مبادرة األرشيف املفتوح إلقد مت 
تصال إلويسمح هذا الربوتوكول بتسهيل عملية ا لكترونية،إللتضاعف قواعد املنشورات العلمية ا

 .لوثائق متنوعة يف جماالت خمتلفةبني هذه القواعد وتوفري اإلتاحة املشتركة 
 على أنه (OAI-PMH) بروتوكول جتميع البيانات اخللفية 81 (M. Foulonneau) تعرف و

  ، فريى  الناحية العمليةأما من ."جمموعة من القواعد البسيطة اليت مت تأسيسها على معايري الويب"
 دية اليت ختص عددا هاما من املوارمن جتميع البيانات اخللفميكن "  ل أن هذا الربوتوكو82ةدنبن ه

الوثائقية املوزعة وختزينها يف قواعد بيانات مركزية دون ضرورة حتويلها هذه املوارد من أماكنها 
نترنيت اليت أل إضافة هامة مقارنة بطريقة عمل حمركات  البحث على شبكة اا ويف هذ."األصلية

 ا آليات البحث إىل مكان احملرك الذي يقوم  الوثائق األصلية اليت تأيتخعتمادا على نسإتستعمل 
                                                 
80 http://etol.ccsd.cnrs.fr/ 
81 Foulonneau, Muriel. Assurer l’interopérabilité des systèmes documentaires. In : Aubry, Christine (dir.). Les 
archives ouvertes : enjeux et pratiques : Guide à l’usage des professionnels de l’information. Paris : ADBS, 
2005. p.163 
 
 82 Ben Henda, M. Op.Cit  
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 ولضمان التشغيلية البينية هلذه الوثائق يستعمل. بدوره بفهرستها وإدراج حمتوياا بفهارسه البحثية
  :  املعايري التالية) OAI-PMH(هذا الربوتوكول 

  .لتحويل البيانات) http : Hyper Text Transfer Protocol(بروتوكول -

 البيانات واملعلومات ز لترمي(XML : EXtended Markup Langage)  بروتوكول  -
  .اإلدارية والتقنية املتعلقة بتحويلها

   . للبيانات اخللفيةقنسك (Dublin Core)بروتوكول  -

  )Metadata=  البيانات بيانات (البيانات اخللفية  -1.1.5
بيانات ''  :83ت دخيل اهللا اخلثمعيحسب مصفرة بنأو امليتاداتا  يعين مصطلح البيانات اخللفية  

ملعىن إالحديثا ان مل يستخدم هذا املصطلح ذا إو .''عن البيانات أو بيانات تصف بيانات أخرى
 كان يسمى ه لكن،لقدمي انه معروف لدى املكتبيني منذأ إال ة املعلومات اإللكترونيصادريف تنظيم م
الكتب وغريها هي بيانات ناوين  أمساء املؤلفني عتكون منها الفهرس مثلي اليت ت فالبيانا.بالفهرس
 اليت تصف هي جمموعة مهيكلة من املعلومات"  فالبيانات اخللفية85أما بالنسبة لنب هندة و.84خلفية

كتساا إ الوصول إليها أو ىوتوضح عالقتها وتساعد علمسات وخصائص مصادر املعلومات 
منتجة  ن البيانات اخللفية رقمية،إألرشيف املفتوح فوفيما خيص ا .''ستخدامها بفاعلية إوإدارا و

   : وتستعمل البيانات اخللفية لألغراض التالية .عترب أساس التشغيلية البينيةتكما  ومتبادلة على اخلط،
  ).طالع عليهاإل الوثائق بصدد ا,غيريتاريخ آخر ت( تسيري املصادر -
  ).، العنوانالكلمات الدالة، التاريخ( م عن املصادرعالستإل ا-
  ).املعايري الالزمة لقراءا التخزين،( صيانة املصادر وسياقها أو وثائقها -
  ).ستعمالإل ا رخصممتلكي احلقوق،(ستعمال املصادر إ حتديد حقوق النشر وشروط -
  ).عدد فصول الكتاب( وصف هيكلة املصادر -
  
 

                                                 
. 2005، 15عدد, مرآز المصادر التربوية, في مجلة المعلومات، المملكة العربية السعودية. المكتبات الرقمية. مصفرة بنت دخيل اهللا الخثمعي 83 

:متوفر على الخط   
 http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=102   
84 Collaborer pour de nouveaux services culturels en ligne : Le protocole OAI Protocole de collecte de 
métadonnées de l’Initiative des Archives Ouvertes. Janvier 2004. [En ligne]. Disponible sur : 
 www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/technique/documents/guide_oai.pdf - Vu le (05/08/2005) 
85 Ben Henda, M. Op.Cit 
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 ) Dublin core ( نسق البيانات اخللفية- 2.1.5
 وهناك .)الوثائق(ت اخللفية احلقول أو العناصر اليت تسمح بوصف املصادر نالبيا  حيدد نسق ا  

 يف رمزلكن النسق امل. Mark ،EAD ،Dublin core:  نساق للبيانات اخللفية نذكر منهاأعدة 
  .(Dublin core) الذي تستعمله مبادرة األرشيف املفتوح هوو (XML) صيغة

لوصف موجهة لمعايري جمموعة من "بارة عن هو عو ,1995 يف (Dublin core)ظهر  
البيبليوغرايف صممت يف البداية لتطبيقها على الوثائق اإللكترونية اليت يسهل ترميزها بصيغة 

(XML) . ويقوم(Dublin core) وتطوير وسائل لتشغيلها  للوثائقالبيانات اخللفية العامة بتحديد 
تفاق دويل للمحترفني إب Dublin coreمدلول وقد مت تثبيت  .86" ضمن الوثائق)ناتاهذه البي(

وجماالت  علم اآلثار،واملهنيني املنتمني لعدة ختصصات كعلم املكتبات والتوثيق واإلعالم اآليل 
 Dublin أما  , عنصر أساسي معاد15غري املسمى من Dublin Core  يتكون و.أخرى ملحقة

coreجمموع عناصر تتمثل و .87 املسمى فهو طبقي ويقبل بعض التعديالتDublin core غري 
  : املسمى يف

    البيانات اخللفية للمحتوى- 1.2.1.5
 ....) املركز العلمي  البلد،( التغطية الزمنية والفضائية واإلدارية للوثائق :  التغطـية •
 ... املواضيعةملخص، قائم : الوصـف •
 ...).تقرير  مقال،(  نوع احملتوى وطبيعة أ:  النــوع •
 ).قائمة املراجع(ابط إىل مصدر مرتبط بالوثيقة  ر:العالقـة  •
 .شتق منه الوثيقة كليا أو جزئياتاملصدر الذي  :املصـدر  •
 .وتعطى األولوية للعنوان األساسي  عنوان الوثيقة،: العـنوان •
 .شفرات التصنيف مجل امللخص، الكلمات الدالة، :املوضوع  •

   البيانات اخللفية للملكية الفكرية-2.2.1.5
    إعطاء معلومات حول الوضع القانوين للمصادر أو إعطاء رابط حييل :  ـوقاحلق •

  .ألصحاب احلقوق

                                                 
86 http://www.bibl.ulaval.ca/DublinCore/usageguide-2000016.fr.htm (Vu le 10/04/2006) 
87 Foulonneau, Muriel. Op.Cit. p.177 
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 .ةإسم الشخص أو املؤسسة أو املصلحة اليت سامهت يف إعداد الوثيق :املساهم  •
 .ةسم الشخص أو املؤسسة أو املصلحة الناشرة للوثيقإ : الناشر •
 . للوثيقةةرراحملسم الشخص أو املؤسسة أو املصلحة إ:  املنشـأ •

 )   Instanciation( للتعريف  البيانات اخللفية-3.2.1.5
  .اللغة اليت كتبت ا الوثيقة  :للغــة ا •
 .لكتروين للوثيقةإلالنسق املادي أو ا :النـسق  •
 ...توزيعها  تاريخ نشر الوثيقة،: التاريخ  •
  )Uniform Ressource Identifer(  املقننصادرنظام امل :اهلوية  •

    األطراف املشاركة يف أرضية مبادرة األرشيف املفتوح-3.1.5
              البيانات ا موفرو: املفتوح مشاركة طرفني أساسنيدئيا تستوجب أرضية مبادرة األرشف     مب

 (Data Providers)خدمات البحث عنها اوموفرو (Service Providers).  
هم املسؤولون على خزانات املعلومات وقد تبنوا   :)أصحاب املعلومات( البيانات اموفرو -)أ

 لألرشيف املفتوح دف تقومي ميتاداتا احملتوى (OAI-PMH)نات اخللفية االبي بروتوكول جتميع
  .التابعة خلزانام املعلوماتية

نات اخللفية اليت يضعها االذين يقومون بتجميع البي:  موفروا خدمات البحث عن البيانات -)ب
ستعماهلا جللب قيمة إضافية خلدمات توفري الوثائق والبحث إدف نات حتت تصرفهم ايموفروا الب
وميكن هلذه اخلدمات أن تكون جمانية أو غري جمانية إال . ستعمال حمركات حبث متخصصةإعنها ب

ضائية لألرشيف قأن سياسة األرشيف املفتوح توجب على موفري اخلدمات التقيد بالسياسات ال
 .املفتوح

  (OAI) ألرضية مبادرة األرشيف املفتوح  املبادئ التنظيمية-4.1.5
  :غل بروتوكول مبادرة األرشيف املفتوح كما يلي تيش   

) لغة االتصال (لتصاإل يقوم بروتوكول مبادرة األرشيف املفتوح بتحديد بروتوكول ا,يف البداية
   . اخلدماتي البيانات وموفريبني موفر

قوم احلاصد بزيارة عدة مستودعات معلوماتية حبيث جيب عليه ي ,ولتزويد موفري اخلدمات
  .ستخراج البيانات اخللفية اليت هو بصدد البحث عنهاستجواا يف آن واحد أو عرب عدة مراحل إلإ
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 خدمات البحث انات يف قاعدة متكن موفروا البي هذه يقوم احلاصد بوضع,وبعد عملية التجميع
ستجواب هذه القاعدة مباشر دون الرجوع إىل املستودعات إويكون  .من إتاحتها لزبائنهم

 خزان الواصفات الناجتة عن عملية  إالن املستعمل النهائي ال يستجوبإ ويف الواقع ف,األصلية
 .صفات املطلوبةاالذين يزودونه بقائمة الو  اخلدماتااحلصد اليت قام ا موفرو

قة األصلية اليت ال تكون متاحة إال على مستوى وتقترح هذه الواصفات رابط فائق النص حنو الوثي
وبتنشيط هذا الرابط يتمكن املستعمل من الوصول إىل موقع املؤسسة املنتجة . موزع موفر البيانات

  .88للوثيقة واحلصول على هذه األخرية
  
  

  
نات اخللفية التابع ملبادرة األرشيف ااهليكل الوظيفي لربوتوكول جتميع البي : (03) لشكلا

  OAI-PMH(89(املفتوح 

                                                 
88 Nawroki, François. Le protocole OAI et ses usages en bibliothèque : Qu’est-ce que le protocole OAI ? [En 
ligne]. Disponible sur :    http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/OAI-PMH.htm   (Vu le 28, 011,  2005) 
89 Ibid 
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   املفتوح الوسائل الربجمية لألرشيف -2.5

  .احلرةربجميات حركة األرشيف املفتوح أساسا على ال  ترتكز

   )Open Source : املصادر املفتوحة( الربجميات احلرة - 1.2.5
 كرد فعل (Richard Stallman)نطلقت حركة الربجميات احلرة يف الثمانينات مببادرة من إ
إن ف "  (R. Pintat)حسبو . على الربجميات اآللية كميكروسوفتستحواذ كبار الناشرينإل

ىل الربجمية إعلى عكس الفكرة السائدة لكنها تشري و, ا للربجمية اانيةالربجمية احلرة ليست مرادف
ويف احلقيقة ميكن ألي شخص   إتاحة حرة،ت ذا(Code  Source) اه تكون شفرة مصدريتال
ربجمية احلرة ستعمال ال إ بكل حرية كما ميكن لهة حريةستعمال أو نقل أو توزيع أو تعديل برجمإ

تصال ركز اإلمل (Hal)  هالجمية وأفضل مثال على ذلك هو بر90"ة جديدبرجميةكأساس خللق 
 يضيف كما .(Eprints) جميةنطالقا من الربإ ا مت تطويرهيتالعلمي املباشر الفرنسي ال

(G.Chartron) " أو إعادة استعماهلإكون ي يت الة امللكيالربجميةناقص مفهوم الربجمية احلرة تأن 
حقوق  (استئذان خاص لبدعهإ ممنوعا أو يستلزم طلب ا يطرأ عليهغيري أو كل تاتوزيعه
   .91")املؤلف

ويف حالة األرشيف املفتوح جيب على هذه الربجميات أن تتطابق مع بروتوكول مبادرة األرشيف 
 ونشهد حاليا خلق عدة برجميات حرة واألكثر .ألرشيفواقع ااملفتوح لضمان التشغيلية البينية مل

  إال أن هذه الربجميات تتطلب يف معظمCDSWare, DSpace, E-prints.: ستعماال منها هي إ
لربجميات احلرة أقل عددا افوظائف , رات تقنية لإلستجابة إلحتياجات مستعمليهاياألحيان تطو

ن تطويرها جيب أن يتم يف إوبالتايل ف بكثري من مثيالا املقترحة من طرف الربجميات التجارية،
  .هذه التعديالت إطار تعاوين لتقليل تكاليف 

 )جمانية وحرية اإلتاحة(لذا ميكن القول أن الربجميات احلرة حتدد يف نفس الوقت منط فكري 
رات يتقاسم التكاليف الناجتة أساسا عن تطو(قتصادي إ ومنوذج )التعاون(لعمل لومنوذج تنظيمي 
  .)املنتوج األصلي

                                                 
90 Pintat, Roland.  Archives ouvertes et logiciels libres : Une alternative à la subordination des bibliothécaires 
aux éditeurs numériques ? In : BBF, 2003, n° 2, p. 90-94. [En ligne]. Disponible sur : <http://bbf.enssib.fr> (Vu 
le 21/11/ 2005) 
91 Chartron, G. Les archives ouvertes dans la communication scientifique. [En ligne]. Disponible sur : 
www.ccr.jussieu.fr/urfist/archives-ouvertes.htm  (Vu le 20/10/2005) 
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   ةـاخلـالص - 
 لنا الغموض نيتوح والتعريفات املذكورة سابقا يتب     من خالل دراستنا حلركة األرشيف املف

يف احلقيقة ميكن أن يكون للكلمة و. والصعوبات اللغوية املتعلقة ذه احلركة واملفاهيم املرتبطة ا
 , ذاكرة للمؤسسة,مستودع وثائق،(الواحدة عدة معاين يف عامل اإلتاحة احلرة مثل كلمة أرشيف 

صدر ي ويرجع أصل هذه الصعوبات لكون األرشيف املفتوح ,)ينحر، جما(أو كلمة مفتوح ) موقع
ن ترمجتها احلرفية إبالتايل ف'' جنلوسكسويناأل'' مفاهيمها من العامل  اليت تأيت احلرةعن حركة اإلتاحة

 ,ىل العربية أو الفرنسية ال حتترم حتما املعىن األصلي للكلمة يف إحدى هاتني اللغتنيإجنليزية من اإل
 ىا غري مستقرة ومستعارة من املواضيع األخراهذه الظاهرة جد حديثة وبالتايل فعبارن إكذلك ف

   .92سواء باإلبقاء على معانيها األصلية أو بإعطائها معاين شكلية
ن هدفه األساسي هو وضع الوثائق العلمية إورغم الغموض احمليط بعبارة األرشيف املفتوح ف

  .تصال املباشر بينهمإلاحثني بشكل جماين وهذا لتحقيق  الباحتت تصرفلكترونية والتقنية اإل
 الباحثني ومسؤويل مراكز اتن الفضل يف جناح هذه احلركة يرجع جلهود مجاعإوكما سبق ذكره ف
 وعلى رأس هؤالء ,ع عن فكرة اإلتاحة املفتوحةادفمل يتوقفوا عن ال  الذينبينيالبحوث واملكت
نترنيت لتعميم وتوسيع املمارسة القدمية إستغل شبكة األالذي '' بول جينسبارغ''املبدعني جند 

الذي أثبت من خالل دراساته '' ادنستيفان هار'' و,لتبادل املقاالت العلمية عند مجاعة الفيزيائيني
البيبليوميترية أن األرشفة الذاتية لنتائج البحوث ترفع من عامل التأثري العلمي والذي مل يتوقف أيضا 

إنطالقا من املقال العمل العلمي يف األرشيف املفتوح  بنشر كل مراحل إجناز عن إقناع الباحثني
املتعددة  ه منشوراته وحماضراتبصدد النشر وصوال إىل املقال املنشور، ويتجسد هذا يف قائمة

 يدعو فيها إىل إنشاء مستودعات خبطاباته اليت ''لود قيدونك نجو''و ,واملنتدى الذي يسريه بنفسه
 وموازاة لذلك أدى الوعي .ساتية وخلق جمالت حرة يف مراكز البحوث واجلامعاتأرشيف مؤس
 الذي يسهل إتصال قواعد األرشيف ىل تطوير بروتوكول مبادرة األرشيف املفتوحإذه احلركة 

  .بتباين أنواعها وجماالاتقاسم وتبادل الوثائق العلمية املختلفة ويعزز 
  

                                                 
.باقتراح معجم تعريفات مصطلحات األرشيف المفتوح باللغة الفرنسية  في المالحق لهذا قمنا  92  
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  متهيد -
إن إتاحة وتقاسم املعلومة العلمية بني باحثي مجاعة علمية وبشكل واسع جمموع ممثلي شبكة 

يعترب حمل نقاش لألرشيف املفتوح، هذا النوع من اخلزانات الذي يرتكزأساسا على مبدأ  بيالو
 يذلاو ن ونشر عدة مصادر أولية ذات النص الكامل،التشغيلية البينية واألرشفة الذاتية ويقترح ختزي

ويف هذا .  اجلماعي العلمي الوسيلة األساسية للوصول إىل املعرفة أو باألحرى التراث حالياميثل
الفضاء املعقد ال يقتصر تطور وتأثري األرشيف املفتوح على موقف مصاحل كل طرف من أطراف 

  .طق حقوق املؤلف وطرق متويل هذا األرشيفنمب أيضا هو مرهوناإلتصال العلمي فقط بل 

   كل منها مصاحلأطراف األرشيف املفتوح و - 1

  ) الباحثون(اجلماعات العلمية  - 1.1
يعترب نشر نتائج البحث نقطة أساسية يف نشاط الباحث، إذ أن تقييم مهاراته يتم بالنصوص 

 دوعلى العموم فق. نشوراميف م أي إستشهادات األنداد ا ,املنشورة وبالتحديد عرض أعماله
بينت املمارسة أن املقاالت املنشورة حبرية عرب األنترنيت حتضى بإطالع أوسع ويستشهد ا أكثر 

دون احثني يف األرشيف املفتوح سيستفيومبشاركة الب. 93مقارنة بتلك املنشورة يف جمالت تقليدية
ستيفان ''نداد الذي يسميه تقييم األواليت ختص نظام من أشكال جديدة لتصحيح املقاالت العلمية 

 حيث يشتغل هذا النظام على ,(Open Peer Commentary)94بتعاليق األنداد املفتوحة '' رنادها
مفتوح جلماعات الباحثني ويسمح لكل منهم بعرض آراءه ومالحظاته وإنتقاداته ى أساس منتد

ة مزايا ذلك أنه شفاف وأكثر وحيضى هذا النظام بعد. ة من طرف زمالئهححول املقاالت املقتر
 غري أنه يتوقف على اإلرادة احلسنة وتعود الباحثني ,(Peer Review)سرعة من النظام التقليدي 

  . على املشاركة يف النقاشات العلمية
 حول نقطة رشيف املفتوح يف تطوير وهيكلة مجاعات الباحثنيوكما ميكن أن يساهم تشكيل األ

 يف حني أن. ليه أرشيف سيك يف علوم اإلعالم واإلتصالا يسعى إإتاحة مثلى للمعلومات مثلم
ب  علمية إستعماالا اخلاصة بإجتاه األرشفة الذاتية، وختتلف هذه اإلستعماالت حسلكل مجاعة

                                                 
93 INIST. Le libre accès à l’information scientifique et technique : état de l’art. [En ligne]. Disponible sur : 
<http://www.inist.fr/openaccess/fr/etat_art.php>. (Vu le 15/03/2006). 
 
94 Harnad, Stevan. The invisible hand of peer review.  Nature, 5 novembre, 1998. [En ligne].  Disponible sur : 
http://www.nature.com/nature/webmatters/invisible/invisible.html (Vu le 22/11/2005) 
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فمثال هناك متييز بني العلوم اإلنسانية (الت مقارنة بالكتب التخصصات أو املكانة اليت حتتلها ا
 أوحجم اجلماعة أو موقف الناشرين إجتاه هذه املمارسة )الرياضية التقنية وواإلجتماعية والعلوم

  .املواقف املتخذة من طرف املؤسسات احمليطة اب تاريخ وتراث اجلماعة العلمية وسحختصار إوب

   مؤسسات البحث ومبدأ اخلدمة العمومية – 2.1
 ا إرتفاعاألرشيف املفتوحتعليم العايل يف مشاريع  مراكز البحث العلمي والتشهد مشاركة

إلتاحة ا على خمتلف التصرحيات املتعلقة بخرية، وتعتقد املؤسسات املوقعةاألملموسا يف السنوات 
  للبحث املركز الوطين للبحث العلمي الفرنسي، املعهد الوطين ,95اليونيسكو(احلرة لنتائج البحوث 

 وأن 96كون أساسا يف خدمة اجلمهورن يدمة العمومية جيب أ اخلأن مبدأ) ...الفرنسي الفالحي 
حلركة تنع عن التعبري عن مساندا متمؤسسات البحث املمولة من طرف الدولة ال جيب أن 

 ,ويف هذا السياق تتعدد مسامهات مؤسسات البحث يف خمتلف أحناء العامل. يف املفتوحاألرش
 : FAIR)98يذ برنامج بتنف (Joint Information System)97  فيها قام اليتاململكة املتحدةك

Focus on Access to Information Ressources)  الذي يهدف إىل وضع ومساندة خمتلف 
امليكانيزميات واخلدمات اليت تسمح ببث وتقاسم احملتويات على الويب وذلك مبساعدة اجلامعات 

لإلتاحة على وضع هياكل تسمح بإيداع املقاالت العلمية بشكل حر ودعم الناشرين املساندين 
وقد مت اقتباس هذا الربنامج . احلرة وإقناع وكاالت متويل البحث بتأييد هذا النموذج اجلديد للنشر

  .من بروتوكول مبادرة األرشيف املفتوح 
 كادميية الرقميةق برنامج مستودع األعمال األقامت اجلامعات العمومية بإطالويف هولندا 

(DARE : Digital Academic Repository)99لصاحل األرشفة الذاتية  الذي يزاول عدة أنشطة 
: جناز هياكل لإليداع املؤسسايت عرب وضع نقطة مركزية تسمح بإستجواب عدة خزانات مبساندة إ

مستودع مؤسسايت يستخدم كواجهة للخربات املهنية واالت على ومستودع للتعليم على اخلط 

                                                 
     « Information for All »  95  برنامج مابين الحكومات يدعى2002 أطلقت اليونسكو في  

96Chartron, Ghislaine. Le renouveau d’une économie non marchande pour la diffusion des publications 
scientifiques.  In : Les chercheurs et la documentation numérique : nouveaux services et usages. Paris : Cercle de 
la librairie, 2002. pp54-65. 
  

وهي تمنح في إطار التعليم العالي توجيه . مؤسسة منحدرة من مجالس التعليم العالي ومكلفة بتقسيم ميزانية الدولة على الجامعات البريطانية97 
  .واإلدارة مساعدة التعليم والبحث  واإلتصال بهدف ال تكنولوجيات اإلعالماستراتنيجي ونصائح وفرص إلستعم

 
98 Le programme FAIR / www.jisc.ac.uk/index.cfm?name=programme_FAIR 
99 Le programme DARE/ www.demonstrator.itor.org/en/toon 
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  بداية  مؤسسة حبث ممكنا منذ15التابعة ل وبالتايل أصبح إستجواب السالسل الرقمية. اخلط
ن تشجع على خلق عدة خدمات إنطالقا من هذا الرصيد وميكن هلذه اخلطوة األوىل أ. 2004
  . املشترك
 CCSD : Centre pour la)100 ما يف فرنسا، فيقوم مركز اإلتصال العلمي املباشروأ

Communication Scientifique Directe) بادرة من املركز الوطين  مب2000 املؤسس سنة
 بأسرهبعدة مهام كتطوير وتعميم التقنيات اليت تسمح لباحثي العامل ) CNRS(للبحث العلمي 

ضمن قواعد الوثائق ذات إتاحة  وذلك بإدراجها ,باشر لنتائج البحوث إىل زمالئهمامليصال اإلب
يك يف علوم اإلعالم أرشيف س:  خبلق عدة قواعد أرشيف نذكر منها  كما قام هذا املركز.حرة

يف التربية وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال وأرشيف هال املؤسسايت ) Eductice(واإلتصال و
  .101ومتعدد التخصصات

  )  التجاريةاملؤسسات( الناشرون – 3.1 
ستثمار يف اخلدمات املرتبطة إلكرد فعل على حركة األرشيف املفتوح قام الناشرون با

واء والرقمنة اإلسترجاعية للمجالت وأرشفتها، وكذلك اخلدمات املتعلقة بالتطورات التقنية واإلي
بتخفيض مدة باألشكال اجلديدة للتوزيع وفنيات التسويق والبيع املباشر على األنترنيت مما مسح 

بث ونشر املقالت العلمية وبالتسيري األمثل للمقاالت املنشورة وتضاعف نقاط اإلتاحة للمستعمل 
) Reed Elsevier( بادر الناشرون باملشاركة يف مشاريع األرشيف املفتوح أمثال ولقد. 102النهائي

 عن موافقته على إيداع املؤلفني ملقاالم املنشورة يف مواقع األرشيف 2004الذي أعلن يف ماي 
  . املفتوح، لكنه أوصى بإحترام بعض القيود الشكلية

سمح بالعرض الواسع لعناوينها وتوفري  يف مشاريع األرشيف املفتوح ستإن مشاركة الناشرين
وكما ميكن للناشرين اإلتفاق على نظام يسمح بربط . أفضل إتاحة هلا وأكرب نسبة لإلستشهاد ا

                                                 
100 http://ccsd.cnrs.fr/ 

 101                                                                                                                           : لمعلومات أآثر حول هذه اإلسهامات أنظر

Battisti, Michele. Libre accès aux résultats de la recherche : une politique pour un renouveau de la publication 
scientifique ? In : Documentaliste- Sciences de l’Information, 2004, vol.41, n°4-5, pp.262-267 

 
 :ستراتيجيات الناشرين أنظرإلمعلومات أآثر حول سياسات و 102

Chartron, G. (sous la dir.). Les chercheurs et la documentation électronique : nouveaux services, nouveaux 
usages. Paris : Edition du cercle de la Librairie, 2002. 
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وثائق البحوث بصدد النشر املخزنة واملتاحة يف مستودعات األرشيف املفتوح باملقاالت النهائية 
 . شرة إىل مبدأ بيع املقاالت بالوحدةاملوضوعة يف مواقعهم التجارية، مما يؤدي بنا مبا

  ) الوثائقيون/املكتبيون(املكتبات  – 4.1
تدين حركة األرشيف املفتوح بالكثري للمكتبات خاصة املكتبيني والوثائقيني األمريكيني الذين 

  :إخنرطوا فيها منذ إنطالقها وساندوها بعدة وسائل نذكر منها 
  . اإلتاحة احلرةحلاصلتنظيم اجلمعيات وإيداع اإلعالنات  -
 .فيهاعماهلم وذلك بتمويل الباحثني الناشرين ألمساندة إجناز قواعد األرشيف املؤسسايت  -
 بشأن حقوق نتنظيم محالت إعالمية لصاحل الباحثني واجلامعيني والتفاوض مع الناشري -

ة ملكتبات البحث يف مشروع سبارك النشر، وميكن يف هذا الصدد ذكر املسامهة الكبري
)SPARC( 103. 

 .مرافقة الباحثني يف كل مراحل اإليداع -
وباملقابل فإن تصميم مواقع األرشيف املفتوح سيمكن املكتبات من اإلستفادة من كنوز 
املعلومات اليت تقدمها هذه القواعد مما يساعدها على التسيري اجليد لرخص اإلستعمال وحقوق 

  . اإلتاحة علىجمموعاا

  اسة للمعلومات العلمية والتقنية احلكومات وحتديد سي -  5.1
على احلكومات وضع إستراتيجيات ملساندة األرشيف املفتوح اليت جيب أن تكون متعددة 
حسب التخصصات مع توضيح املستوى الذي يكون فيه لألرشيف املفتوح فعالية قصوى 

. عة ملباشرة إجنازهاوإدماجها يف النظم العامة إلتاحة املعلومات، ويف األخري إختاذ اإلجراءات املشج
ية بإختاذ مجلة من كمريالواليات املتحدة األمت عدة بلدان كربيطانيا العظمى وويف هذا السياق قا

  : التدابري ملساندة هذه احلركة واليت نذكر منها 
 House of Commons(يف اململكة الربيطانية قامت جلنة العلوم والتكنولوجيا املشتركة 

Science and Technology Committee (تقرير عن تطور حركة األرشيف املفتوح بعد ءبإجرا 
 وهلذا قامت بإجراء حتقيق إستغرق . من اجلامعات اإلجنليزيةريأن الحظت التواجد القوي هلا يف كث

 ،الباحثون( ستة أشهر، حيث طالب هذا التحقيق خمتلف األطراف املشاركة يف اإلتصال العلمي

                                                 
103 www.arl.org/about 
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ستيفان ''وقد نشر . كتوبة حول األرشيف املفتوحرض آرائهم الشفهية واملبع) املكتبيون الناشرون،
  النص الكامل هلذا كل احلجج املقدمة لصاحل األرشفة الذاتية يف هذا التقرير، وأما104''هارناد
  بوجوب متويل اجلامعات الربيطانية105 حيث يوصي2004د مت نشره عالنية يف جويلية قالتقرير ف

إجبارية األرشفة الذاتية لكل املقاالت اليت ينشرها الباحثون  مؤسساتية وخللق مستودعات أرشيف
ولألسف فإن توصيات هذه اللجنة مل تؤخذ بعني اإلعتبار، إذ مت . يف هذه املستودعاتالربيطانيون 

ورغم هذا فإن اإلرادة الزالت قائمة يف . 2004 نوفمرب 08رفضها من قبل احلكومة اإلجنليزية يف 
 على شكل 106حبيث نشهد عزم اجلامعات واملعاهد الربيطانية على تبين هذه التوصياتهذا البلد 

  . مبادرات فردية
 National Institutes of(يات املتحدة األمريكية قامت املراكز الوطنية للصحة الوأما يف الو

Health(107 ا2004لية ي جو14 يفذه حيث طالبت ه.  مبباشرة مشروع األرشفة الذاتية ملنشورا
املراكز كل الباحثني الذين متول أحباثهم العلمية بإيداع نسخة من مقاالم املنشورة يف أرشيفها 

)PubMed Central(108الت التجاريةوقد أتت هذه املبادرة .  بعد ستة أشهر من نشرها يف ا
 واملتعلقة) US Appropriations Commettee(لتنفيذ توصيات اللجنة الفدرالية للتخصيصات 

 2005إال أن اإلجراءات اليت إختذا هذه املراكز يف جانفي . 2005مبيزانية البحث العلمي لسنة 
ث أصبح اإليداع إختياريا وليس إجباريا وال يتم يتفصح عن تراجعها يف سياسة اإلتاحة املفتوحة حب

حيتاج إىل الذي  وجيالإال بعد سنة من نشر املقاالت يف االت، فهذه املدة ال ختدم علما كالبيو
  . وث يف أسرع وقت ممكن لضمان تقدمه نتائج البحبث

أمهية اإلتاحة احلرة لنتائج بويتني لنا من خالل هذه التجارب نقص وعي رجال السياسية 
البحوث وعدم جرأم على معارضة الناشرين التجاريني، غري أن املؤسسات املمولة للبحوث هلا 

 التمويالت للباحثني الذين يسمحون باإلتاحة احلرة للمقاالت القدرة على وضع قرار يقضي مبنح
  .العلمية دون غريهم

                                                 
104 Harnad, S.  Memorandum from Professor Stevan.  University of Southampton. [En ligne]. Disponible sur : 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmsctech/399/399we151.htm 
105 Scientific publications: free for all? Tenth report,  20 july 2004. 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmsctech/cmsctech.htm 
 
106 http://www.eprints.org/berlin3.program.html. 
107 www.nih.gov 
108 www.pubmedcentral.nih.gov 
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                       مناذج متويل األرشيف املفتوح – 2
إن النموذج النشري لألرشيف املفتوح يعتمد أساسا على جمانية اإلتاحة للمقال العلمي 

اذج إقتصادية واألكثر إنتشارا منها هو النموذج رتكز على عدة منتوبالتايل فإن إستمراريته ميكن أن 
واإليداع يف األرشيف  النشر تكاليفلاملؤلف أو املؤسسة املمولة ألحباثه  حتملالذي يعتمد على 

)author pays (بيوماد سونترال مثلما هو احلال بالنسبة ل)PubMed Central ( الت الناشر
 PLoS : Public( وأيضا ,ال الطب والبيولوجيا يف جمحرة اإلتاحة وقواعد األرشيف املفتوح

Library of Science(109نفس يف  وهناك منوذج آخر يتعلق مبدة منع التداول اليت يفرضها . الا
 أشهر وعامني، وقد مت إقتراح هذا النموذج من طرف املؤسسات 06الناشرون واليت تتراوح مابني 

  وهو غري جماين بأمت معىن الكلمة ألن ,110ة للمجالتغري التجارية أو اتمعات العلمية الناشر
ويف هذا الصدد ميكن ذكر مثال جملة . املقاالت احلديثة ال تتاح إال بعد إنقضاء هذه املدة

)revues.org (ا اليت تقترح إتاحة جمانية تامة الفرنسيملعهد العلوم اإلنسانية واإلجتماعيةملقاال  
  . كثر أشهر من نشرها أو أ06بعد مدة 

     املقاربة القانونية لألرشيف املفتوح- 3
 )Openتندرج مبادرات األرشيف املفتوح ضمن السياسة الشاملة حلركة اإلتاحة احلرة 

)Access  اليت ترتكز أساسا على ثقافة هبة وتبادل املعلومات، أي بث املصنفات العلمية على
زدهرت يف البلدان إة قد ظهرت وكر وللتذكري فإن هذه احل.شبكة اإلنترنيت بشكل حر وجماين

     النشر  حقوق قانونعلىيف محاية املصنفات العلمية  ستند وهي ذا ت,األجنلوسكسونية
(Copyright law)  111الذي يعرفه(Gelbras)  إقتباس وتوزيع وق احلصري إلستنساخ احل"على أنه

وال يهتم سوى بالقيمة  ؤلفن هذا القانون يتجاهل تقريبا احلقوق املعنوية للمإذ أ "املصنف
إن اإلشكال ال يطرح على مستوى هذه البلدان بل على مستوى البلدان  .التجارية للمصنف

األصل الفرنسي والذي  ذات(Droits d’auteur) اجلرمانوالتينية اليت تتبىن قانون حقوق املؤلف 

                                                 
109 www.plos.org/about/latter.html 

 
ج العلمي عبر تصريح نقاط تمسكها بالنشر الواسع لإلنتا06قد أآدت في  " .Washington D.C"ل  16 مارس 2004  110

111 Gelbras, Alexandre. Les œuvres en ligne. DESS Droit du numérique et des nouvelles techniques, 1999-2000. 
Disponible sur : http://www.ifrance.com/droitntic/Memoire_Gelbras.htm 
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على محاية  القانون أساسا  إذ يرتكز هذا.يتشابه كثريا مع القانون اجلزائري حلماية حقوق املؤلف
مث من , ولفهم هذا اإلختالف سوف نتعرض لقانون حقوق املؤلف .احلقوق املعنوية للمؤلف

   . محاية مصنفاا العلميةسياسة البلدان األجنلوسكسونية يفنستعرض 

   املبادئ األساسية حلقوق املؤلف - 1.3
  .حلقوق املادية للمؤلفترتكز حقوق املؤلف أساسا على محاية احلقوق املعنوية وا

  احلقوق املعنوية  - 1.1.3
حق شخصي أو لصيق بشخصية املؤلف يضمن التحكم الفكري له على عمله والذي يتجسد 

  :يف 
   .بإطالع اجلمهور عليه مبحض إرادته : حق الكشف عن املصنف -
   .وجوب ذكر إسم املؤلف يف كل مرة يستغل فيها مصنفه:  حق إحترام إسم املؤلف -
   .ف املصنف أو تشويهه أو إفساده أو تغيريهياليسمح بتحر:  حق إحترام املصنف -
ميكن للمؤلف أن يسحب مصنفه من التداول وذلك ألي :  حق التوبة أو سحب املصنف -

  .سبب كان
  . 112وتعد هذه الصالحيات لصيقة بشخص املؤلف فال ميكن له التنازل أو التخلي عنها

  احلقوق املادية  - 2.1.3
  :مل احلقوق اخلاصة بإستغالل املصنفات واليت تتمثل يف تش
تعديل وحتويل املصنف األصلي فيسمى املصنف الثاين باملصنف حقوق إقتباس وترمجة و -

  .املشتق
 . بأية طريقة كانتغ املصنف إىل اجلمهورالإبوذلك ب: حق التمثيل  -
 يت تسمح بإبالغهصنف بكل الطرق الالتثبيت املادي للمبوذلك  : حق إستنساخ املصنف -

أن يكشف املؤلف عن مصنفه ال ميكن ألي شخص  مبجردو  .للجمهور بشكل غري مباشر
 . الترخيص بإستعماله جمددا)املؤلف(اه آخر عد

                                                 
112 Benoit, Anne-Marie. Archives Ouvertes : approches juridiques. In : Aubry, Christine (dir.). Les archives 
ouvertes : enjeux et pratiques : Guide à l’usage des professionnels de l’information. Paris : ADBS, 2005. p.234 
 
 

 57



ن يكون  أ وميكن بشأهناالتنازل عنها للغري والتفاوضإذ حيق للمؤلف هذه احلقوق قابلة للتنازل 
  . 113ذلك مبقابل

   األجنلوسكسوينؤلف حسب التصورقوق املاألرشيف املفتوح وح - 2.3

أساسية أطراف ثالثة مصاحل تتصادم يف حركة األرشيف املفتوح حسب املنطق األجنلوسكسوين 
املؤلفون وحقهم يف تقرير مصري أعماهلم البحثية والناشرون وممارسام   :تتمثل يفمشاركة فيها 

  .لية عرب شبكة األنترنيتالتجارية والقراء واملصلحة العامة  لبث املصادر األو

  قارئ/العالقة مؤلف – 1.2.3
  : قارئ كما يلي/ تفسر العالقة مؤلف114حسب نداء برلني

واألرشيف للقارئ عن حق إستنساخ ) املودع للمقال يف األرشيف( من املؤلف يتنازل كال
، ترنيت ألهداف التعليم والبحث فقط على األنومتثيل املصنف على أي وعاء رقمي وباخلصوص

 املصنف ترد فيه حتما املعلومات املرجعية اخلاصة مبؤلف) غري جتاري(اين ويتعلق األمر بإستعمال جم
  .ىل احلقوق كما هو منصوص عليه يف األرشيف املفتوحإباإلشارة 

 حبرية بث مصنفه بالنسق عكما أن هذا التنازل جماين وغري حصري وبالتايل فإن املؤلف يتمت
  . خرى اإليداع يف األرشيفلى أن ال تعارض العقود األوالشروط اليت يريدها ع

  املشتركبداعوللصياغة الدقيقة هلذه العالقات التعاقدية يستحسن الرجوع إىل رخص اإل
(licences Creative Commons).     

  (licences Creative Commons)115 رخص اإلبداع املشترك  -1.1.2.3
الذي ستعمال اإلإذن " يف )Anne-Marie Benoit( حسب  املصنف إستعمال رخصةجسدتت

 حدود هلذا عمينحه املؤلف بشكل مباشر بدون مقابل مايل، وعوضا عن ذلك ميكن له وض
وتستقي مبادرة اإلبداع املشترك من رخص . 116")ينواحلق املع(اإلستعمال أو سحب املصنف 

                                                 
113 Benoit, Anne-Marie. Ibid. p. 235 
114 Appel de Berlin, mercredi 22octobre 2003.  [En ligne]. Disponible sur :  
http://www.inist.fr/openaccess/article.php3?id_article=38   (Vu le 05/07/2005) 
 
115 www.science.creativecomons.org 
116 Benoit, Anne-Marie. Op.Cit. p.239 
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وتتكون .  اآليل اإلعالم اليت مت تأسيسها يف األصل إلبداعات)Open Sources( الربجميات احلرة
   :وهيرخص اإلبداع املشترك من ستة عقود 

  (Paternité)  األبوة -)أ
  . ميكن اإلستعمال احلر للمصنف بشرط إسناده للمؤلف وذلك بذكر إمسه

  (Pas d'Utilisation Commerciale)    عدم اإلستعمال التجاري-)ب
و بالعكس يأذن فقط ت أميكن لصاحب احلقوق السماح بكل أنواع اإلستعماال

   .)كل إستعمال جتاري خاضع لترخيص من املؤلف(باإلستعماالت غري التجارية 
  (Pas de Modification)   عدم التغيري-)ج

ميكن ملالك احلقوق أن حيتفظ حبق إجناز مصنفات مشتقة أو أن يسمح مسبقا لآلخرين 
  ...ات والترمجة ريبإجراء التحويالت أو التغي

 Partage à l'Identique des Conditions) ملماثل للشروط األولية تقاسم ا–) د
Initiales)   

 ميكن إرفاق اإلذن املسبق لتغيري أو حتويل املصنف بإخضاع نشر املصنفات املشتقة لنفس 
   .)إحترام عقود اإلبداع املشترك(شروط إبالغ املصنف األصلي للجمهور 

   : ستة رخص مرتبة كما يلي إن التركيب بني خمتلف هذه الشروط يعطينا
  األبوة  -
 عدم التحويل أو التغيري /األبوة  -
 عدم اإلستعمال التجاري /األبوة  -
 عدم التغيري أو التحويل/عدم اإلستعمال التجاري /األبوة  -
 تقاسم املماثل للشروط األولية /عدم اإلستعمال التجاري /األبوة  -
  تقاسم املماثل للشروط األولية  /األبوة -

على اخلط يتحصل عليها ) نصها القانوين(الرخص اليت جيب أن تظهر صيغتها القانونية وهذه 
  .يداع الوثائق أو حتميلهاأثناء إاملستعملون 
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Paternité   

Paternité 
Pas de Modification  

 
Paternité 

Pas d'Utilisation Commerciale 
Pas de Modification  

Paternité 
Pas d'Utilisation Commerciale  

Paternité 
Pas d'Utilisation Commerciale 

Partage des Conditions Initiales à 
l'Identique 

 

Paternité 
Partage des Conditions Initiales à 

l'Identique 
 

 

  الرخص اليت يقترحها موقع اإلبداع املشترك ) :04(الشكل 

  ناشر/العالقة مؤلف - 2.2.3
. داع مقاالم يف قواعد األرشيف املفتوحيهم احلق يف إدييتسائل الباحثون إن كان ل كثريا ما

 بأرشفة كل مراحل إجناز العمل العلمي إنطالقا من املقال بصدد E-prints(117(ويوصي موقع 
ومبا أن املؤلف مل يتنازل عن . املصحح من طرف جلنة القراءة وصوال إىل املقال املنشورالنشر غري 

الف خمأي حق من حقوقه فيما خيص املقال بصدد النشر فإن إيداعه يف األرشيف املفتوح غري 
حيول دون  وذا ميكن ألي مؤلف أرشفة نسخة أولية ملقاله قبل نشره، غري أن األمر. 118للقانون
ا خيص املقاالت املنشورة ويرجع هذا لعدة أسباب إقتصادية وتنافسية، هلذا يقترح هارناد ذلك فيم

   .)Harnad/Oppenheim(  خيارات للباحثني يف إستراتيجيتهعدة

   )Harnad/Oppenheim( أوبنهامي/ إستراتيجية هارناد- 1.2.2.3
نه أدرك ألرشيف املفتوح ألمل يتوقف هارناد عن الدفاع عن فكرة إيداع املقاالت املنشورة يف ا

أن العائق األساسي لإلنضمام إىل سياسة األرشفة املفتوحة هو الصورة السيئة للمقاالت بصدد 
لدى الباحثني الذين مل يرحبوا بفكرة النشر احلر هلا على اخلط إلحتمال إحتوائها على النشر 

                                                 
117 www.eprints.org 
118 Benoit, Anne-Marie. Ibid. p.236 
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ي لنجاح األرشيف املفتوح وبالتايل فإن إيداع املقاالت املصححة أمر ضرور. 119معلومات خاطئة
وعادة عندما يوقع املؤلف العقد . إال أن ذلك ال ميكن أن يتم بدون أن حيتفظ املؤلف ببعض حقوقه

ق عن كل حقوقه للمجلة، إذ يفقد احليتنازل ) copyright transfer agreement(مع الناشر 
 جاءت بثالثة 120ةوهلذا وضع هارناد إستراتيجي. بوضع نصه يف أرشيف مفتوح مستقل عنها

يف املقال للمجلة، يف ) Excusivité(حلول حيث يتمثل احلل األول يف عدم إعطاء احلق احلصري 
لنسخة من مقاله يف إطار األرشفة الذاتية على مستوى حني يوصي احلل الثاين بإيداع املؤلف 

 ناشري االت نص على التفاوض معاألخري في ولثأما احلل الثا األرشيف قبل تقدميه للناشرين،
 حبيث ميكن للناشرين أن يزودوا األرشيف مباشرة ,حول حقوق النشر يف األرشيف املفتوح

ويف حالة رفض الناشر . من ناشر آلخر باملقاالت املنشورة بعد إنقضاء فترة منع التداول اليت ختتلف
للمقال (صحيح  يضيف التصحيحات الكربى اليت قامت ا جلنة التنحلق اإليداع على املؤلف أ

      . لنسخة املقال املودعة يف األرشيف واإلشارة إىل املرجع الذي نشر فيه هذا املقال) املنشور

   وتطوره )RoMéo ( موقع روميو- 2.2.2.3
أوبنهامي اليت تفرض التفاوض مع الناشرين أصبحت غري ضرورية ذلك أن /إن إستراتيجية هارناد 

ان على قدرا على زيادة التأثري العلمي دفع بالناشرين إىل توضيح تقدم مفهوم اإلتاحة احلرة والربه
لذاتية اخلاصة قدمي سياسة األرشفة اتوقد مت  .سياستهم إجتاه األرشفة الذاتية وتغيري حقوق النشر

 Joint)ومت تأسيس هذا املشروع من طرف . E-Prints RoMeo(121(بكل ناشر يف موقع روميو 

Information System Committee)  دف التعرف على ) 2003أوت /2002أوت (ملدة سنة
. السياسات املتبعة من طرف الناشرين إجتاه األرشفة الذاتية لإلنتاج العلمي يف اجلامعات الربيطانية

 E-Prints(  حاليا بتكملة وإيواء وحتديث موقع122)Sherpa RoMeo(ويقوم موقع شريبا روميو 

                                                 
119 Bosc, Hélène. Archives Ouvertes : quinze ans d’histoire. In : Aubry, Christine (dir.). Les archives ouvertes : 
enjeux et pratiques : Guide à l’usage des professionnels de l’information. Paris : ADBS, 2005. pp.47-48 
120 Harnard, S. Lecture et écriture scientifique dans le ciel : Une anomalie post - gutenbergienne et comment la 
résoudre : Comment contourner légalement un copyright restrictif (la stratégie d´Harnad/Oppenheim  Re : 
Should Publishers Offer Free-Access Services? 
http://www.cogsci.soton.ac.uk/~harnad/Hypermail/Amsci/0542.html]  (vu le 10/11/2005) 
 
121 Le projet ROMEO (Rights Metadata for Open archiving) : 
  www.romeo.eprints.org  
 
122 Sherpa RoMeo : 
www.sherpa.ac.uk/romeo.php 
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RoMeo(قى غري معروف يف األوساط العلميةب احلرة غري أنه ي الذي أصبح مركزا لإلتاحة. 
ويقصد باالت اخلضراء يف موقع روميو االت اليت تسمح باألرشفة الذاتية للمقاالت العلمية 

  .بينما يقصد باالت الرمادية تلك اليت مل تسمح بذلك بعد
موع الدوريات من جم % 92 أن 2005123 لعام )E-Prints RoMeo( موقع ت إحصائيانيوتب

 مل 2003يا األرشفة الذاتية، بينما يف سنة  دورية تساند رمس8457احملصاة واليت يتجاوز عددها 
من  % 41 أن 2006أكتوبر  كما تكشف لنا إحصائيات.  %55تتجاوز نسبة هذه الدوريات 

تية  ناشر يساندون األرشفة الذا185الذين يبلغ عددهم   )Sherpa RoMeo(موقع جمموع ناشري 
 يسمحون بأرشفة املقاالت املنشورة % 24 ,للمقاالت العلمية بصدد النشر واملقاالت املنشورة

 ة بصدد النشر، وال يعارض األرشفة الذاتية إال يشفة املقاالت العلم يوافقون على أر %09 فقط،
 ذه اإلحصائيات إختالف مواقف الناشرينر جليا من خالل ههيظو. من هؤالء الناشرين  25%

  .رةإجتاه األرشفة احل
 

  

  (Sherpa RoMeo)موقع شريبا روميو ) : 50(الشكل
                                                 
123 Bosc, Hélène. Op. Cit. p.48 
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  العواقب اليت تعترض حركة األرشيف املفتوح  - 4
رغم النجاح الواضح ملبادرة األرشيف املفتوح يف األوساط العلمية إال أهنا تواجه عدة 

زدهر دون جتاوز هذه صعوبات ذات طابع تنافسي وتقين، إذ ال ميكن هلذه احلركة أن حتىي وت
  . الصعوبات

    اجلانب التنافسي-)أ

إن معظم قواعد األرشيف املفتوح قام بتصميمها العلماء احملتكني باألوساط اجلامعية كما هو 
) Los Alamos(الذي يسريه يف البداية خمرب لوس آالموس ) ArXiv(احلال يف أرشيف آركسيف 
  وكذا قواعد األرشيف اليت يسريها مركز)Southompton( نوفيما بعد جامعة ساوثومبتو

حيث أن متركز .  مبباردة من اجلامعات ومراكز البحوث الفرنسية(CCSD)اإلتصال العلمي املباشر
ة الوثائقية وعملهم على توفري املعلومات لالباحثني ومؤسسام العلمية كأطراف جديدة يف السلس

ن هذه األخرية جتد إذ أ. 124ملفتوح واملكتباتالعلمية وحفظها ولد منافسة حادة بني األرشيف ا
  :  نذكر منها نفسها معرضة لعدة خماطر

  . فقدان صالحياا أي أهنا أصبحت أقل وزنا يف التعليم العايل والبحث العلمي أي أقل تأثري-
  .  نقص تردد الباحثني عليها-
  )  ؟تاحة على األنترنيتمادامت املعلومات مهدف املكتبة  ما( فقداهنا ملكانتها ومشروعيتها -

   نقص الكفاءات -)ب

 Pintat ( األرشيف املفتوح يستلزم توفري كفاءات تقنية كما أشار إليهمواقع جنازإإن    

Roland (من طرف أساسا ري أن القواعد األرشيفية تس حيث .125يف كشف املكتبات الفرنسية
...).  وأساتذة جامعيني ومهندسني باحثني(باحثني ذو مستويات عليا وخمتصني يف اإلعالم اآليل 

 ورشات تكوينية لتصميم وتسيري ءمما يستدعي إنشان توفر هذه الكفاءات ليس باألمر اهلني أغري 
  . مواقع األرشيف

                                                 
124 Mahé, Annaïg. «L’intégration des revues électroniques dans les pratiques : un processus d’appropriation 
Observé auprès des chercheurs du CEA». In : Chartron, Ghislaine. La documentation électronique et les 
Chercheurs. Paris : Edition du cercle de la librairie, 2002. p.180 
125 Pintat, Roland. «Archives ouvertes et logiciels libres : une alternative à la subordination des bibliothécaires 
aux éditeurs numériques ? ». In : Bulletin des Bibliothèques de France, vol 48, n°2, pp.90-94. 
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   اجلواجز اإلقتصادية -)ج
إيداع مقال علمي يف أرشيف مفتوح أقل من تكاليف نشر تبني الدراسات احلالية أن تكاليف 

لكن يف حالة ما إذا توسعت حركة اإلتاحة املفتوحة فمن احملتمل أن . 126لة علميةنفس املقال يف جم
. ترتفع هذه التكاليف، بالتايل تصبح األرصدة املخصصة لتسيري وثائق األرشيف املفتوح غري كافية

 األرشيف  حركةوكذلك فإن إعادة هيكلة اإلتصال العلمي تتوقف على تواصل وإستمرارية
قف بقاء هذه القواعد على قيد احلياة على إرادة وجدارة واضعيها من جهة ذا يتو. املفتوح

 أن متويالت مؤسسات وجيب اإلشارة يف هذا الصدد إىل. ىخرأوإستمرارية متويلها من جهة 
  . مستمرةالبحث اليت تساند حركة اإلتاحة احلرة قليال ما تكون 

   مشاكل امللكية الفكرية -)د
اليت اجلرمانوالتينية البلدان ب تعلق لألرشيف املفتوح خاصة فيما ييف غياب التكييف القانوين

 العلمي واحلفاظ على كموليته صنف يزداد التخوف بشأن إحترام امل حقوق املؤلفتتبىن قانون
  وكما رأينا سابقا فإن رخص اإلبداع املشترك ختدم أساسا البلدان.وكذا حول السرقة الفكرية

وال تضمن بشكل مطلق محاية   التجارية للمصنف حلماية احلقوقاليت تسعىاألجنلوسكسونية 
 املعنوية، وحىت احلقوق املادية تتوقف يف أغلب األحيان على موقف الناشرين إجتاه حقوق املؤلف

األرشفة احلرة، فإذا إستمروا على رفض مبدأ إيداع املقاالت املنشورة يف مستودعات األرشيف 
 لن تستقبل سوى املقاالت بصدد النشر مما يفقدها مصداقيتها املفتوح فإن هذه األخرية سوف

  .وحيول دون تطورها وإزدهارهاووزهنا العلمي 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
126 INIST. Le libre accès à l’information scientifique et technique : état de l’art. [En ligne]. Disponible sur : 
<http://www.inist.fr/openaccess/fr/etat_art.php>. (Vu le 20/04/2005). 
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   اخلالصة- 
ن جناح األرشيف املفتوح يتوقف على تعاون األطراف املختلفة واملتمثلة يف الباحثني ومؤسسام إ

لية م اآليل الذين يتحكمون يف الوسائل اآلواملكتبيني ومكتبام والناشرين واملتخصصني يف اإلعال
 ذه احلركة بوصفها ن الباحثني ومؤسسام هم املعنيون أكثرأغري . الالزمة خللق مواقع األرشيف

 اليت ال ميكن حتقيقها إال و,إذ متنحهم اإلتاحة اانية للمقاالت العلميةختدم مصاحل الباحثني 
الذاتية لنتائج حبوثهم، وأما املؤسسات األرشفة  عربفتوح األرشيف امليف ) الباحثني(شاركتهم مب

العلمية فتضمن هلا هذه احلركة اإلنتفاع من األحباث العلمية ونتائجها اليت تقوم يف غالب األحيان 
                      . بتمويلها

يف اإلتصال  املفتوح األرشيف اليت تؤكد الدور الكبري الذي يلعبهاملذكورة سابقا رغم اإلجنازات و
من اجلانب اإلقتصادي فن هذه احلركة  تصطدم بعدة صعوبات أ إال العلمي وتقومي نتائج البحث

نتسائل عن قدرة الباحثني ومؤسسام البحثية على متويل مشاريع األرشيف املفتوح ومدة 
وق إستمرارية هذه التمويالت، أما من اجلانب القانوين فيزداد التخوف حول مدى محاية احلق

املعنوية للباحثني مبجرد إيداعهم للوثائق يف األرشيف، وحىت احلقوق املادية للمؤلف تتوقف يف 
فإذا أصروا على عدم تقبل . معظم األحيان على موقف الناشرين التجاريني إجتاه األرشفة احلرة

صة وأن ستمرارية هذه القواعد خاإيف األرشيف املفتوح ال ميكن ضمان  إيداع املقاالت العلمية
    .املؤلفني الباحثني ال يستطيعون اإلستغناء عن النشر يف االت التجارية
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دراسة مستودعات األرشيف  :الفصل الرابع  
  املفتوح
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  متهيد - 
إن تطور مستودعات األرشيف املفتوح خيتلف حسب ااالت العلمية والقطاعات اجلغرافية، 

يات، ضاإلقتصاد، الفيزياء، الريا:   التخصصات أكثر تأثرا حبركة األرشيف املفتوح جندومن بني
وكذلك لكل ختصص علمي مميزاته وخصائصه اإلتصالية، . اإلعالم اآليل، علوم النفس واألعصاب

فإذا كان الباحثون يف العلوم الدقيقة جمربين على النشر السريع لكل مراحل إجناز حبثهم العلمي 
ىل املقال املنشور فإن إقا من تقرير البحث مرورا باملداخالت واملقال بصدد النشر وصوال إنطال

تكون لدينا  كيول. الباحثون يف العلوم اإلنسانسة واإلجتماعية ينشرون وثائق متباينة وكبرية احلجم
ني من مستودعات اإلجنازات احلالية لألرشيف املفتوح سنقوم بدراسة نوعلكل املة نظرة ش

  . املستودعات املوضوعية واملستودعات املؤسساتية: األرشيف 

  املستودعات املوضوعية   - 1
 تشمل هذه املستودعات موزعات األرشيف اليت مت إجنازها من طرف مجاعات الباحثني،
ويتوقف تزويد القواعد املوضوعية على إرادة الباحثني يف إيداع أعماهلم العلمية عن طريق أرشفتهم 

  .ول منوذج نتطرق لدراسته يف هذا النوع هو مستودع أركسيفأ و.هلاالذاتية 

  ) قاالت اإللكترونيةأرشيف امل (ArXiv  مستودع أركسيف -1.1 
ة على تبادل املقاالت بصدد دهو أرشيف موضوعي موجه أساسا جلماعات الفيزيائيني املعتا

   .127النشر سواء على شكلها املطبوع أو اإللكتروين
   تارخيية حملة -1.1.1

ول مشروع يف جمال األرشيف املفتوح، وقد قام بوضعها بول أكسيف رتعترب قاعدة أ
جنز جينسبارغ هذا أوقد  .1991128 جينسبارغ الباحث مبخابر لوس آالموس األمريكية عام

تاحة فورية وحرة األرشيف ليمنح الباحثني حل بديل لنشر الوثائق على شكلها املطبوع وتوفري إ
ىل أن تبادل الوثائق إوجتدر اإلشارة . البحثية عن طريق النشر اإللكتروين هلامعلومات وجمانية لل

  .129بصدد النشر على شكلها املطبوع ميثل ثقافة عند مجاعات الفيزيائيني
  

                                                 
127 Vega (de la), Josette F. La communication scientifique à l'épreuve de l'Internet : l'émergence d'un nouveau 
modèle. Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2000. p.126 
128 http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ginsparg 
129 Vega (de la), Josette F. Op.Cit. p.126 
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  الواجهة الرئيسية ألرشيف أركسيف) : 06(الشكل

 لتتوسع تغطية هذا  أوىل الوثائق اليت تلقاها أركسيف ختص أساسا جمال الفيزياءلقد كانت
ويف سنة . 130األرشيف شاملة جماالت أخرى كالرياضيات واإلعالم اآليل والبيولوجيا الكمية

س آالموس ليشتغل كأستاذ يف جامعة كورنال وذا نقل و غادر بول جينسبارغ خمابر ل2001
ة وحاليا يتم متويل هذا املشروع من طرف املؤسس. نفس اجلامعة ىلإمشروع آركسيف أيضا 

كي للطاقة ي واملعهد األمر)US National Science Fondation(مريكية العلمية الوطنية األ
Department of Energy) (USه جينسبارغري الذي يس.  

  
  

                                                 
130 http://en.wikipedia.org/wiki/ArXiv.org_eprint_archive 
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  كيفية عمل األرشيف  - 2.1.1
   طرق ومبادئ إستعمال األرشيف -1.2.1.1

الفيزياء، الرياضيات، : ة تتكون قاعدة أركسيف من وثائق علمية وتقنية يف التخصصات التالي
  .البيولوجيا الكميةطية، اإلعالم اآليل، واخلم غري العلو

كر وختص عملية إيداع النصوص العلمية كل الباحثني واألساتذة الباحثني يف ااالت السالفة الذ
كتروين لإلب أو إرساله عرب الربيد ايهة الو مباشرة على واجهحيث يقوم الباحث بإيداع مقال

يداع حيث ويتم إخضاع كل مقال ملختصني يف جماالت اإل.  األرشيف بإيداعهافل مسريوليتك
ولكن منذ فترة قصرية مت تغيري هذا النظام . يقومون باملصادقة عليه والتقرير بقبول إيداعه أو عدمه

 به واستبداله بنظام قبول املؤلفني اجلدد الذي يقضي باستناد هؤالء املؤلفني على عراب يعترف
 مقاله، رن حيترم بعض املقاييس يف حتريأويشترط على املؤلف . أركسيف إليداع مقاهلم العلمي

لخص وتصنيفه يف إحدى مبقه اكما جيب إراف  Latexفمن اجلانب التقين يفضل كتابة املقال بنسق
  .يفشالتفريعات املتواجدة على مستوى األر

لما أن النسخ القدمية تبقى متاحة على وميكن للمؤلف أن يقوم بنشر نسخة حديثة من عمله، ع
  . يفشمستوى األر

 آلركسيف بتسهيل هذه ةإن إتاحة النصوص تكون حرة وجمانية للكل، وتسمح مواقع املرآة املتعدد
  . خالل توزيع عمليات البحث على هذه املواقع وإتاحة الوثائق عربها من 131اإلتاحة

ية فائقة تتعلق باألرشيف وتشرح كيفية عمله روابط نص ة آلركسيف عدةيتقترح الواجهة الرئيس
وتوجه هذه الروابط أساسا ملستعملي األرشيف سواء تعلق األمر . ومناهج اإليداع والبحث فيه

  .باملودعني للوثائق أو الباحثني عنها
نه يف أاليوجد أي تنويه فيما خيص التشغيلية البينية للمستودع على مستوى موقع آركسيف غري 

ىل أن قاعدة آركسيف تساند رمسيا بروتوكول إ متت اإلشارة 132ة األرشيف املفتوحموقع مبادر
 ىلإ كما أن آركسيف ينتمي .(OAI-PMH) ة التابع ملبادرة األرشيف املفتوحيجتميع البيانات اخللف

                                                 
تحتوي على موقعي مرآة  زيادة على (الواليات المتحدة األمريكية , إسبانيا, آوريا الجنوبية, الصين, البرازيل, أستراليا, ألمانيا, إفريقيا الجنوبية 131 

.الطيوان, روسيا, اليابان, إيطاليا, إسرائيل, الهند, بريطانيا العظمى, فرنسا, )الموقع األصلي   
132 http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites.pl 
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  ستودعات اليت تسمح بإجناز أحباث على البيانات اخللفية فقط إنطالقا من احلاصدامل
133(OAIster)    .  

  طرق البحث واإلطالع على املعلومات  - 2.2.1.1  
 حيث ميكن ,تتم عملية البحث عن الوثائق على مستوى قاعدة آركسيف بطريقتني خمتلفتني
  .للباحث إرسال طلبه عرب الربيد اإللكتروين أو البحث املباشر يف واجهة األرشيف

وعه كما ميكن له أيضا طلب  ويتوجب  على املرسل للربيد اإللكتروين حتديد جمال البحث وموض
  .(OAIi-dent)  هويتها رقموثيقة يعرف

وأما فيما خيص البحث يف موقع األرشيف فيتم إجباريا داخل جمال علمي حمدد إذ ال ميكن إجراء 
وهناك وسائل أخرى حلصر عملية البحث كتحديد تاريخ . حبث شامل على جممل وثائق األرشيف

إسم (وحتديد حقول البحث ) جلارية وليس على جممل السنواتيتم البحث حول السنة ا(اإليداع 
 حمتوى امللخص، حمتوى الوثيقة، التعليق على الوثيقة، مراجع الة اليت نشر فيها ,املؤلف، العنوان

  . حبث حول النص الكامل للوثائقءجراإ كذلك ميكن األرشيف من ).املقال
املوضوعي تصنيف ال:  لبيبليوغرافية التاليةض نتائج البحث يف مرحلة أوىل املعلومات ارتستع
، عنوان الوثيقة، إسم املؤلف، ومؤسسة البحث اليت OAIi-dent) ( رقم هوية الوثيقة,لوثيقةل

كما تسمح هذه الصفحة أيضا باحلصول على امللخص . ينتمي إليها، التعاليق املقدمة حول الوثيقة
  ). Latex,  ps, pdf (…والنص الكامل للوثيقة بعدة أنساق 

كذلك ميكن اإلطالع على الوثائق إنطالقا من الواجهة الرئيسية للموقع اليت تستعرض خمتلف 
 abstracts (new)ةات اجلديدصىل امللخإامليادين العلمية وتفريعاا مما يسمح لنا بالوصول مباشرة 

 إيداعها يف اخلمس  املقاالت اليت متىنمبع(recent)   واملقاالت اجلديدة(abstracts) و امللخصات
أو الوثائق اليت متت أرشفتها يف  (abs) األيام األخرية، كما ميكن البحث أيضا عن امللخصات

وتعترب هذه الواجهة الرئيسية نفعية كوهنا تسمح بالدخول مباشرة يف . (find)خمتلف التفريعات 
  . صلب املوضوع

ها آركسيف بإعالم الباحثني عن إيداع اليت يتوفر علي(service d’alerte)  تسمح خدمة اإلنذار
  .مقاالت جديدة يف األرشيف عن طريق الربيد اإللكتروين 

                                                 
133 http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/viewcolls.htm 
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   اهليكل التكنولوجي لألرشيف - 3.1.1
وتشتغل هذه الربجمية حتت نظام .  (E-prints)يعتمد أرشيف آركسيف على برجمية إيربينتس

وقد مت  .(Perl)ولغة الربجمة  (MySQL)  وقاعدة البيانات(Apache) واملوزع (Unix) التشغيل
 على شكل تطوير هذه الربجمية من طرف معهد اإللكترونيك واإلعالم اآليل جلامعة ساوثامبتون

   .) GNU GPL13رخصة(برجمية حرة 

  تطور األرشيف  - 4.1.1
أن عدد الوثائق اليت تودع كل شهر  134تبني إحصائيات اإلستعمال املتاحة يف موقع األرشيف

 مييل إىل التزايد بكثرة حىت وإن شهد اإليداع إخنفاضا يف بعض األشهر من كل 1991منذ عام 
ألف مقال  30، إذ تتجاوز نسبة النمو )بداية ووسط السنة اليت تصادف العطل األكادميية(سنة 

ما عن عدد اإلطالعات فيسجل أ و).07أنظر الشكل( وثيقة يف الشهر 3500 سنويا بإيداع
 يتم حتميل النص ل وفيما خيص حتميل الوثائق ففي املعد. يف اليوم ألف إطالع140األرشيف 

 مليون  نص 20 مت حتميل 2002 سنوات، ويف عام 7 مرة يف 300الكامل لكل مقال أكثر من 
 356818 ما يفوق عن 2006 فيفري 08وقد أحصى األرشيف يف  .كامل من األرشيف

 لنا هذه اإلحصائيات أن إستعمال  وتبني. موقع مرآة خاص بأركسيف17  متاحة عرب135وثيقة
  .أرشيف آركسيف يفوق بنسبة كبرية إستعمال االت اإللكترونية

وثراء حمتوياته، ولكن بفضل أقدميته ويتمتع حاليا آركسيف مبكانة مرموقة يف األوساط العلمية 
عة معتادة ىل أن السر احلقيقي لنجاح هذا األرشيف يعود لكونه قد منى يف وسط مجاإجيب اإلشارة 

  .رمسي للمقاالت العلمية بصدد النشرالعلى التبادل غري 
هذا النجاح الواضح آلركسيف إال أنه يشكو من بعض السلبيات، ففي احلقيقة إن الواجهة  ورغم

 وباملقابل ستعمل هذه ,البيانية لألرشيف ليست سهلة اإلستعمال بالرغم من فعاليتها الكبرية
 نترنيتأل يتمتعون بربط سريع بشبكة ا الاحة املوقع لألشخاص الذينالواجهة حتما على تسهيل إت

تصحيح املقاالت غياب جلنة   وكذلك نالحظ.ألكرب عدد من األشخاص مما يسمح بإتاحة املوقع
املنشورة يف األرشيف كما كان عليه احلال سابقا أين كان األرشيف يعتمد على باحثني خمتصني 

 بنظام القبول الذي يرتكز أساسا 2004 هذه اللجنة منذ جانفي ستبدلتألتقييم الوثائق، حيث 

                                                 
134 http://arxiv.org/show_monthly_submissions 

.واجهته الرئيسية على مستوى األرشيف  يتم اإلعالن عن عدد الوثائق المودعة في 135  
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حني أن عدد اإليداعات  على عرابة املؤلفني اجلدد لضمان النوعية اجليدة ملنشورات آركسيف يف
 .رتفاع مستمرإيف  يزال ال

ىل الباحثني سواء إميكن جتاهل فائدة آركسيف اليت تؤول  نه الأعلى  ويف األخري ميكن اإلمجاع 
هؤالء الذين يريدون إيداع مقاالم العلمية أو الذين يودون البحث واإلطالع على معلومات 

 .األرشيف
 

Erreur !

 .1991هر منذ أوت ميثل اللون األزرق عدد اإليداعات اجلديدة اليت يستقبلها األرشيف كل ش -

136إحصائيات اإليداعات الشهرية ملستودع آركسيف : (07)الشكل

 
  

                                                 
136 http://arxiv.org/show_monthly_submissions 
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 كسيفرآ ألرشيفشغيلي والتاملخطط التصوري:)08(الشكل

 

 :بحث بسيط 
إسم , العنوان
هوية , المؤلف

قم ر(الوثيقة 
OAI  + تاريخ

, )اإليداع
 .........التعاليق

بحث تجريبي 
حول النص 
 الكامل

عبر البريد طلب
على اإلطالع , اإللكتروني

 التصنيفات وتفريعاتها
الملخصات والمقاالت و

الواجهة ( الجديدة 
 )الرئيسية للموقع

 - األستاذتسجيل  : بطاقة وصفية
التصنيف حسب الباحث أو الباحث

 هوية الوثيقة, الموضوع
تاريخ +  OAIرقم (

إسم , العنوان,  )اإليداع
 ,المركز العلمي, المؤلف
 رابط نصي نحو ,التعاليق

 البطاقة الوصفية المفصلة

 عبر الوثيقةبعث 
البريد اإللكتروني 

المباشر  ها إيداعأو
 /في األرشيف

فحص مسير 
,  الكلمات الدالة,الملخصاألرشيف

رابط نصي نحو النص 
 :الكامل للوثيقة بالنسق 

pdf, ps,… 
 المعلومات تزويد

تسجيل / المرجعية
الوثيقة في 
 اقع مرآة لقاعدة أركسيف عبر العالممو األرشيف

خدمة إنذار المستعملين

حول معلومات
 عمل األرشيف

 واجهة اإلطالع على
 الوثائق

روابط نصية واجهة اإليداع
 متعددة

النشر  المقاالت بصدد
 والمقاالت المنشورة

, الرياضيات,  الفيزياء: المجاالت العلمية
 البيولوجيا الكمية ,اإلعالم اآللي

أركسيف  ستودعمإتاحة حرة ومجانية للكل
 



  أرشيف مفتوح يف علوم اإلعالم واإلتصال  : 137ArchiveSic أرشيف سيك -2.1
فرنسا يقترح مقاالت علمية يف علوم اإلعالم واإلتصال بهو مستودع معلومايت متمركز 

طرف مركز اإلتصال العلمي وقد مت إجناز هذا األرشيف من . غة الفرنسيةحررت أغلبيتها بالل
 والذي يقوم بتسيري مستودعات (CNRS) التابع للمركز الوطين للبحث العلمي(CCSD)  املباشر

رشيف املذكرات يف علوم اإلعالم  وأ(TEL)  أرشيفية أخرى كأرشيف األطروحات على اخلط
  .(HAL) وأرشيف هال (memSIC)  اإلتصالو

  

  

  الواجهة الرئيسية ألرشيف سيك : )09(لشكلا

  

                                                 
137 http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/   (Vu le 01/2006) 
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   حملة تارخيية -1.2.1
 نتيجة لتحقيق قامت به وزارة البحث العلمي يف فرنسا حول  سيكلقد كان إجناز أرشيف

خصوصا فيما يتعلق باالت املتخصصة يف علوم  اإلنتاج العلمي يف العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
 جملة حمصاة يف علوم اإلعالم واإلتصال 263 ولقد بني هذا التحقيق أنه من بني .اإلعالم واإلتصال

 من الباحثني، أما على املستوى  %50  جملة منها فقط معروفة من طرف17على املستوى العاملي 
 عنوان، وهذا ال يعين حتما أن هؤالء 40 جملة من بني 12الوطين فعدد االت املعروفة ال يتجاوز 

ونتيجة هلذه الوضعية املزرية بادر ثالث باحثون . 138 يطلعون عليها بشكل منتظملباحثنيا
(Gabriel Gallezot, Ghislaine Chartron, Jean Max Noyer) ف مفتوح  بإجناز أرشي

 ومت وضع هذا األرشيف يف متناول الباحثني املؤلفني يف .139اإلتصالمتخصص يف علوم اإلعالم و
  :أرشيف سيك أساسا يف وتتمثل أهداف . 2002جوان 
  .زيادة بث املقاالت العلمية وتسهيل إتاحتها -
 .حتقيق أكرب عرض ممكن للمقاالت العلمية -
 .هيكلة اجلماعة العلمية لعلوم اإلعالم واإلتصال -
   .احلفاظ على ذاكرة مجاعية تساهم على هيكلة التخصص -

دف الىت الفرونكفونية ويتميز أرشيف سيك عن بقية القواعد األرشيفية األخرى مبقاربته 
على املستوى الدويل، وهذا الفرنسية   حول أعمال البحثىل مجلة كافية من التعليقاتإلوصول ل

  .بالرغم من كون اللغة الفرنسية غري إجبارية إليداع الوثائق يف األرشيف

   كيفية عمل األرشيف - 2.2.1
   طرق ومبادئ إستعمال األرشيف - 1.2.2.1

نكوفونيني يف علوم اإلعالم وماعة الباحثني واألساتذة الباحثني الفرخيصص أرشيف سيك جل
ويد زل نفسه على مستوى موقع األرشيف وذلك بتيويقوم املودع للوثائق بتسج . فقطصالتاإلو

  .أدىن املعلومات عن هويته

                                                 
138 Gallezot, G. [et all.]. Conception d'une archive ouverte en SIC : le sens de la technique, 2003. [En ligne]. 
Disponible sur : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000943.html (Vu le 01/2006) 
 
139 Gallezot, G. Une archive ouverte des publications en InfoCom. 2002. [En ligne].  Disponible sur : 
<http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000029.html> 
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ق بنفسه إال أنه ميكن لشخص مسجل يف األرشيف ئوألسباب قانونية يقوم املؤلف بإيداع الوثا
كما ميكن أن  .داع نص املؤلف بعد أن يتحصل على القبول الكتايب من طرف هذا األخريإي

  .تتكفل املؤسسة اليت ينتمي إليها املؤلف بعملية اإليداع
ويسمح بإيداع املقاالت العلمية يف األرشيف يف خمتلف وضعياا سواء كانت مقاالت مودعة 

 مما يسمح بإتباع كل ,(Working paper)ة أو للنشر أو مقاالت بصددد النشر أو مقاالت منشور
  . مراحل إجناز العمل العلمي

  RTF, DOC, PDF, PS:  يستطيع الباحث أن يودع الوثائق يف عدة أنساق نذكر منها
اجهة إيداع سهلة ومبسطة متكن للباحث إيداع نصه بكتابة بعض وسيك ب ى أرشيفحيض

إسم املؤلف، (اقة فهرسية خمتصرة وىل على بطبعض النقرات حيث حتتوي الصفحة األبالكلمات و
 وأما الصفحة الثانية فتزودنا بقائمة .)، السنة، امللخص، الكلمات الدالةتها، وضعي الوثيقةعنوان

اق اليت خيتارها سيف حني تقترح الصفحة الثالثة األن.  موضوع22املواضيع العلمية اليت يبلغ عددها 
ويف األخري تتم املصادقة . لصفحة الرابعة لتحميل الوثائقوقد خصصت ا. املؤلف إليداع وثائقه

على الوثيقة املودعة يف األرشيف وذكر املسؤولية القانونية للمؤلف املودع على مستوى الصفحة 
  . اخلامسة

 نيني إال أن واجهته مزدوجة اللغة وبالرغم من أن األرشيف موجه أساسا جلماعة الفرونكوفو
وكذا فإن لغة اإليداع ال . ك للسماح ببحث عاملي على وثائق األرشيفوذل) إجنليزية–فرنسية (

تقتصر فقط على اللغة الفرنسية بل تتعداها لتشمل لغات أخرى كاإلجنليزية، األملانية، اإلسبانية، 
  ...العربية، اإليطالية 

 يفشع أروأما فيما خيص البيانات اخللفية فهي تتواجد فقط يف الواصفات البيبليوغرافية ملستود
، كما أن هذه البيانات تتطابق مع بروتوكول مبادرة األرشيف املفتوح، بالتايل فهي تسمح سيك

نية وتبادل املعلومات ما بني أرشيف سيك والقواعد األرشيفية األخرى املوافقة لنفس يبالتشغيلية الب
  . الربوتوكول

ت اليت يستقبلها، ويف كل وال يستعني أرشيف سيك بأية جلنة تصحيح للمصادقة على املقاال
ويترأس .  قد مت قبول نشرها من طرف جملة علمية أو هي موجهة لذلكوثائقاحلاالت فإن هذه ال

كل جمال علمي مسري له صالحية قبول أو رفض نشر املقال على مستوى األرشيف حبسب توافقه 
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الت العلمية وال يضمن ة وفرز املقاباقرهلذا فإن مسري األرشيف يقوم فقط مب. مع مبادئ األرشيف
  . وميكن للمسري الواحد أن يكون مسؤوال على عدة جماالت علمية,املصادقة العلمية على حمتوياا

   طرق البحث واإلطالع على املعلومات -2.2.2.1
طالقا إن حمددة بوضوح وهي, مينح األرشيف عدة طرق لإلتاحة والبحث عن املقاالت العلمية

 ث تتواجد أربع إمكانيات للبحث بالنسبة للزائر واليت تتمثل يمستودع حبمن الواجهة الرئيسية لل
ث يف الكلمات حىل املقاالت اجلديدة، البإقائمة املؤلفني أو ااالت العلمية، الوصول  تصفح: يف 

الدالة أو يف النص الكامل للوثائق أو أيضا البحث عن الوثائق عن طريق معرفة رقم هويتها 
(OAIi-dent).   

:  إذ ينحصر البحث البسيط يف احلقول التالية ,و متقدماأويكون البحث بالكلمات الدالة بسيطا 
 اال ,اليت نشر فيها املقالأو الة  عنوان املقال، الكلمات الدالة، عنوان املداولة ,اسم املؤلف

حد، وكذا  املتقدم ليعطي إمكانية استجواب كل هذه احلقول يف آن واثويتوسع البح. العلمي
مقال، جملة، ( كما يسمح البحث املتقدم بتحديد نوع الوثيقة ,البحث يف النص الكامل للوثائق

  .)مودعة للتقييم، منشورة، أوبصدد النشر( وكذلك وضعيتها )...مداخلة
ن برجمية وهذا لكو [ht://Dig]140ويتم البحث البسيط واملتقدم بفضل حمرك حبث خارجي يدعى 

(e-prints)ويقترح هذا احملرك نظام تكشيف وحبث كامل عن  .ي أساسا على حمرك حبث الحتتو
  .املعلومات

:  أما فيما خيص نتائج البحث فإهنا ال تعطي يف بادئ األمر سوى العناصر البيبليوغرافية التالية
ا مأ و,ىل وضعية املقالإإلضافة ا املراجع الكاملة للمجلة أو املداخلة ب,عنوان املقال، اسم املؤلف

 حيث هإتاحة النص الكامل للمقال فتتم عرب صفحة أخرى متنح معلومات تتعمق أكثر يف وصف
 اليت صنف  العلميةتشمل امللخص باللغتني الفرنسية واإلجنليزية، الكلمات الدالة، وخمتلف ااالت

 . )rtf, .pdf, .html, doc(  أيضا املقال عليهاتواجد وخمتلف األنساق الىت يفيها املقال

 اإلشتراك مميكن إعالم مستعملي األرشيف باملقاالت اجلديدة اليت استقبلها املستودع بواسطة نظاو
لذا جيب على املستعمل اختيار تواتر اإلنذار بوصول املقاالت اجلديدة . كتروينلعرب الربيد اإل

                                                 
140 http://sourceforge.net/projects/htdig ; http://www.htdig.org 
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لنوع من ويعترب هذا ا. كما ميكنه حتديد ااالت العلمية اليت مه)  شهري, أسبوعي,يومي(
  . اإلشتراك جماين وال يستدعي سوى تسجيل املؤلف يف األرشيف

  اهليكل التكنولوجي لألرشيف  - 3.2.1
وىل مت إعتماد النسخة األ اليت 141(GNU eprints.org)لقد مت بناء األرشيف إنطالقا من الربجمية 

ق واحتياجات مبا يتوافالربجمية  وقد أجريت بعض التعديالت على هذه .(version 1.1)ا منه
ابع تيف فيتكفل به مركز احلساب الشيواء األرإ أما ,اإلتصال اإلعالم وية لعلومماجلماعة العل

  . 142 (CCSD/CNRS) للمعهد الوطين للبحث العلمي الفرنسي

  طور األرشيف ت-4.2.1
ذ أفريل مبراحل تطوره منيات املتواجدة على مستوى موقع أرشيف سيك ئمتدنا اإلحصا

 تسجيل يف الشهر لكن هناك 2.30ىل إ يف األرشيف يصل ن معدل التسجيل حيث أ2002143
فجوة يف   بينما نالحظ2003 حساب يف أكتوبر 85حبيث نشهد فتح  ة هلذا املعدلسبتباعد بالن
وكذلك فإن ارتفاع عدد املقاالت املودعة يتماشى مع عدد  . بثالث حسابات فقط2002سبتمرب 

 وثيقة 77 مت ايداع 2003ويف أكتوبر . س القمم ونفس الفجواتاحلسابات املفتوحة أين جند نف
يداع مقاالت املؤمتر الدويل الفرونكفوين يف علوم اإلعالم يف األرشيف ويرجع هذا العدد املتزايد إل

أنظر  (2003 جويلية من عام 2و جوان 28نعقد يف بوخاريست ما بني إواإلتصال الذي 
  .)10الشكل

يف الشهر من طرف  عشرة آالف زيارة ى وثائق األرشيف حيصي املوزعع علفيما يتعلق باإلطال
 بدون أن ننسى عبور حمركات البحث املختلفة) من هذه البلدان فرنسية % 46( بلد 90

(Google, Fast…)144مقارنة باملستودع آركسيف غري أن ة وتعترب هذه اإلحصائيات جد ضئيل 
  .اأساسر فرونكفوين حمدودة ومجهوويغطي جماالت علمية  أرشيف سيك حديث النشأة

                                                 
141 http://www.eprints.org/ 
 
142 http://www.ccsd.cnrs.fr/ 
143 http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/info/index_fr.html 
144 Gallezot, Gabriel. Conception d’une archive ouverte en SIC. Université de Nice, URFIST- Nice. [En ligne]. 
Disponible sur : http://w3.granddictionnaire.com (Vu le 02/01/2006) 
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  145حصائيات اإليداع ألرشيف سيكإ) :10(الشكل

 من املقاالت تعاجل علوم اإلعالم واإلتصال  %12 ,فيما خيص ااالت اليت يغطيها األرشيف
    8% نسبة والنشر اإللكتروين ب9%نسبة اإلتصال ب تقنيات اإلعالم وىاإلجتماعي ومن مثة تأت

7%ص الفائقة واملتعددة الوسائط فلكل منها التوثيق والنصواالت املتعلقة بأما ا.  
فرنسية (  لنا أن أرشيف سيك فرونكفوين باإلغلبية على الرغم من أن واجهته مزدوجة اللغةنييتبو
فرونكفونية  يسمح بالبث الدويل للمنشورات الة مماي باللغة اإلجنليزاوميكن استجوا)  إجنليزية–

إذ يبقى اإلطالع ,ة املكتوبة باللغة اإلجنليزيةيالت الدولاليت جتد صعوبة يف فرض نفسها أمام ا 
   .146على هذه النصوص قليال باملقارنة مع النصوص اإلجنليزية

ل سوى ه ال يقبإذ أن ,نظام النشر التجاري جتاهل تية من وضع أرشيف سيك ليسإن الغا
كوهنا قد بثت يف شكل من طرف جلنة التصحيح أو اليت هي بصدد ذلك لاملقاالت اليت مت تقييمها 

هذا ما . مداخالت يف مؤمترعلمي أو موجهة للنشر يف جملة علمية أو قد سبق نشرها يف جملة ما
  . يضمن نوعية جيدة للمقاالت املودعة يف األرشيف

                                                 
145 http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/info/index_fr.html 
146 Gallezot, Gabriel.  Op. Cit 
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ن أسباب إالذي يتناول موضوعه أرشيف سيك ف (G. Gallezot)147 حسب ما ورد يف مقالو
وسياسته  مسؤول األرشيف ن يف تساؤالت الباحثني عنيف تكم يف املشاركة يف هذا األرشالتردد

؟ ه عالم واإلتصال من وعن موقف ناشري االت يف علوم اإل,األرشيف النشرية والغاية من وضع
منفعة حبيث يعتقد املودعون يف /غري أن العائق الرئيسيي لإليداع يف األرشيف يرتبط بالعالقة زمن

 ذا , فورية هلذا املشروعةنه حاليا ال توجد منفعأومسؤوليام  تكثر مهامهم ناألرشيف والذي
  . ه تكنولوجينن عوائق املشاركة يف األرشيف هي ذو طابع ثقايف أكثر مأميكن أن نستنتج 

وتقارير   بإيداع املذكراتحالذي يسم 148(mémSIC) ىل مشروعإيف األخري جيب اإلشارة و
 وقد متت مباشرة هذا .م واإلتصال واإلطالع عليهاالتربصات اخلاصة أيضا مبجال علوم اإلعال

املشروعان نظرة شاملة عن  ، وهو يعترب تكملة ألرشيف سيك ليعطي2003األرشيف يف أكتوبر 
 .باخلصوص يف فرنساتصال واألحباث اليت مت إجنازها يف علوم اإلعالم واإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
147 Ibid 
148 www.memsic.ccsd.cnrs.fr 
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 سيك ألرشيفشغيلي والتاملخطط التصوري: )11(الشكل

 

 : بحث بسيط
إسم , العنوان
هوية , المؤلف
 OAIرقم (الوثيقة 

, )تاريخ اإليداع+ 
الكلمات , ملخصال

,  بالفرنسيةالدالة
 المجال العلمي

  :  حث متقدمب
 باللغتينالملخص

الفرنسية 
 ,واإلنجليزية
, الكلمات الدالة
 نوع الوثيقة أو

 هاوضعيت

قائمة هجائية 
قائمة , للمؤلفين

, الميادين العلمية
  ةالمقاالت الجديد

,   العنوان: بطاقة وصفية
المعلومات , إسم المؤلف

المرجعية للمجلة أو 
, ة  الوثيقةوضعي ,المنتديات
تاريخ +  OAIرقم (هويتها 
, المركز العلمي, )اإليداع

رابط نصي نحو البطاقة 
  الوصفية المفصل

لغتين الفرنسية الملخص بال
, الكلمات الدالة, واإلنجليزية

رابط نصي, المجاالت العلمية
نحو النص الكامل للوثيقة 

,pdf :بالنسق  rtf,,…

 - األستاذتسجيل
الباحث أو الباحث

 عبر الوثيقةبعث 
البريد اإللكتروني 

المباشر  ها إيداعأو
 /في األرشيف

فحص مسير 
األرشيف

 المعلومات تزويد
تسجيل / المرجعية

الوثيقة في 
 األرشيف

   علوم اإلعالم واإلتصال: المجال العلمي
  

شيف أر ستودعمإتاحة حرة ومجانية للكل
  سيك

 واجهة اإلطالع على
 الوثائق

حول معلومات
 عمل األرشيف

النشر المقاالت بصددواجهة اإليداع
 ,والمقاالت المنشورة
Working paper 

خدمة إنذار المستعملين



  ؤسساتية  املستودعات امل-2
ختتلف املستودعات املؤسساتية عن املستودعات املوضوعية من حيث عامل جتميع الوثائق الذي 

جمموع الوثائق اليت  يقتصر على موضوعها بل على مصدرها، إذ حتتوي هذه املستودعات على ال
، وكذا من حيث عامل إيداع الوثائق الذي يكون يف مت إجنازها على مستوى مؤسسات البحث

لب األحيان إجباري بالنسبة للباحثني العاملني يف هذه املؤسسات سواء عن طريق األرشفة غا
  .الذاتية أو بتكليف مسؤول األرشيف بتجميعها وإيداعها يف املستودع

   149 (HAL: Hyper Article en Ligne)  املوزع هال-1.2

يف وهو موجه يعترب هال أرشيف مؤسسايت متعدد التخصصات مت تصميمه بنفس صورة آركس
   .أساسا للجماعة العلمية الفرنسية

  
  الواجهة الرئيسية ألرشيف هال: (12) الشكل

                                                 
149 http://hal.ccsd.cnrs.fr/ (Vu le 02/2006) 
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  حملة تارخيية - 1.1.2
 على مستوى املركز الوطين للبحث العلمي بفرنسا من 2001لقد مت إجناز مشروع هال يف عام 

رب خممل يف  العا(Franck Laloë) اإلتصال العلمي املباشر حيث يقوم الباحثمركز طرف 
(Kasteler Brossel-ENS)ولقد كان .  بتسيري هذا األرشيف بالتعاون مع فريق جينسبارغ

ومنذ . ميةمفتوحا على كل ااالت العل بعد األرشيف يف البداية يغطي جمال الفيزياء ليصبح فيما
تاحة لإلصريح برلني  املشروع مراكز البحوث الفرنسية اليت أمضت على تىلإمت ضنا 2004عام 

اجلامعات كذا  و,INRA, INSERM, IRD CNRS, INRIA ,:ها نبياحلرة واليت نذكر من 
دف  و.لباحثني ومراكزهم البحثيةلتأسيس أرضية مشتركة لإلنتاج العلمي لالفرنسية وذلك 

لباحثني لاجها العلمي واستمراريته والسماح تىل مساعدة مراكز البحث على جتميع إنإأرضية هال 
 اجلماعة العلمية الدولية والزيادة من عرض املقاالت العلمية ورفع لمم باإليصال املباشر ألعماهل

   .نسبة اإلستشهاد ا
 إذ حيتوي على عدة فضاءات ,لميةويعترب هال األرضية الوحيدة اليت تضم كل التخصصات الع

  : خاصة مزودة بعدة نقاط دخول متمثلة يف 
ة يتتكفل مصلحة اهلندسة الوثائق:  يف العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 150(HAL-SHS)  أرشيف-

   . بتشغيل هذا األرشيف ومراقبة اإليداعات)Rennes-2( وجامعة بليونملعهد علوم اإلنسان 
فضاء خاص بعلوم   وهو2005 أفريل 27 متت مباشرته يف  :HAL-INRIA(151( أرشيف -

  .وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال
النص الكامل للمنشورات العلمية أرضية وطنية إليداع  : HAL-INSERM(152 ( أرشيف-
   .اإلطالع احلر عليهاو
 وخيص هذا األرشيف أطروحات 2001مت تأسيسه سنة  : (Thèse en ligne) 153  أرشيف تال-

 وقد أحصى هذا املستودع , وهو متعدد التخصصات(HDR)وراه وأهليات إدارة األحباث الدكت
طروحات ممكنا وإذا كان اإلطالع على هذه األ.  أطروحة4268عن  ما يزيد 2006يف مارس 

  . ن يتم إال على مستوى الفضاء تالأيداعها ال ميكن إن فإإنطالقا من هال 

                                                 
150 http://halshs.ccsd.cnrs.fr/ 
 
151 http://hal.inria.fr 
152 http://hal.inserm.fr 
153 http://tel.ccsd.cnrs.fr 
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نح هذا األرشيف للدكاترة العاملني يف مراكز البحوث مي : Cours En Ligne(154(  سال املوزع-
   .إتاحة حرة لدروس الكليات واملدارس الكربى

  .متعدد التخصصات هالء من األرشيف وهو جز : 155 (Démocrite@HAL)  أرشيف-
  . فضاء خاص بتزويد قاعدة آركسيف-
 نفس مراحل حيث جند نفس قوائم اخلدمات يف كل الفضاءات،واجهات ال  هذهتتطابق كلو

  ... اإليداع ، نفس طرق البحث عن املعلومات 
  كيفية عمل األرشيف - 2.1.2

  ألرشيفاستعمال إ طرق ومبادئ -1.2.1.2 
العلمية حيث ميكن إضافة ختصصات جديدة حسب   إن األرشيف مفتوح لكل التخصصات

التخصصات باحثني يف خمتلف أما املشاركة يف األرشيف فهي ختص كل الو ,عنيدوطلبات امل
  : التالية  ويشمل األرشيف الوثائق.ميةالعل

 الوثائق ذات النص الكامل اليت يتم تسجيلها مباشرة يف هال سواء كانت قدمية أو حديثة، -
كمقاالت  واملقاالت املنشورةدد النشر كاملداخالت املقاالت بص: وتغطي هذه الوثائق 

لك األطروحات واملذكرات وكذوالكتب الت وأعمال املنتديات وفصول الكتب ا
كما ميكن أيضا إرفاق الوثائق املودعة بوثائق ملحقة كملفات عرض املؤمترات وملفات ...

  .مناقشة األطروحات وذلك لتسهيل قرائتها واستيعاا
الوثائق اليت مت إيداع نصها الكامل يف قاعدة آركسيف أو تال ويف هذه احلالة ال داعي  -

فائق للوثيقة، نصي ستوى األرشيف بل يكفي إدراج رابط  ملتحميل النص الكامل على
 .حيث يسمح هذا الرابط بإظهار النص الكامل هلا وكأنه مودع يف األرشيف

املقال، املداخلة، (البطاقات البيبليوغرافية اليت تتضمن املعلومات البيبليوغرافية للوثائق  -
  .دون إعطاء نصها الكامل...) الكتاب

 واملتمثلة يف الفيزياء آركسيف تخصصات العلمية مع قاعدةالئق اليت تعاجل نفس فيما يتعلق بالوثاو 
ىل هذين املستودعني إال إو أرشيف تال فيتم حتويلها آليا أوالرياضيات واإلعالم اآليل والبيولوجيا 

  .إذا طالب املودع بغري ذلك
                                                 
154 http://cel.ccsd.cnrs.fr/ 
 
155 http://democrite.ccsd.cnrs.fr/ 
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ي ال تشغل نظام اإلنذار على الباحث حتديد تاريخ نشرها لكففيما خيص تسجيل الوثائق القدمية و
   .اخلاص باألرشيف

تحوذ سجيب أن ي املودع للوثيقة/إن إيداع الوثائق أمر مفروض على املؤلف، هلذا فإن املؤلف
أن ) مؤلف ثانوي، مركز حبث، مكتيب(ميكن ألشخاص آخرين و, على كل حقوق نشر نصه

يداع إن إ هال أرشيف مؤسسايت فومبا أن .يقوموا بعملية اإليداع بعد احلصول على موافقة املؤلف
النصوص واملنشورات اخلاصة مبراكز البحث املشاركة يف هذا املشروع أمر إجباري مهما كانت 

إذ يستوجب أن يكون اإليداع شامال بقدر اإلمكان دف احملافظة على التراث  .حقوق النشر
عندما يكون موذج السري ويف املقابل يسمح هال ببث الوثائق على الن. العلمي هلذه املؤسسات

 سري أين يكون اإلطالع على النص الكامل مسموحا فقط لعدد من املستعملنيحمتوى الوثائق 
ويسمح األرشيف كذلك بالبث على الطريقة . هذه املؤسساتوالعاملني يف  اتزايتمذوي اإل

  .ع التداولاملؤجلة عندما يشترط الناشر عدم بث الوثيقة يف األرشيف إال بعد إنقضاء مدة من
 ,RTF, TeX, Html, doc)  من بينهاجندو إن أنساق إيداع الوثائق يف األرشيف جد متنوعة، 

PS, PDF…) 
 فبعد التسجيل اإلجباري للمؤلف يف ,تتم عملية إيداع النصوص وفق عدة مراحل متسلسلة

يف شكل ل، بطاقة فهرسية، مرجع نص كام(األرشيف يقوم بتحديد نوع الوثيقة موضوع اإليداع 
وتسمح الصفحة األوىل لإليداع بتسجيل البيانات اخللفية اليت متكن ). بط نصي حنو آركسيفرا

وأما الصفحة الثانية فقد ...). ,العنوان، امللخص، الكلمات الدالة(من التعرف على الوثيقة 
فات وعلى مستوى الصفحة الثالثة يتم حتميل املل. خصصت ملعطيات املؤلفني وخمابرهم البحثية

أما الصفحة األخرية فقد خصصت للمصادقة على . نساقها مصحوبة بالوثائق امللحقة هلاأمبختلف 
  .املعلومات املودعة يف املستودع وإمتام عملية اإليداع

لغة  كما أن إيداع الوثائق املكتوبة ب,)ةيإجنليز–فرنسية ( مزدوجة اللغة ةمينح األرشيف واجه
  ... كاإلجنليزية واإلسبانية والعربية هالائع يف الفرنسية جد شاللغة أخرى غري 

مما ) OAI-PHM( حتترم البيانات اخللفية ألرشيف هال بروتوكول مبادرة األرشيف املفتوح
  . خمتلف أحناء العاملاملتواجدة يف وزعات األرشيف املفتوحميكنه من التفاعل مع م

ن نوعية هذه أال يتم خضع الوثائق املودعة يف األرشيف ألي تقييم من طرف األنداد، إال 
وأما اموعة املسرية  .الوثائق جيب أن تكون مماثلة لنوعية املقاالت املعروضة للمجالت العلمية
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تصحيحها ونشر الوثائق ولفية تكملة البيانات اخلكلألرشيف فتتكفل بكل أعمال املراقبة والتنظيم 
  ...على اخلط 

 système des tampons électronique de)  ةتكترونية املثبلنظام اخلوامت اإلحيتوي هال على 

certification),  ا ملؤسسات البحثيسمح الذيموعة منشورا بالتمييز اليدوي أو اآليل 
ذا النظام بوضع شبه موقع يسمح املودعة يف أي فضاء من فضاءات األرشيف، حيث يقوم ه

أن  مشارك يف هالوذا ميكن ألي مركز حبث . باإلحبار والبحث واإلطالع على هذه املنشورات
لكتروين خاص به إاليت حتتوي على واجهته اخلاصة وعنوان ورشيف األر بوابته على مستوى يظه

 و يسمح هذا النظام  .رشيف هالوجمموع منشوراته العلمية املوزعة يف احلقيقة على خمتلف مواقع أ
   .156 تكاليف تصميم نظام أرشيف مفتوحقتصادإللمراكز البحثية بالتسيري األمثل ملنشوراا و

تسمح الروابط النصية املتواجدة على مستوى املوزع هال باستجواب مستودعات أرشيف 
    كما يقوم هال بتزويد قاعدة .)PhysNet157( كقاعدة آركسيف وخرى يف شكل مواقع مرآةأ

Research Papers in Economics) : RePEc  158 (باملقاالت اليت تعاجل جمال اإلقتصاد.  

   طرق البحث واإلطالع على املعلومات - 2.2.1.2
نح عدة طرق اته وهو بذلك مي هال من إجراء حبث شامل على خمتلف فضاءميكن أرشيف

  :سترجاع املعلومات إنطالقا من الواجهة الرئيسية ملوقعه، وتتمثل هذه الطرق يف إل
املؤلف، عنوان : ةالذي يسمح باستجواب احلقول البيبليوغرافية التاليالبحث البسيط  -

الوثيقة، نوع  هوية رقم كلمات الدالة، امللخص،يقة، تاريخ النشر، املخرب العلمي، الثالو
  .الوثيقة

ستجواب احلقول البيبليوغرافية إالبحث املتقدم الذي يتميز بالدقة وذلك لتمكينه من  -
  .السالفة الذكريف آن واحد

سم املؤلف، عنوان  ا: ألوىل باملعلومات البيبليوغرافية التاليةاتزودنا نتائج البحث يف الصفحة و
، هوية الوثيقة، تاريخ اإليداع، نوع الوثيقة،  ...)eduticeاملوزع تال، (موضع الوثيقة الوثيقة، 

                                                 
156  : تشغيل هذا النظام متوفرة في الموقع ر معلومات حول مناهج أآث

   http://ccsd.cnrs.fr/article.php3?id_article=15s#nh1 
               
157 http://ccsd.cnrs.fr/physnet 
158 http://www.repec.org/ 
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كما متكننا هذه الصفحة من اإلطالع على امللخص والنص الكامل . واملراجع الكاملة للمقال
  . (…ps, .pdf.) للوثيقة بأنساقه املختلفة

           القسم  ئيسية ملوقع هال بالنقر على األرشيف أيضا عرب الواجهة الرقوميكن اإلطالع على وثائ
(Consulter)   نواع أوفر عدة امكانيات لإلطالع على الوثائق كقائمة أمساء املؤلفني ويالذي

  .الوثائق ومراكز البحوث وهوية الوثائق
شيف هال وتسمح هذه الصفحة بإتاحة كل الوثائق ذات النص الكامل املتواجدة على مستوى أر

  .طالع عليها من خالل الرابط النصي حنو آركسيف أو تالئق اليت يتم اإلحىت الوثا
شتراك على اخلط ميكن املستعملني املسجلني يف األرشيف من إ  يتوفر أرشيف هال على نظام

  . اإلطالع على الوثائق احلديثة اليت مهم

   اهليكل التكنولوجي لألرشيف - 3.1.2
 حيث أجريت , إبرينتسبداعها إنطالقا من الربجميةإ مت يستعمل أرشيف هال الربجمية هال اليت

وقد . فري خدمات متنوعةو وتلة سهلة اإلستعمايريات دف إجناز واجهعلى هذه األخرية عدة تغ
  املباشربالتعاون مع مركز اإلتصال العلمي بتطوير الربجمية هال املركز الوطين للبحث الفالحي قام
توى موزعات مركز احلساب التابع للمعهد الوطين للبحث مس فيتم على أما إيواء األرشيفو

  .159 (CCSD/CNRS)العلمي الفرنسي 

  تطور األرشيف - 4.1.2
رتفاعا إت يشهد اأن عدد اإليداع 160تبني اإلحصائيات القليلة املتواجدة على مستوى موقع هال

عادل لف وثيقة مبا يأ 17 أكثر من 2005 شيف قد أحصى يف فيفريملحوظا حيث أن األر
  عن  ما يزيد2006وقد سجل األرشيف يف مارس .  مقال 750 إيداع يف الشهر يتضمن 1000

 وثيقة يف 10598ستقبل ما يعادل إ قد ف وثيقة وتفصح لنا هذه اإلحصائيات أن األرشي18598
 ىاته قد أحصإىل أن موزع هال بكل فضاء فيشري  (OAIster) 161وأما احلاصد.  واحدرف عامظ

                                                 
159 http://www.ccsd.cnrs.fr/ 

  .ال يحتوي األرشيف على إحصائيات معمقة وتفصيلية حول اإليداع مثلما هو الحال في المواقع المدروسة سابقا 160
  

                                                                                          
161 http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ vu le 20/03/2006 
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 ويفسر لنا هذا العدد املعترب مدى اهتمام .2006 مارس  شهر وثيقة يف56140ما يفوق عن 
  .الباحثني بأرشيف هال

نه غين إكونه يزود قاعدة آركسيف بالوثائق فإىل جيابيات فباإلضافة إويتميز هذا األرشيف بعدة 
نه حيتوي أ كما ,ة ويغطي عدة ختصصات ويقبل كل أنواع الوثائق العلميةيمن حيث البيانات اخللف
  .يف جممل فضاءاته لكترونية املثبتة وميكن من البحث الشاملعلى نظام اخلوامت اإل

 ةعمال البحث الفرنسية عرب سياسة أرشفالدويل أليسعى هال لضمان العرض الوطين و
  : ذا فهو يربمج عدة تطويرات لألرشيف واليت نذكر منها  ل,مستدامة

  . اإلنسانية واإلجتماعية وعلوم احلياةة لتشمل العلوميتوسيع التغطية التخصص -
 .التسجيل اإلسترجاعي للمقاالت واألطروحات القدمية على مستوى األرشيف -
 . وضع روابط نصية فائقة حنو االت العلمية -
 غرافية غنية يسمح بإجناز قاعدة بيانات بيبليوبيانات اخللفية فقط مماالزيادة تسجيل  -

(MetHal)ات العلمية والعرض الشامل للمنشور. 
 وهو (épijournaux)يدعى  د من املنشورات شكل جديفضلمي بتشجيع اإلتصال العل -

يط يتكون من جمموعة منتقاة من املقاالت املودعة يف سيري بسنوع من االت ذات نظام ت
 .مية بشكلها التقليديت املصادقة عليها من طرف جلنة علاألرشيف واليت مت

  .ستمرارهإالدولية لضمان وضع األرشيف حتت الرقابة  -
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Met Hal 

متعدد  : المجاالت العلمية
  التخصصات

ومراكز أسماء المؤلفين
البحوث وهوية الوثائق

  .والتخصص العلمي

   هال ألرشيفشغيلي والتاملخطط التصوري: )13(الشكل

 
خدمة إنذار المستعملين

هـال ستودعمال
 

إتاحة حرة ومجانية للكل



       e-Prints Soton162 : University of Southampton) أرشيف إيربينتس سوتن -2.2
e- Prints Service)   

متعدد يعطي لنا هذا األرشيف  مستودع مؤسسايت تابع جلامعة ساوثامبتون وإيربينتس سوتنميثل 
 .ن مسامهات اململكة الربيطانية يف مبادرات اإلتاحة احلرةالتخصصات نظرة ع

 

  
  الواجهة الرئيسية ألرشيف إيربينتس سوتن  :(14) الشكل

   حملة تارخيية -1.2.2
 TARDis : Targeting Academic) أرشيف إيربينتس سوتن يف إطار مشروع  وضع لقد مت

Research for Dissemination and Disclosure)163 وله الذي مي (JISC : Joint 

Information Systems Committee)  164 . وقد عمل برنامج(TARDis) الذي متت مباشرته 

                                                 
162 http://eprints.soton.ac.uk/ (Vu le 03/2006) 
163 http://tardis.eprints.org 
 
 

.  مجالس التعليم العالي ومكلفة بتقسيم ميزانية الدولة على الجامعات البريطانيةمؤسسة منحدرة من  164  
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 على جتسيد إيربينتس سوتن يف شكل مستودع مؤسسايت متعدد التخصصات مينح 2002يف أوت 
ويرتكز هذا . )Southampton( إتاحة مفتوحة لوثائق البحث اليت تنتجها جامعة ساوثامبتون

ستودع أساسا على األرشفة الذاتية من طرف الباحثني لوثائقهم العلمية أو أرشفة هذه األخرية امل
 غري أن صيانته ,نتهتإىل أن آجال هذا املشروع قد إوجتدر بنا اإلشارة . مبساعدة مصلحة إيربينتس

لها ون بتغيري هيك قامت جامعة ساوثامبت2003 ويف أوت . على األقل2008ىل غاية سنة إمتتد 
كلية القانون والفنون والعلوم اإلجتماعية وكلية : ت تتشكل من ثالث كليات العام حيث أصبح

        هلذا وجب على أرشيف, الطب والصحة وعلوم احلياة وكلية الطاقة والعلوم الرياضية
ستأناف عمله وذلك للتمثيل إسوتن التأقلم مع هذه التغريات اليت جرت بعد سنة من إيربينتس 

  .  جنع للهيكلة اجلديدة للجامعةاأل

   كيفية عمل األرشيف- 2.2.2
  ستعمال األرشيف إ طرق ومبادئ -1.2.2.2

ميكن ألي شخص كان اإلطالع على الوثائق اليت حيتويها األرشيف لكن إيداع النصوص متاح 
  . فقط لألساتذة الباحثني يف جامعة ساوثامبتون واملسجلني يف األرشيف

صول فمقاالت االت واملقاالت بصدد النشر و املستودع ك الوثائق يفعوانل أو ميكن إيداع ك   
 كما حيتوي األرشيف كذلك, الكتاب والكتب واملداخالت وأعمال املنتديات وغريها من الوثائق

على البطاقات الفهرسية الواصفة للمنشورات اليت مل يوافق الناشرون على بثها يف األرشيف ويف 
مع إضافة رابط فائق حنو ) فقط يف اإلطار اجلامعي(م املؤلف بالبث الداخلي للوثيقة هذه احلالة يقو

  .النص الكامل هلا املتواجد على مستوى موقع الناشر
  : وألسباب قانونية يكون على عاتق املؤلف إيداع نصه يف األرشيف وذلك بإحدى هذه الطرق

  .(Rubrique Aide)ملساعدة قسم اتباع توجيهات إة لوثيقته بأرشفة الباحث الذاتي -

   .يربينتس اليت تتكفل بعملية إيداعها يف األرشيفإىل مصلحة إحتويل الباحث للوثيقة  -
   .pdf , text, doc  هي يداع الوثائق أكثر استعماال يف األرشيف إأنساق إن 
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    طرق البحث واإلطالع على املعلومات-2.2.2.2
ستوى م يف املإذ ميكن القيا, إلطالع على املعلوماتمينح إيربينتس سوتن عدة طرق للبحث وا

  : األرشيف وذلك بطريقينت يفستجواب حمرك البحث املتواجد إاألول ب
سم املؤلف، إ: دى احلقول البيبليوغرافية التالية حستجواب إإي يسمح بذالبحث البسيط ال -

  .شر، الكلمات الدالة، امللخصعنوان الوثيقة، الناشر، تاريخ الن
 الكلية،  :يشمل احلقول البيبليوغرافية التاليةل املتقدم الذي يوسع جمال البحث البحث -

، ... )مقال، مداخلة (ةكونغرس، نوع الوثيق حسب تصنيف مكتبة الموضوع الوثيقة
، حيث يتم استجواب هذه احلقول يف آن ...)نشر، بصدد المنشورة(  الوثيقةوضعية
  .واحد

 التخصص العلمي، هوية , عنوان الوثيقة,سم املؤلفإوىل أتعرض نتائج البحث يف صفحة 
 ومتكن هذه.  مقالهرعتمد عليها املؤلف يف حتريإ وقائمة املراجع اليت ,(OAIi-dent) الوثيقة

ىل صفحة أخرى تعطي وصف كامل للوثيقة بإضافة املعلومات البيبليوغرافية إالصفحة من الوصول 
  .ية، النص الكامل للوثيقةالكلامللخص، الكلمات الدالة، : التالية 

ىل أقدم وثيقة أو إمن أحدث وثيقة (وميكن ترتيب نتائج البحث حسب عنوان الوثيقة أو السنة 
  .و إسم املؤلف أ)العكس

معايري لناته وفقا لة لألرشيف بالتصفح السريع ملكويوعلى املستوى الثاين تسمح الواجهة الرئيس
 الوثائق غري هاتعاجل ن املواضيع اليت الأمكتبة الكونغرس علما املواضيع اليت ميثلها تصنيف  :التالية 

كليات أو املدارس، سنة اإليداع أو النشر، آخر اإليداعات يف األرشيف الواردة يف األرشيف، 
  .واعهانوذلك بغض النظر عن مواضيع الوثائق أو أ

   اهليكل التكنولوجي لألرشيف - 3.2.2
س سوتن على الربجمية احلرة إيربينتس يف تصميم وتسيري مستودعه من الناحية التقنية يعتمد إيربينت

ستعمال هذه الربجمية يسمح لألرشيف باإلتصال وتبادل البيانات مع املستودعات إإن . املؤسسايت
  .األخرى اليت حتترم بروتوكول مبادرة األرشيف املفتوح
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   تطور األرشيف-4.2.2
ويشهد . 2003لوثائق يف شهر جويلية من عام لقد بدأ مستودع إيربينتس سوتن يستقبل ا

 وشهر مارس 2003األرشيف تزايد نسبة اإليداعات خالل الفترة املمتدة ما بني شهر ديسمرب 
سبة الوثائق املودعة يف األرشيف عن اإلرتفاع وهذا ما  ومنذ هذا التاريخ مل تتوقف ن,2004

  : اآليت ىنيوضحه املنح
  

  
  ات أرشيف إيربينتس سوتن إحصائيات إيداع:  (15)الشكل

 1970ئق متتد من ن فترة تغطية الوثاشيف مبعيار سنة النشر من مالحظة أوميكننا البحث يف األر
يداعها إن وهي اليت يقل عددها وذلك لك) تاريخ النشر ( ويتبني أن الوثائق القدمية,ىل يومنا هذاإ

  .يستوجب يف بعض األحيان البحث عنها أو رقمنتها
ة املدروسة يف جامعة ساوثامبتون، يرشيف الوثائق اليت تعاجل كل التخصصات العلميستقبل األ

ختالف يف تواجد هذه إأن هناك  ( Browse by subject) لكنه يظهر جليا من خالل القسم
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 وثيقة يف مارس 11414يف اليت يبلغ عددها صات، حيث يتوزع جمموع وثائق األرشالتخص
 وتليها العلوم اإلجتماعية % 46 ة بنسبةي العلوم التطبيق :تاليةية الم على التخصصات العل2006

 ىمن مث تأت,  وهي نفسها مع نسبة علوم البحار% 18 والعلوم اإلنسانية بنسبة ضئيلة تقدر ب
وتوضح لنا هذه اإلحصائيات إختالف عادات . % 15 والطب بنسبة 17%التكنولوجيات بنسبة 

  . ىل آخرإثامبتون وذلك من جمال وة جلامعة سااإلتصال بني باحثي اجلماعة العلمي
  :إيربينتس سوتن بعدة إجيابيات نذكر منها  يتمتع أرشيف 

  .أسرع وقت ممكنيف توفري أفضل عرض لألعمال العلمية للباحثني وإتاحتها بشكل حر و -
 .الناشطة داخل اجلامعة عمال مجاعام العلميةأترقية األعمال العلمية للباحثني وكذلك  -
فري فضاء مؤمن لتخزين املنشورات العلمية للباحثني ميكن من إجراء حبث حول نصها تو -

 .معطياا على اخلطنشر الكامل و
  .سترجاع املعلوماتإستعمال األرشيف وإسهولة وبساطة  -

الم اآليل إيربينتس الذي مت يف معهد اإلع ن تصميم وتطوير برجميةإف من الناحية التقنية
رات اليت تطرأ يساوثامبتون يسمح لألرشيف باإلستفادة من آخر التطو  جلامعةكترونيك التابعإللاو

 هذه األخرية أمر بديهي وخاصة أن جناعتها قد ثبتت من ى حيث أن اإلعتماد عل,على هذه الربجمية
  .خالل استعماالا املتعددة يف خمتلف أحناء العامل

 JISC : Joint Information)ملشروع هي وكما أشرنا إليه سابقا فإن املؤسسة اليت متول هذا ا

Systems Committee)   على اجلامعات الربيطانية ومساعدة هذه املكلفة بتقسيم ميزانية الدولة
      ن مستودعية بشكل حر وهلذا فإمرية على خلق هياكل تسهل بث املنشورات العلاألخ

  . اليت تساند حركة اإلتاحة احلرةلكة املتحدةمإيربينتس سوتن يدخل يف إطار اآلفاق العامة للم
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الحقول 

البيبليوغرافية
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 األرشيف
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  إيبرينتس

(e- prints)

  ,النشر المقاالت بصدد
 ,المقاالت المنشورة
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 ,نوع الوثيقة
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إيبرينتس ستودعم
 سوتن

إتاحة حرة ومجانية للكل

  : بحث بسيط
إسم , العنوان
هوية , المؤلف
 OAIرقم ( الوثيقة

, )تاريخ اإليداع+ 
الناشر، تاريخ 
, النشر، ملخص

  .. الدالةالكلمات

 واجهة اإلطالع على
 الوثائق

  متعدد التخصصات   : المجال العلمي
  

حول معلومات
 عمل األرشيف

 سوتنيربينتس إلشغيلي والتاملخطط التصوري: )16(الشكل

واجهة اإليداع

  المؤلفإيداع
المباشر في 
  :األرشيف

/ األرشفة الذاتية
فحص مسير 
األرشيف



  اخلالصة -
 لنا من خالل دراستنا لنماذج  األرشيف األربعة أن املستودعات املوضوعية يتم تأسيسها نييتب

 الوثائق وكما ميكن يعوتسيريها من طرف اجلماعات العلمية وتعتمد على األرشفة الذاتية يف جتم
صر على جمال علمي واسع كأرشيف سيك يف علوم اإلعالم واإلتصال أو تكون متعددة هلا أن تقت

عالم اآليل، التخصصات مثلما هو احلال يف أركسيف الذي يعاجل جمال الفيزياء والرياضيات، اإل
والبيولوجيا الكمية، أما املستودعات املؤسساتية فهي مسرية من قبل املؤسسات العلمية اليت تشمل 

، ويكون فيها إيداع الوثائق إجباري بالنسبة )هال(ومؤسسات البحث ) تس سوتننيربإي(ت اجلامعا
 وغالبا ما تكون هذه املستوداعات متعددة ,للباحثني التابعني للمؤسسة املسرية لألرشيف

نه يتم من أأما عن متويل كال من املستودعات املوضوعية واملؤسساتية فقد الحظنا و .التخصصات
ستعمال إمبادئ خيص وفيما .  البحث العمومية من مراكز البحوث واجلامعاتطرف مؤسسات

إذ يسمح فقط للباحثني واألساتذة الباحثني بإيداع وثائقهم النماذج األربعة فهي جد متشاة 
العلمية املنشورة أو اليت هي بصدد ذلك وال تعتمد أية قاعدة من القواعد املدروسة على جلنة 

 في غياب تقييم األندادف , تبث يف األرشيف املعلومات اليتتثبيتإشكال يطرح مما  التصحيح
 خاصة فيما يتعلق بالوثائق غري  وصحيحةضمان نشر معلومات علمية مثبتةيكون من الصعب 

  كوهنا تعتمد أساسا علىنفسها تقريبانظم تشغيل النماذج املدروسة فهي  وفيما خيص .املنشورة
يث جند نفس اخلدمات عموما يف النماذج األربعة مع بعض اخلدمات ح'' يربينتس إ'' الربجمية 

'' وخدمة حتويل اإليداع ملصلحة ) هال(اخلاصة كخدمة اخلوامت اإللكترونية املثبتة ألرشيف 
 وكذلك فإن القواعد املدروسة تعتمد تقريبا على ''يربينتس سوتن إ''  ألرشيف ''ربينتس سوتن يإ

   .املعلوماتى طرق البحث واإلطالع علنفس 
على الرغم من دراستنا لكال النوعني من املستودعات األرشيفية إال أن اجلدال يبقى قائما حول و

يا يسمح بروتوكول مبادرة ئفمبد .اإلختيار ما بني املستودعات املوضوعية واملستودعات املؤسساتية
كان نوع األرشيف، ية وجتميعها مهما ف حبصد البيانات اخلل165  (OAI-PMH)األرشيف املفتوح

إال . مبادئ حركة األرشيف املفتوح  النوعني ال خيالفيداع املضاعف للوثائق يف كالكما أن اإل
نه يظهر جليا أن املستودعات املؤسساتية يكون متويلها وتسيريها أفضل من مثيالا املوضوعية، أ

                                                 
165 http://www.oaforum.org/tutorial/ 
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هو معروف وكما . العلميذلك أن الباحث ومؤسسته البحثية يتقامسان مصلحة مشتركة يف التأثري 
نتقائها إذا فأرشيفها سيحضى إحث عن املعلومة وال مهما يف البسم املؤسسة يعترب عامإفإن 

 JISC : Joint)كما أن الدراسة اليت قام ا . 166ق واإلطالع املتزايد من اخلارجبالفحص الدقي

Information Systems Committee)تؤكد أن  167تحدة  يف اململكة الربيطانية امل2004  سنة
املستودعات املؤسساتية هلا قدرة توليد أكرب عدد من الوثائق حرة اإلتاحة، لذا فهو يطالب بإجناز 

  .عدة مستودعات مؤسساتية وتركيزها يف نقطة إتاحة مشتركة على شكل مستودع وطين
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
166 Bosc, H. Archives Ouvertes : quinze ans d’histoire. In : Aubry (dir.). Les Archives Ouvertes : enjeux et 
pratiques : Guide à l’usage des professionnels de l’information. Paris : ADBS, 2005.- p. 46 
 
167 Swan, A. [et al.]. Management and Acces Model for E- prints end Open Access Journals within Further and 
Higher Education, 2004. [En ligne]. Disponible sur : www.keyperspectives.co.uk/OpenAccess/E-prints delivery 
model.pdf  (Vu le 15/11/2005) 
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  ومهامه ذج األرشيف تقدمي منو -1

 وقد مت تصميم هذا النموذج إعتمادا على "غأرشيف آل"ية األرشيف باسم ملقد قمنا بتس
 حيث مسحت لنا دراسة هذه املستودعات ,مستودعات األرشيف اليت درسناها يف الفصل السابق

مت إستغالهلا يف وضع اليت  املفتوح ورشيفستيعاب املناهج التنظيمية والتشغيلية ملشاريع األإب
والوثائق العلمية رشيف من جمموعة منظمة من املعلومات هذا األويتكون . غأرشيف آلنموذج ال

ميكن  و.(CERIST) العلمي والتقين إلعالماملنتجة من طرف الباحثني يف مركز البحث حول ا
 بصدد النشر واملقاالت املنشورة ملقاالتاالعلمية كنواع الوثائق أإستقبال خمتلف  غرشيف آلأل

وأعمال املؤمترات واملداخالت والدروس وفصول الكتب والكتب وبراءات اإلختراع والبطاقات 
شكل حر احة بلكن املعلومات اليت حتتويها هذه الوثائق جيب أن تكون إلكترونية ومت ...الفهرسية

  . نترنيتوجماين عرب شبكة األ
ات العلمية والتقنية يف اجلزائر واليت سبق وأن تعرضنا إليها من جهة  نظرا لصعوبات إتاحة املعلومو

ونظرا لإلسهام الكبري لألرشيف املفتوح يف التزويد باملعلومات وإتاحتها من جهة أخرى فإن الغاية 
من وضع نظام أرشيف للمعلومات العلمية والتقنية هي التعرف على األعمال العلمية للباحثني 

  :يعها ومعاجلتها والبث احلر هلا وهذا لتحقيق عدة أهداف نذكر منها اجلزائريني وجتم
  .تاحة والبحث عن املعلومات العلمية والتقنيةتسهيل اإل -
 .ستشهاد اإالسماح بعرض واسع ألعمال البحث وبالتايل ضمان أكرب نسبة  -
شيف خاصة ية املوزعة يف مراكز األحباث العلمية عرب بثها يف األرمتقومي املعلومات العل -

تقارير البحوث، (األدب الرمادي الذي يفلت من القنوات التقليدية للنشرالتجاري 
 ).األطروحات واملذكرات

خمتلف  ويف ص الكامل يف متناول مجيع الباحثنيوضع جمموعة منظمة من الوثائق ذات الن -
  .ستغالل هذه املعلوماتإتبادل وااالت العلمية وتشجيع 

   ودور كل واحد منها غجناز أرشيف آلإ يف  األطراف املشاركة-2
لة لألطراف مشراك مجيع اخلربات املتنوعة واملتكاإلضمان جناح مشروع أرشيف مفتوح جيب 

الباحثني، الوثائقيني، واملختصني يف : املشاركة يف إجناز هذا األرشيف واليت تتمثل أساسا يف 
 الواسع بني هذه األطراف املختلفة اليت جيب  ومن الضروري إعطاء األولوية للتعاون.اإلعالم اآليل
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الربجمية ختيار إوائف املشروع ظتحديد وكأن تتفق على كل خطوة من خطوات إجناز املشروع 
  ... 168واختيارالبيانات اخللفيةاملالئمة 

  الباحث / املؤلف– 1.2
 يف ا أساسياويعترب عنصر, ميثل املؤلف الباحث أو اجلامعي الذي ينشط يف جمال البحث العلمي

مسار اإليداع حبيث أنه ميثل املستعمل األويل لألرشيف املفتوح من جهة والشخص الوحيد املؤهل 
مام املؤلف لسياسة ظهلذا فإن جناح األرشيف يتوقف على إن. لتزويد هذا األرشيف من جهة أخرى

نشوراته وإدخاله وتتجسد مسامهة املؤلف يف األرشيف بقيامه باألرشفة الذاتية مل. األرشفة احلرة
الباحث أيضا جتميع /كما ميكن للمؤلفوللمعلومات البيبليوغرافية اليت تصف هذه األخرية، 

تعليقات الباحثني اآلخرين حول منشوراته أو بالعكس املشاركة يف املناقشات العلمية إلصدار 
  .التعليقات حول املقاالت بصدد النشر اليت مت إيداعها يف األرشيف

  املكتيب /قي الوثائ-2.2
يقوم الوثائقي أو املكتيب باملشاركة يف مشروع إجناز األرشيف منذ إنطالقه، حبيث جيب أن 

ائف ظيكون طرفا أساسيا يف الفريق املسؤول عن املشروع، إذ يشارك يف حتديد ووضع الو
 يةسيريتالعمال األالتشغيلية لألرشيف بالتعاون مع املختصني يف اإلعالم اآليل كما يساهم يف كل 

عتماد احلوار إولكي يؤدي الوثائقي دوره على أكمل وجه جيب عليه . ألرشيفل يةتنظيمالو
وتبادل اآلراء مع الفريق التقين كون التحكم يف البيانات اخللفية والربجميات احلرة اليت تشتغل ا 

ن يلعب أيف حني ميكن للوثائقي  .مستودعات األرشيف املفتوح يتطلب تكوينا وتدريبا كبريين
  : كر منها ودع األرشيف بقيامه بعدة مهام نذدورا مهما يف إجناز مست

ائف الوثائقية لألرشيف واخلدمات اليت يقترحها موقعه وكذلك اإلتفاق على ظحتديد الو -
  .ا األرشيفع من أنواع الوثائق اليت يستقبلهحقول البيانات اخللفية املرتبطة بكل نو

ستودع واملشاركة فيه، فعلى سبيل املثال ميكن تتعلق بتشغيل املمات اليت اإلعالم بكل املعلو -
للوثائقي أن يتكفل بتحضري الواجهة الرئيسية ملوقع األرشيف أو جتهيز قسم املساعدة  

 ومسؤوليات كل طرف مشارك فيه الذي حيدد فيه قواعد ومراحل عمليات اإليداع
                                                 
168 Jarroux-Déclais, D. Documentation numérique : Démarche archives ouvertes : Exemples de collaboration 
documentalistes- informaticiens au département PNC. Yenne, 8-9 octobre 2003.  . [En ligne]. Disponible sur : 
http://www.isidora.cnrs.fr/journees_them/8-9octobre2003/exp_PNC.pdf  (Vu le 07/06/2006) 
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  لقانونية للمودع يف األرشيفاهليئة اوو اجلماعة املسؤولة عن األرشيف أاملؤسسة و
 ...الوثائق اليت يوافق على إيداعها يف األرشيفو

تكوين الباحثني على أرشفة منشورام يف موقع األرشيف لتحسيسهم بضرورة إحترام  -
ستعمال املستودعات إبعض القواعد البسيطة يف إدخال البيانات اخللفية وتعويدهم على 

ستجواب قواعد األرشيف املفتوح إتخصصة يف ث املسساتية الكربى وحمركات البحاملؤ
 .OAIster ـك

 .وضع التصنيفات املوضوعية وحتديد أنواع الوثائق اليت يستقبلها األرشيف -
 .مراقبة وتصحيح البطاقات الوصفية للوثائق املسجلة يف األرشيف -
ف أو إلغائه  للوثائقي تغيري حمتوى األرشيسىناملصادقة عليها حيث أنه يتاإليداعات وتعديل  -

 .أو احملافظة عليه
إثراء مستودع األرشيف عن طريق الرقمنة اإلسترجاعية لألدب الرمادي التابع للمؤسسة  -

   .)املذكرات، األطروحات، تقارير البحوث(املسرية للمستودع 

   املختص يف اإلعالم اآليل-3.2
.  كل املهام اآللية والتقنية املتعلقة بإجناز واجهة موقع األرشيف املختص يف اإلعالم اآليليتوىل

  : ائف متمثلة يفظي يتم بالقيام بعدة وذوتتعدد هذه املهام لتشمل جتهيز اهليكل التقين لألرشيف ال
  .تصميم موقع األرشيف -
 .زمة لألرشيف وتثبيتهاالختيار الربجمية الإدراسة  -
 .إجناز قاعدة البيانات وتزويدها -
 .ميم حمرك البحثتص -
 .حتضري كل أقسام موقع األرشيف -
 .القيام بكل األعمال الربجمية وكل األعمال املتعلقة باملعاجلة اآللية للوثائق -
 .رشيف وصيانته وحتديثهتسيري موقع األ -
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   ومراحل تسيري الوثائق غ اخلدمات اليت يوفرها أرشيف آل-3
    :ألرشيف املفتوح حيت تتواىل هذه املراحل كاآليتمتر الوثائق بعدة مراحل قبل بثها عرب موقع ا

  مرحلة إجناز الوثيقة من طرف املؤلف -
 مرحلة جتميع الوثائق -
 مرحلة معاجلة الوثائق -
  مرحلة بث الوثائق -

   مرحلة إجناز الوثيقة من طرف املؤلف-1.3
ذه العمليات تشمل هذه املرحلة عمليات املعاجلة اليت تتم على الوثيقة أثناء إجنازها وتتواىل ه

  وتنتهي هذه,ج نسخة ثابتة وهنائية للوثيقة حبيث تكون هذه النسخة هي موضوع اإليداعتلتن
 وميكن أن .169 اليت تكون حتت مسؤولية املؤلف أو جمموعة املؤلفنياإليداعملية  بعماملرحلة بالقيا

  : يف اليت تتمثل و,بثالثة أشكال حسب تطور دورة حياة الوثيقة يكون إيداع الوثائق
  .إيداع املقال بصدد النشر قبل عرضه على الناشر -
بعد احلصول على موافقة الناشر على إيداعه ) املصحح من قبل األنداد( إيداع املقال املنشور -

 .يف األرشيف
املسجلة مسبقا (ات الكربى لنسخة الوثيقة بصدد النشر إيداع ملحق حيتوى على التصحيح -

  .ما إذا رفض الناشر تسجيل املقال النهائي يف األرشيف بعد نشرها يف حالة )يف األرشيف

   مرحلة مجع الوثائق -2.3
يتوقف مجع الوثائق يف مشروع أرشيف مفتوح على عملية اإلتصال واإلعالم اليت تستهدف 

ح م باملشاركة يف األرشيف وبث أعماهلم البحثيه فيه، مما يسمهىل إقناعإالباحثني وذلك للوصول 
بالتعاون مع فريق ويتم القيام ذا العمل . تقبلها املستودع الوثائق اليت يسمن تشكيل جمموعة

   .الباحثني ومؤسسات البحث واألرشيف املتكون أساسا من الوثائقيني
  
  

                                                 
169 Francony, Jean-Marc. Une approche système d’information des archives ouvertes. In : Aubry, Christine (dir.). 
Les archives ouvertes : enjeux et pratiques : Guide à l’usage des professionnels de l’information. Paris : ADBS, 
2005. p.144 

 102



   نطالق املشروعإ طرق اإلعالم ب-1.2.3
األرشيف إلعالم  اتتجسد عملية اإلتصال واإلعالم يف خمتلف الطرق اليت يعتمدها مسريو

نطالق املشروع وحتسيسهم بإجيابيات البث احلر ألعمال البحث يف مستودع األرشيف إحثني بالبا
  :تباع اخلطوات التالية إوهلذا قمنا ب. وذلك دف إقناعهم باملشاركة يف هذه املبادرة

 اخلاص مبوقع قسم البحث يف علوم (news)اإلعالن عن إنطالق املشروع يف قسم  -
  .)17أنظرالشكل(  171 والبوابة ويصال170تسرييسلاملعلومات التابع ل

 املشروع وحتديد أهدافه اليت يتم فيها تعريفو 172إعداد دعوة للمشاركة يف األرشيف -
 ...حقوق املؤلفومراحل اإليداع و املستهدف وأنواع الوثائق املعنية باإليداعواجلمهور 

 :ومن مث بث هذه الدعوة بعدة طرق 
 .)18أنظرالشكل (173سية ملوقع األرشيفبث الدعوة على مستوى الواجهة الرئي -
 ,لكتروينإرسال دعوة املشاركة يف األرشيف موعة من الباحثني اجلزائريني عرب الربيد اإل -

 غلكتروين ألرشيف آل باملشاركة يف األرشيف عن طريق تنشيط العنوان اإلموذلك مبطالبته
تروين لكقا لتوفر بريدهم اإلختيار عينة الباحثني طبإوقد مت  .الذي مت إدراجه يف الرسالة
 :التابعني ملؤسسات البحث واجلامعات التالية حيت مت اإلتصال بالباحثني 

  (CERIST)    العلمي والتقينإلعالممركز البحث حول ا -
 174   (USTHB)جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا -
  175(INSM)  علوم البحارالوطين لعهد امل -
   176  (CREAD)التطبيقي من أجل التنميةيف اإلقتصاد ث ومركز البح -

                                                 
170 www.dris.cerist.dz 
171 www.wissal.dz 

   نسخة من هذه الدعوة متوفرة في المالحق 172
 
173 www.dris.cerist.dz/openarchivalgerie/index.htm 
 

  www.usthb.dz/annuaire/annuaire-a.htm:يتوفر دليل باحثيه على الخط في الموقع 174
   
 

  يتوفر دليل باحثيه على مستوى السيرسيت      175
 

http://www.cread.edu.dz :  يتوفر دليل باحثيه على الخط في الموقع 176  
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ىل يومنا إ 2006نطالق املشروع يف شهر جويلية إومنذ .  باحث436بوعلى العموم مت اإلتصال 
 , دعوة املشاركة يف األرشيفمل يلبواأي  هذا مل نتحصل على أية إجابة من طرف هؤالء الباحثني

ظهرت ضرورة تغيري طريقة أو منهج مجع وبالتايل  .ومن هنا نستنتج أن الفرضية األوىل قد ثبتت
ية اليت يستوجب توفريها إلقناع هؤالء دستوعبنا ضخامة اإلمكانيات البشرية واملاحيث إ املعلومات

 وهلذا . هذه العمليةهالباحثني ومؤسسام باملشاركة يف األرشيف والوقت الكبري الذي ستستغرق
 مركز البحث  حبثنا علىناركز حيث ,املؤسساتيةاملرور من األرشفة الذاتية إىل األرشفة قررنا 
أن   دف إجناز أرشيف مؤسسايت بأمت معىن الكلمة، إذ)السريسيت(  العلمي والتقينإلعالمحول ا

الباحث يف (ء املؤسسة ويكون فيه املؤلف امشروع خلق أرشيف مؤسسايت يصدر عن إرادة مدر
 إطار نشاطاته يف تلك املؤسسة ألهداف احلفاظ جمربا على إيداع الوثائق اليت ينتجها يف) املؤسسة

ولتحقيق اهلدف املتمثل يف . على التراث العلمي هلذه األخرية وتسهيل تداول املعلومات بني باحثيها
لكتروين ستغالل بعض املنجزات فيما خيص النشر اإلإتزويد األرشيف بأعمال البحوث فكرنا يف 

ية للدخول يف حركة حتت السريسيت اليت ميكن إختاذها كقاعدة للوثائق العلمية للباحثني العاملني يف
  :اإلتاحة احلرة، واليت تتمثل يف 

 يف جماالت  اجلزائريةلألحباث العلميةالناشرة  177 (RIST)  العلمية والتقنيةاتجملة املعلوم -
حيث قمنا , اتم املعلومات واإلعالم اآليل والتوثيق واألرشيف وتكنولوجيا املعلوموعل
  . يار املقاالت العلمية لباحثي السريسيت فقطختإب

 اليت حتتوي على أعمال البحث اخلاصة (BNI) سريسيتلية الداخلية لماملكتبة الرق  -
 .بالباحثني يف السريسيت

  (DRIS)178 ورات موقع قسم البحث يف علوم املعلومات منش -

زة من طرف باحثي وقد مكنتنا هذه املنجزات من احلصول على جمموعة من أعمال البحث املنج
   .غالسرييست واليت تشكل احملتوى الوثائقي ألرشيف آل

 
  

                                                 
177 http://rist.cerist.dz/revue.asp 
178 www.dris.cerist.dz 
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 بث دعوة املشاركة يف موقع قسم البحث يف علوم املعلومات وبوابة ويصال: ) 17(الشكل
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  بث دعوة املشاركة يف الواجهة الرئيسية لألرشيف :) 1(8الشكل 

  ث أو الوثائقي  إيداع الوثائق من طرف املؤلف الباح– 2.2.3
   .يتكفل بعملية إيداع الوثائق يف مشروع أرشيف مفتوح سواء املؤلف أو الوثائقي
مل األعمال ويف حالة ما إذا كلف الوثائقي جبمع أعمال الباحثني يستلزم عليه التعرف على جم

وع من اإليداع لكن هذا الن. احلديثة مث يقوم مبلئ البيانات اخللفية وإيداع الوثائقالبحثية القدمية و
وفقا للشروط املنصوص  نه يف املقابل يضمن سري عملية اإليداعأيضاعف من عمل الوثائقي غري 

   .جلانب الوثائقياحتضى الوثائق املودعة بدقة املعاجلة من   إذ,عليها
 ,رأس هذه العملية فعليه تسجيل وثائقه يف موقع األرشيف ويف حالة ما إذا كان املؤلف على

ويف هذه احلالة على . لمعلومات الوصفية واإلدارية املتعلقة بالوثائقل وجوب تزويده إضافة إىل
من اإليداع لعدة ويفضل هذا النوع . الوثائقي أن يقوم بدور املرشد واملكون ملراحل اإليداع

 ومن جهة ,يعترب املؤلف املصدر األساسي لتزويد العناصر الوصفية لوثيقتهفمن جهة , أسباب
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ري اإللكتروين للوثيقة يست يتكفل بالكونههذا اإليداع يضمن إحترام حقوق املؤلف أخرى فإن 
  . ويسمح شخصيا ببثها مبجرد إيداعه هلا يف األرشيف

 ين تكونأ  تبني لناإذ , فإن الوثائقي هو الذي قام بعملية اإليداعغوفيما خيص أرشيف آل
  .إجناز أرشيفنا هذا  فترة طويلة مما يؤخريستغرقسق ئستعمال األرشيف وإيداع الوثاإعلى الباحثني 

   معاجلة الوثائق مرحلة -3.3
 وميكن هلذه العملية أن تكون على 179تشمل املعاجلة عملية إنتاج عدة أنواع وصف للوثيقة

  :شكلني 
  .املعاجلة الوثائقية اليت تشمل عمليات الفهرسة والتكشيف والتصنيف -
   .يل اآليل للوثيقةاملعاجلة اآللية املتعلقة بالتمث -   

  املعاجلة الوثائقية-1.3.3

   والتكشيف الوثائقيالفهرسة  -.1.3.31
تتم عملية الفهرسة يف مشروع أرشيف مفتوح بتجهيز البطاقات الوصفية للوثائق مبختلف 

 وأما (Dublin Core)180. بنسقوحتتوي هذه البطاقات على جمموعة البيانات اخللفية , أنواعها
يمكن أن ينحصر على تكشيف آيل فقط أو بالعكس إضافة تكشيف يدوي على فتكشيف الوثائق 

 ويسمح هذا النوع األخري من .181ملخصات، واصفات لغة توثيقية حمددة ,شكل كلمات دالة
التكشيف بتحسني عملية البحث عن الوثائق لكنه يطرح عدة إشكاالت وتساؤالت كالوقت 

يف األرشيف   النشر يكون اهلدف األساسي من إيداعهبصدد ففي حالة مقال. الالزم هلذه العملية
هو نشره يف أسرع وقت ممكن، إذ أن سرعة البث على اخلط وتأريخ النشر يف األرشيف يسمح 

جناز إ مقارنة مع األعمال األخرى املنجزة يف نفس املوضوع وبالتايل فإن عبتثبيت أولية هذا اإليدا
  .ل بشكل حمكم ووثائقيني ذو تكوين جيد وبعدد كايفهذا النوع من التكشيف يشترط تنظيم العم

 حيث يزداد تعقيد هذه ,كما ميكن تلقي صعوبات يف تكشيف وثائق األرشيف متعدد التخصصات
ستعمال لغات توثيقية متعددة التخصصات وتطبيقها على قطاعات متخصصة وهلذا مت إالعملية ب

                                                 
179 Francony, Jean-Marc. Op.Cit. p. 148   
180 Accart, J. P., Mounier, E. Archives ouvertes et documentation : Rôle et respensabilités des professionnels de 
l’information. In : Aubry, Christine (dir.). Les archives ouvertes : enjeux et pratiques : Guide à l’usage des 
professionnels de l’information. Paris : ADBS, 2005. p.249 
181 Ibid.  
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 على تكشيف ثنائي (Edu-Tice)182ت قتراح عدة حلول كإعتماد األرشيف املتعدد التخصصاإ
العلمية ستعمال لغة مضبطة بالنسبة للمستوى الواسع وقوائم متخصصة حسب ااالت إاملستوى ب

  .للتكشيف الدقيق
حثني فللوثائقيني املهارة الالزمة ال بالتعاون بني الوثائقيني والبا إنه ال ميكن جتاوز هذه الصعوبات إ

كما أن فائدة هذا التعاون هلذين الطرفني تكمن يف تفاعل كال . علميوللباحثني اخلربة مبجاهلم ال
 للحياة العلمية للمؤسسة وباحثيها، مما يسمح للوثائقيني من املهارة واخلربة املتكاملتني والضروريتني

كتساب معرفة شاملة حول النشاط العلمي ويصبحون مؤهلني لتوجيه املستعملني إىل املصادر إب
  .رشيف بطريقة مباشرة وفعالةاملتاحة يف األ

   غتشكيل بطاقات البيانات اخللفية ألرشيف آل -.1.1.3.31
 من مواقع األرشيف غستيحاء البيانات اخللفية اليت مت استعماهلا يف أرشيف آلإقد قمنا بل

حيث مت , (Dublin Core)املدروسة سابقا وهي تتوافق مع احلقول البيبليوغرافية اليت يوصي ا 
اظ مبعظم عناصره يف األرشيف لكن اإلستعالم اإلجباري ال خيص سوى العناصر الضرورية اإلحتف

  :ختيار يف وتتمثل حوافز هذا اإل. يف الوصف البيبليوغرايف
  .صعوبات الوصف الوثائقي اليت تتطرقنا إليها سابقا -
 .حداثة مفهوم األرشيف املفتوح واإلتاحة احلرة يف اجلزائر -
من الباحثني يف األرشيف حيث أن الوصف اخلفيف للوثائق يوفر إشراك أكرب عدد ممكن  -

 .على الباحث إدخال عدد كبري من املعلومات وحيفزه على إيداع عدد أكرب من الوثائق

   البيانات اخللفية تقدمي - 2.1.1.3.3
 حيصي عدة أنواع من الوثائق، ذا منيز بيانات خلفية غكما وأن سبق ذكره فإن أرشيف آل

 .  جلميع أنواع الوثائق وبيانات خلفية خاصة بكل نوع من أنواع الوثائقمشتركة

   البيانات اخللفية املشتركة-)أ
  :اخلاصة بكل أنواع الوثائق العناصر البيبليوغرافية التالية اخللفية تشمل البيانات 

ى الفكري  احملتووا أبدعنالذي نيملؤلفأمساء ا  أواإلشارة إىل إسم املؤلف)* : املبدع(املؤلف  -
  .للمصدر

                                                 
182 www.archive-edutice.ccsd.cnrs.fr 
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 .ذكر إسم املصدر املعطى من طرف املؤلف:  *العنوان -
 .إعطاء ملخص واصف للوثيقة) : املوضوع(امللخص  -
 .حتديد اال العلمي لإليداع : *)املوضوع(اال  -
 .حتديد لغة احملتوى الفكري للمصدر :  *اللغة -
 .صف املصدرإعطاء الكلمات الدالة اليت ت:  *)املوضوع(الكلمات الدالة  -
، مقال بصدد النشر، يمقال علم:   يتعلق األمر بتعريف نوع الوثيقة: *نوع الوثيقة -

 ...مداخلة
  . الوثيقةاإلشارة إىل عدد صفحات: التوريق  -

   البيانات اخللفية اخلاصة بكل نوع من أنواع الوثائق-)ب
نواع الوثائق أن تعرف هذه البيانات العناصر البيبليوغرافية الوصفية اخلاصة بكل نوع م

  : واملتمثلة يف
  : بصدد النشر ت املقاال-

  .حتديد عنوان الة أو املنتدى الذي يود املؤلف أن ينشر فيه مقاله* :  العنوان-
  .لتثبيت قيمتها العلميةوذلك  لنشر الوثيقة املتوقعتاريخ الإعطاء * :  التاريخ-

   :ت االت مقاال–
  .لة اليت نشر فيها املقالإعطاء عنوان ا*:  العنوان-
  . حتديد تاريخ نشر املقال* : التاريخ-
   .ىل حجم الة ورقمها إذا أمكن ذلكإاإلشارة :  احلجم -

  :  أعمال املنتديات واملداخالت –
  . حتديد عنوان املؤمتر أو املنتدى الذي نشر فيه املقال :* العنوان -
  .ملقالحتديد التاريخ املتوقع لنشر ا* :  التاريخ-
  .ىل مكان وقوع املنتدى أو املؤمترإاإلشارة ) : التغطية( املكان -
   .حتديد إسم الشخص أو املؤسسة الناشرة للوثيقة:  الناشر-
  
  

 109



  :ث و تقارير البح-
  .حتديد إسم اهليكل الذي ساهم يف إجناز التقرير : *)املصدر( املوصي -
  .حتديد تاريخ إجناز التقرير* :  التاريخ-

   :طروحات واملذكرات   األ-
  ).أطروحة دوكتوراه ، مذكرة ماجستري أو غريها(حتديد نوع املذكرة  * :  النوع -
  .اإلشارة إىل إسم املؤسسة اليت سلمت األطروحة أو املذكرة* :  املؤسسة املسلمة -
   .حتديد تاريخ مناقشة املذكرة:  * التاريخ-
   .علميإعطاء إسم املشرف على العمل ال* :  املشرف-

    : الكتبفصول -
  .ذكر عنوان الكتاب الذي نشر فيه املقال* : العنوان-
   .ذكر إسم ناشر الكتاب* :  الناشر-
  .ذكر تاريخ النشر * : التاريخ-

  :  الكتب -
   .ذكر إسم ناشر الكتاب* :  الناشر-
  .ذكر تاريخ النشر* : التاريخ-

  : براءات اإلختراع -
  .تاريخ إيداع الرباءةىل إاإلشارة * :  التاريخ-
  .حتديد رقم الرباءة:  * العدد-
   .حتديد إسم البلد الذي مت فيه إجناز الرباءة* :  البلد-

  : وثائق أخرى -
حتديد نوع الوثيقة كالعروض والدروس أو أي نوع آخر من الوثائق اليت ال * :  نوع الوثيقة-

  .ميكن تصنيفها ضمن األنواع املذكورة سابقا
  .ىل ناشر الوثيقةإاإلشارة :  الناشر-
  . إعطاء التاريخ املتوقع لنشر الوثيقة  : التاريخ-

  .شكل إجباريالبيبليوغرافية اليت جيب مألها بإىل احلقول * تشري النجمة 
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   التصنيف-.32.1.3
 وثيقة كل متر إذ. 183يتمثل التصنيف يف هيكلة الوثائق مبا يسمح بتسهيل حتديد موضعها

نتس سوتن يعتمد على تصنيف يربأرشيف مفتوح حتميا بعملية التصنيف، فأرشيف إييف مودعة 
 الكونغرس وتستعمل مستودعات أخرى تصنيف ديوي العشري، لكن معظم مواقع مكتبة

... املوزع هال وآركسيف واألرشيف تتبىن التصنيف املوضوعي مثلما هو احلال يف أرشيف سيك 
الت ان يكون بسيطا وسطحيا إذا كان األرشيف ال يشمل إال بعض اأنيف وميكن هلذا التص

 لكنه يستطيع أن يكون أكثر دقة وتفرعا إذا تعمق األرشيف يف معاجلة ختصصاته ,الفرعية
ي جيب أن يعتمد ذكما حيق للوثائقيني ومسؤويل األرشيف التحديد املسبق للتصنيف ال184.العلمية

  . عليه األرشيف
 فقد إعتمدنا التصنيف املوضوعي حسب ختصصات علمية كربى، غق بأرشيف آلوفيما يتعل
ىل أن األرشيف ال يزال يف بداياته ونظرا للحجم املتواضع للوثائق اليت مت إا اإلختيار ذويرجع ه

  .سرييستالجتميعها واليت متثل عينة فقط لألعمال العلمية اليت حيتوي عليها مركز 
إال أن هذا . اإلعالم اآليل والرياضيات وعلوماتم املكتبات واملوعلوتتمثل هذه التخصصات يف 

نفتاحه على إستقبال األرشيف لعدد أكرب من الوثائق وإالتصنيف ميكن أن يتغري ويتوسع مبجرد 
  .ختصصات جديدة

  ستمراريتهاإ املعاجلة اآللية للوثائق و-.32.3
 وتتمثل املعاجلة ,اإلعالم اآليلختصني يف ختص هذه العملية التمثيل اآليل للوثائق ويتكفل ا امل

وميكن إجراء . 185ستمراريتهاإلية يف ممارسة سلسلة من عمليات املعاجلة على الوثيقة لضمان اآل
عملييت وصف الوثائق ومعاجلتها بشكل مستقل، كما أن املعاجلة اآللية ليست إجبارية يف معظم 

النص (  دون أن تكون متواجدة يف األرشيف احملليىل الوثيقةإ ففي احلقيقة ميكن اإلشارة .األحيان
متاحة يف أرشيف خارجي كمثال الروابط إما ويف هذه احلالة ميكن أن تكون هذه الوثيقة ) الكامل

 غري متوفرة على أوتواجدة على مستوى آركسيف، رشيف هال املتعلقة بالوثائق املالنصية أل

                                                 
183 Accart, J. P., Mounier, E. Op. Cit. p. 254  
184 Chanier, Thierry. Archives ouvertes et publication scientifique : comment mettre en place l'accès libre aux 
résultats de la recherche ? Paris : L’Harmattan, 2004. p.145 
185 Francony, Jean-Marc. Op.Cit. p. 148 
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دون  شيف هال الذي يستقبل البطاقات البيبليوغرافيةكتروين مثلما هو احلال أيضا يف أرلشكلها اإل
  .ف إجناز قاعدة بيبليوغرافية للمنتوجات العلمية الفرنسيةد للوثائق النص الكامل

  السل معاجلة الوثائقس - 1.2.3.3
 وتكمن صعوبات 186عدة أنساق إخراجها ىل نسق أوإتتم املعاجلة بتحويل نسق إدخال الوثيقة 

  :  التحويل وهناك نوعني من سالسل املعاجلةاملعاجلة يف مراحل
 سلسلة املعاجلة البسيطة   – ) أ

ا يسمح بالبث  ممون نسق إخراج الوثيقة هو نفسه نسق إدخاهلايك يف هذا النوع من املعاجلة
 ال يف هذه احلالة هو نسق الوثائق احملمولةماستعإأكثر   والنسق.187السريع للوثيقة علىاخلط

(PDF : Portable Document Format)  وهو نسق مفتوح يتوافق مع مبادرة األرشيف 
  .املفتوح
 سلسلة املعاجلة املركبة  -)ب

 إىل نسق (DOC, RTF, SXW)تتمثل املعاجلة املركبة يف حتويل النسق األصلي للوثيقة 
(XML). وتسمح هذه العملية باإلستخراج اآليل للبيانات اخللفية للوثيقة دون أن يضطر الباحث 

وتساعد املعاجلة املركبة على .  188إعادة إدخاهلا يف احلقول البيبليوغرافية أثناء عملية اإليداعإىل 
حتسني عملية البحث عن املعلومات وتتيح إمكانية الوصول املباشر إىل الوثيقة اليت نبحث عنها 

هو ة ولكن هذا النوع من املعاجلة يتطلب موارد بشرية كبري. دون ضرورة اإلطالع على مضموهنا
  . ئ يف عملية بث الوثائق على اخلطبطي
 (PDF) فإن نسق اإليداع أكثر إستعماال هو نسق الوثائق احملمولة غفيما خيص أرشيف آلو

  .وبالتايل فإن إدخال البيانات اخللفية اخلاصة بالوثائق يتم يدويا أثناء إيداعها يف األرشيف

                                                 
186 Ibid. p. 148   
187 Hénaff-Stitelet, Diane (Le), Thiolon, Catherine. Gérer et diffuser des thèses électroniques : un choix politique 
pour un enjeux scientifique. In : Documentaliste – Sciences de l’information 2005, vol. 42, n° 4-5, p. 274 
188 Ibid. pp. 274-275 
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  189سالسل معاجلة الوثائق الرقمية) : 20( الشكل

   مرحلة بث الوثائق -4.3
 ويشمل ,ة اليت تتبعها املؤسسة يف اإلعالم بوثائقهايية بث الوثائق ضمن اإلستراتيجل عمتأيت

وتعترب مرحلة بث الوثائق الرهان . 190البث خمتلف العمليات الالزمة لعرض الوثائق على اجلمهور
 قد ف الرصيد يبني أن األرشي (visibilité) حيث أن عرض,احلاسم يف مشروع األرشيف املفتوح

ن يصبح معروفا من طرف املستعملني ومعترف به من أتعرض جلملة من اإلنتقادات مما يسمح له 
 إذا فإن هذا العرض ,عماهلم البحثية ذا األرشيفأطرف الباحثني مما يولد فيهم الرغبة يف إيداع 

ن أميكن ملسريي األرشيف و . له املسرية شهرة املؤسسةىألحرميكن من رفع شهرة األرشيف أو با
  : واليت نذكر منها , بعدة طرق بعملية البثيقوموا
سسة  األخرى املتوفرة على مستوى بوابة املؤىل املواردأكرب عرض للمستودع بضمه إتوفري  -

  . شكل روابط نصية فائقةىاليت تأوي األرشيف وذلك عل
ب حمركات البحث ملستودع األرشيف أثناء قيام املستعملني ستجواإالتأكد من إمكانية  -

 .بأحباثهم
هارها ظليت تعاجل احلقل املعريف للمؤسسة املسرية له وإقاء املصادر املهمة يف األرشيف واإنت -

  .(essentiels)يف فضاء خاص من بوابة املؤسسة كقسم األمهيات 

                                                 
189 Ibid. p. 275 
190 Francony, Jean-Marc. Op.Cit. p. 150 
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يلنا مباشرة إىل لفائقة اليت حتاابط النصية و نقترح إنشاء جمموعة من الرغوفيما يتعلق بأرشيف آل
  :طالقا من نقاط اإلتاحة التالية موقع األرشيف إن

موقع قسم البحث يف علوم املعلومات أين يظهر األرشيف ضمن األقسام األساسية  -
  .191للموقع

 .192 العلمي والتقينعالمموقع مركز البحث حول اإل -
  .193بوابة ويصال -

 ذلك أهنما معروفني يف األوساط رشيف بتوفري عرض واسع لألويسمح هذين املوقعني األخريين
  .ستعمال واسع من طرف الباحثنيإالعلمية اجلزائرية وحيضيان ب

   وحقوق املؤلف غ أرشيف آل-4
توح رشيف مفأجيب مراعاة حقوق املؤلفني أو املنتجني للمصنفات العلمية يف كل مشروع 

و املؤسسة أومن هذا املنطلق يتكفل املؤلف  .ورستعمال الوثائق من طرف اجلمهإوإبراز حدود 
كذلك جيب حتديد شروط و. غطة الوثائقي مبهمة إيداع الوثائق يف أرشيف آلااليت يشتغل ا بوس

ن أن هذه الشروط ال جيب أ إال ,اإلتفاق مع املؤلفنيبستغالهلا إبث الوثائق املودعة يف األرشيف و
ح اليت ترتكز أساسا على اإلتاحة احلرة وجمانية تتعارض مع مبادئ حركة األرشيف املفتو

  .اإلستعمال
 رخصة  قمنا بإخضاعه إىلغ منها أرشيف آللصحيح للوثائق اليت يتكوناولضمان اإلستعمال 

على   اليت متنح للمؤلف إمكانية تقاسم أعماله العلمية(creative commons)اإلبداع املشترك 
  :تيار الرخص التالية خإ وقد مت ,اخلط مع احلفاظ على حقوقه

ستعماهلا شريطة إإتاحة حرة وجمانية وغري رجعية للمنشورات العلمية مع إمكانية إعادة  - ) أ
  .اإلعتراف حبق األبوة

 .يطرأ على حمتوى الوثيقةحتويل أو تغيري رفض كل  - ) ب
  .ستعمال جتاري للوثائقإمنع أي  -)ج

   اسة واملتعلق بقضية محاية املصنفات العلميةونظرا للجدال الذي ناقشناه يف األقسام السابقة للدر

                                                 
191 www.dris.cerist.dz 
192 www.cerist.dz 
193 www.wissal.dz 
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للبلدان اليت تتتبىن قانون حقوق املؤلف كاجلزائر برجمنا إيداع نظام األرشيف على مستوى 
ق املؤلفني  ضمانا للمتابعة القضائية ألي مس حبقو(ONDA) الوكالة الوطنية حلماية حقوق املؤلف

  .املشاركني يف األرشيف
 

 

 

Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France 

Vous êtes libres :

• de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public  

Selon les conditions suivantes :

 

Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original. 

 

Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette 
création à des fins commerciales. 

 

Pas de Modification. Vous n'avez pas le droit de modifier, de tr
ou d'adapter cette création. 

ansformer 

• A chaque réutilisation ou distribution, vous devez faire apparaître clairement aux autres les 
conditions contractuelles de mise à disposition de cette création.  

• Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits.  

Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies 
réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...)

Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).  

Avertissement  

  رخص اإلبداع املشترك  اليت تبناها أرشيف آجل : )21(الشكل
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   غ اهليكل الوظيفي والتقين ألرشيف آل-5
   كيفية عمل األرشيف - 1.5

  إليداع  طرق ومبادئ ا-1.1.5
   جمال اإليداع -1.1.1.5

 يغطي غميكن ملستودعات األرشيف املفتوح أن تشمل كل ااالت العلمية غري أن أرشيف آل
  : لتاليةاحاليا ااالت العلمية 

  علوماتم املكتبات واملوعل -
 اإلعالم اآليل -
  الرياضيات  -

    هيئة املودع يف األرشيف-2.1.1.5
  : جيب أن يستوفوا الشروط التالية نثني واألساتذة الباحثني الذيخيص اإليداع يف األرشيف الباح

نتمائه جلماعة مؤسساتية حمددة ويف حالة إأن يكون الباحث مؤهال لإليداع يف األرشيف ب -
  .سريسيستال فإن هذه اجلماعة ممثلة بغأرشيف آل

 هع للمقال الذي خيضأن تكون الوثيقة اليت يود الباحث إيداعها يف األرشيف ذات نوعية مكافئة -
  .للمجالت العلمية

  . ذا يتم حتليل اإليداعات وتثبيتها من طرف مسؤويل األرشيف حسب توافقها مع هذه الشروطو

  الوثائق املقبولة يف األرشيف  -3.1.1.5
تهم ألحباثهم ليت ينتجها الباحثون أثناء ممارس مفتوح لكل األعمال العلمية اغإن أرشيف آل
وثائق يف املقاالت بصدد النشر، املقاالت املنشورة، األطروحات، املذكرات، تقارير وتتمثل هذه ال

 الكتب، الكتب، براءات فصولعمال املؤمترات، الدروس، أالعلمية،  تالالبحوث، املداخ
  ...اإلختراع

  إتاحة الوثائق - 4.1.1.5
ركة اإلتاحة شخاص وبشكل مطلق وفقا لشروط حاحة الوثائق حرة وجمانية جلميع األإن إت
  .املفتوحة
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   الواجهة الرئيسية لألرشيف-5.1.1.5
 لألرشيف موجزالرئيسية لألرشيف كدليل مبسط للمستعمل حيث متنح وصف تعترب الواجهة 

مبا يف ذلك أهدافه وأطرافه ومراحل اإليداع وتشكل هذه الصفحة أيضا جسرا للوصول إىل 
   .اخلدمات األخرى اليت مينحها األرشيف

  

  

  غالواجهة الرئيسية ألرشيف آل : )22(كلالش

   مراحل إيداع الوثائق-6.1.1.5
    واجهة اإليداع- 1.6.1.1.5

تعمال إذ تسمح هذه الواجهة للمستعمل ببعض الكلمات سيتم اإليداع يف واجهة سهلة وبسيطة اإل
  :  النقرات بإيداع نصه يف حميط مالئم وتتم هذه العملية وفقا للخطوات التاليةبعضو
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   : تسجيل املؤلفني -)أ
يسجل كل مؤلف نفسه أتوماتيكيا على مستوى األرشيف وذلك بتوفري معلومات تعرف ويته 

, ...)دكتور، أستاذ جامعي، أستاذ مساعد(لقبه أو رتبته , سم املؤلفإ :املعلومات   هذه وتشمل
 إسم املستعمل تارمات خي إدخال املؤلف هلذه املعلوقبلو.  البحثيةتهمؤسسسم إ,  اإللكتروينهبريد
 .يف األرشيف هروركلمة مو

 

واجهة تسجيل املؤلفني : )23(الشكل  
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   نياملؤلفعلى تعرف ال -)ب
تحاق املباشر باألرشيف وذلك بعد إدخاله إلسم إللتسجيل ميكن للمؤلف االبعد عملية 

  .املستعمل وكلمة املرور
  

  

واجهة التعرف على املؤلفني : )24(الشكل  

  اع الوثائق إيد -)ج
يف (مساء املؤلفني الثانويني أتحديد بعد فتح املؤلف حلسابه يف األرشيف يقوم يف صفحة أوىل ب

, اإلعالم اآليل, علوماتم املكتبات واملوعل (تصنيف املوضوعي للوثيقةال ختيارإو) حالة وجودهم
التسع فئات املقترحة يف نوع الوثيقة اليت يود إيداعها من بني  من مث حيدد ,)أو غريها, الرياضيات

, داخالت وأعمال املنتدياتامل, قاالت بصدد النشرامل, نشورةاملقاالت  امل: األرشيف واملتمثلة يف
وثائق , براءات اإلختراع, كتبال, فصول الكتاب, ذكراتاملوطروحات األ, تقارير البحوث

 .أخرى
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الصفحة األوىل لإليداع : )25(الشكل  

 مث حيمل هذه األخرية , الباحث مبلئ البيانات اخللفية اخلاصة بوثيقتهبعد هذه املرحلة يقوم
   .إنطالقا من حاسوبه إلرساهلا لألرشيف

وقد برجمت رسالة أوتوماتيكية  يف حالة  نسيان  ملئ حقل من حقول البيانات اخللفية أو وقوع 
ا كانت إحدى احلقول إذ ال ميكن أن تتم عملية اإليداع إذ. خطأ ما لتنبيه املؤلف ذا اخلطأ

ستقبال األرشيف للوثيقة متر بالضرورة على مسريي األرشيف إومبجرد . اإلجبارية فارغة أو خاطئة
  .الذي يراقبون البيانات اخللفية ويصححوهنا و يثبتون اإليداع ببث الوثيقة على اخلط
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واجهة إيداع املقاالت بصدد النشر : )26(لشكل  
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املقاالت املنشورةهة إيداع واج : )27(الشكل  
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  واجهة إيداع املداخالت وأعمال املنتديات : )28(الشكل
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  واجهة إيداع تقارير البحوث : )29(الشكل
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واجهة إيداع األطروحات واملذكرات : )30(الشكل  
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واجهة إيداع فصول الكتاب : )31(الشكل  
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واجهة إيداع الكتب : )32(الشكل  
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  واجهة إيداع براءات اإلختراع : )33(شكلال
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  خرىاألواجهة إيداع الوثائق  : )34(الشكل
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   اللغات ةمتعددلوثائق  مستودع -7.1.1.5
اإلجنليزية اللغة العربية أو الفرنسية أولغات كخمتلف ال يف حمررةوثائق  يستقبل نأألرشيف ل ميكن
  .أو غريها

   واجهة املساعدة-8.1.1.5
ستعمال ول املستودع وذلك لتوجيه الباحث إلواجهة كل املعلومات الالزمة حمتنح هذه ال

  . كما تسمح هذه الواجهة باإلتصال مبسريي األرشيف,األرشيف وإيداع الوثائق
  

  

  واجهة املساعدة : )35(الشكل

  طرق البحث واإلطالع على الوثائق - 2.1.5
 ففي ,جهة الرئيسية للموقعامن الو عدة طرق للبحث عن املعلومات إنطالقا غمينح أرشيف آل

يف أن يتصفح قائمة ااالت العلمية أين تتواجد ثالث املستوى األول ميكن ملستعمل األرش
كما ميكن للمستعمل و .، اإلعالم اآليل، الرياضياتاملعلوماتم املكتبات ووعل:  ختصصات كربى
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  الوحيدة  علما أن املؤسسة البحثيةةسم املؤسسإتصفح القائمة اهلجائية ألمساء املؤلفني والبحث ب
 نوع كذلك ميكن اإلطالع على الوثائق حسبو ,سريسيتالاملشاركة يف املستودع حاليا هي 

  . سنة النشرالوثيقة أو 

  
  

  
  باال العلمياإلطالع على الوثائق واجهة  : )36(الشكل
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  سم املؤلفإواجهة اإلطالع على الوثائق ب : )37(الشكل
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  واجهة اإلطالع على الوثائق باملؤسسة البحثية : )38(الشكل
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  واجهة اإلطالع على الوثائق بسنة النشر : )39(الشكل
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  وثيقةواجهة اإلطالع على الوثائق بنوع ال : )40(الشكل

 136



إجراء حبث بسيط أو  البحث الذي حيتوي عليه األرشيف بوعلى املستوى الثاين يسمح حمرك
  : تقدم على الوثائق وذلك على النحو التايلم
سم املؤلف، إ : ستجواب إحدى احلقول البيبليوغرافية التاليةإيعتمد على : البحث البسيط  -

  .عنوان الوثيقة، الكلمات الدالة، السنة
, كامللخصيسمح بتوسيع عملية البحث لتشمل حقول بيبليوغرافية أخرى  : البحث املتقدم -

ستجواب كل هذه إمكانية إ مع  واال العلميلوثيقة، وإسم املؤسسة البحثية،نوع االناشر، 
  .احلقول يف آن واحد وبالتايل فإن هذا النوع من البحث يزيد من إمكانية إجياد الوثائق

  

  

  واجهة البحث البسيط : )41(الشكل
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  املتقدمواجهة البحث  : )42(الشكل

  

  

  

  

  

  

 138



ىل عنوان الوثيقة، إسم املؤلف، نوع الوثيقة، واملراجع الكاملة إداية تشري نتائج البحث يف الب
 وأما النص الكامل للوثائق فيوجد على مستوى صفحة أخرى متنح .للمجلة اليت مت فيها نشر املقال
امللخص، الكلمات الدالة، اال :  التالية فة املعلومات البيبليوغرافيةوصفا معمقا للوثيقة بإضا

  .ؤسسة البحثيةالعلمي، امل
  
  

  

  ئج البحثالصفحة األوىل لنتا : )43(الشكل
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  الصفحة الثانية لنتائج البحث : )44(الشكل
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   اهليكل التقين لألرشيف-2.5
ميثل اهليكل التقين أساس كل مشروع أرشيف مفتوح ويتجسد يف الوعاء التقين الذي يأوي 

ويتضمن هذا . كترونية الالزمة إلستغالهلال اخلدمات اإلالبيانات اخللفية ومصنفات املؤلفني وكل
  : ية ل العناصر التالاهليك

  .بيموزع الو -
 .نيت شبكة إتصالية وربط باألنتر -
 .نات بيبليوغرافية ونصيةا قواعد بي -
  . برجمية تسيري األرشيف -

ف  وتتجلى أمهية إيواء هذا املشروع من طر, من قبل موزع السرييستغيتم إيواء أرشيف آل
 الوثائق اليت جيبو جم املعلوماتهذه املؤسسة بوصف اإلطار التقين لألرشيف جد معقد ونظرا حل

سرييست هلا القدرة ال وبالتايل فإن مؤسسة ك.احلفاظ عليها وتطويرها لضمان إستمرارية إتاحتها
  .ستمرارية هذا املشروعإعلى توفري الكفاءات اآللية لضمان 

نطالقا من الربجمية إيربينتس من طرف املختصني يف إ مت تطويرها حتت برجمية غأرشيف آليشتغل 
 (MYSQL) وتستعمل هذه الربجمية قاعدة البيانات. األرشيفاإلعالم اآليل الذين يسريون هذا 

  (Windows).  ونظام التشغيل (Apache)املوزعو (HTML, Php)ولغة الربجمة 
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   اهليئة احلالية لألرشيف-3.5
 62حصى األرشيف أ تاريخ ومنذ هذا ال,2006لقد إنطلق املشروع يف بداية شهر جويلية 

  . العلمي والتقينعالم ينتمون إىل مركز البحث حول اإل194 باحث/مؤلف
 %)59( علوماتم املكتبات واملومها ختص علظ وثيقة حبث مع94تكون األرشيف حاليا من يو

   .)44الشكلأنظر  (7% رياضيات فتعادل  أما ال,%34ويليها اإلعالم اآليل بنسبة 
  

 Statistiques de dépôt par domaine scientifique

59%

34%

7%
Bibliothéconomie et
les sciences de
l'information 
Informatique  

Mathématiques 

  
  
  
  
  
  
  
  

  إحصائيات اإليداع حسب اال العلمي) : 45(الشكل

 من جمموع الوثائق وهي ختص %38تشمل املقاالت العلمية املودعة يف األرشيف نسبة 
  195 (RIST) األعمال العلمية املنجزة على مستوى السرييست واليت نشرت أغلبيتها يف جملة ريست

هي نتاج  و%33تديات فتغطي نسبة ل املنما فيما خيص املداخالت وأعماأ. تابعة لنفس املركزال
 ويشمل األدب .مترات واملنتديات سواءا على املستوى الوطين أو الدويلمشاركة الباحثني يف املؤ

 أطروحات 05و تقرير حبث 20 من جمموع وثائق األرشيف إذ حيتوي على %29الرمادي 
ومداخلتني ) اهلندسة، دراسات عليا متخصصةالدوكتوراة، املاجستري، (لف أنواعها ومذكرات مبخت

   املنتجة إىل أن نسبة األدب الرماديي اإلشارةومن الضرور. سرييستمت إنعقادمها على مستوى ال
املقاالت العلمية (من طرف باحثي السرييست جد مرتفعة مقارنة باألنواع األخرى من الوثائق 

                                                 
  194 تتواجد قائمة المؤلفين في الكشافات

195 http://rist.cerist.dz/revue.asp 
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 إذ , لكن لألسف فإن هذه الوثائق تعاين من التشتت,196 )أعمال املنتديات واملداخالتاملنشورة و
تتواجد املذكرات واألطروحات على مستوى مكتبة املركز أما التقارير فتتمركز يف خمابر البحث  

 نأ ميكن غ وبالتايل فإن بث هذه الوثائق يف أرشيف آل,ستغالهلا الكلي واإلنتفاع اإمما يؤول دون 
  .ستعماهلاإيساهم يف تنظيم تنقلها وتقوميها وتنشيط 

  

Statistiques de dépôt par type de document
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  إحصائيات اإليداع حسب نوع الوثيقة :) 46(الشكل 

 وهذا يرجع حتما للثقافة احملدودة للباحثني 197 ال حيصي األرشيف أي مقال بصدد النشر
   .اجلزائريني فيما خيص تبادل وتقاسم هذا النوع من املقاالت

 أن هذا النوع من 198 وتبني دراسة توازي المية,على أية براءة إختراعأيضا ال حيتوي األرشيف 
ونفس الشيئ فيما خيص فصول الكتاب أو  .الوثائق ال يتم إنتاجه من قبل مؤلفي السرييست

 وميكن تفسري ذلك بكون الباحثني يف ,ىل حد اآلن أي واحد منها إالكتب فاألرشيف ال حيصي
هلم البحثية يف االت ملا تتميز به من سرعة النشر وتواتر املراكز العلمية يفضلون نشر أعما

 .اإلستعمال مقارنة بالكتب

                                                 
196 Touazi, Lamia, Amrouche, Mahdjouba. Contribution à la construction d’une bibliothèque numérique des 
travaux des chercheurs : cas du CERIST. Mémoire de licence en Bibliothéconomie et sciences de l’information : 
Alger, 2006.  

 لقد سمح لنا التعامل مع الباحثين في قسم البحث في علوم المعلومات بإدراك أن أسباب ترددهم في إيداع هذا النوع من الوثائق في األرشيف 197
هؤالء الباحثين أن النشر في األرشيف ال يضمن  حيث يعتقد  , ستعمال المقال دون ذآر إسم المؤلفإتكمن أساسا في التخوف من السرقة الفكرية و

 .    حماية حقوقهم 
 

198 Touazi, Lamia. Ibid. p.52 
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 وهي ختص أساسا املقاالت القدمية لة ريست اليت %17تشمل البطاقات البيبليوغرافية نسبة 
 ,ملها بأكمل ترقمن بعد واملقاالت املنشورة يف االت الدولية واليت تنازل هلا املؤلفون عن حقوقهم

وسيساهم تسجيل البطاقات الفهرسية .  فهي متوفرة بنصها الكامل%83 األرشيفأما باقي وثائق 
  .نتاج العلمي اجلزائرييف األرشيف يف اإلشارة إىل اإل
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 غأل ألرشيفشغيلي والتاملخطط التصوري:06الشكل

 

 : بحث بسيط
إسم , العنوان
الكلمات , المؤلف
سنة  ,الدالة
 النشر

  : حث متقدمب
, المجال العلمي
, نوع الوثيقة
, الناشر
 ...الملخص

 أسماء :اإلطالع ب
المجال , المؤلفين
أنواع , العلمي
ؤسسة الم, الوثائق
  النشرسنة, ةالعلمي

,  العنوان: بطاقة وصفية
نوع  , إسم المؤلف

المعلومات , الوثيقة
المرجعية للمجلة أو 

 رابط نصي ,المنتديات
نحو البطاقة الوصفية 

 المفصلة

 , الكلمات الدالة,الملخص
ؤسسة الم ,المجال العلمي

 رابط نصي نحو ,ةالعلمي
النص الكامل للوثيقة 

  ,pdf :بالنسق 

 - األستاذتسجيل
الباحث أو الباحث

  المؤلفإيداع
المباشر في 

األرشيف أو توكيل 
الوثائقي باإليداع 

 

 المعلومات تزويد
تسجيل / المرجعية

الوثيقة في 
 األرشيف

 علوم المكتبات : المجال العلمي
 الرياضيات,اإلعالم اآللي, معلوماتوال

شيف أر ستودعمإتاحة حرة ومجانية للكل
 ألج

 واجهة اإلطالع على
 الوثائق

حول معلومات
 عمل األرشيف

النشر المقاالت بصددواجهة اإليداع
, والمقاالت المنشورة
, أعمال المنتديات

مقاالت, الكتب, المداخالت
تقارير , أطروحات, الكتب

 ....البحوث



   آفاق تطوير األرشفة احلرة يف اجلزائر -6
بفكرة وضع أرضية مشتركة إليداع اإلنتاج العلمي للباحثني  هذاحبثنا لقد شرعنا يف جتسيد 

 إال أن النتائج األولية اليت ,نترنيت وبثه بشكل حر عرب شبكة األ البحثيةاجلزائريني ومؤسسام
 مشروع األرشيف إذ مل نتحصل على أية  أفصحت عن عدم مشاركة الباحثني يفتوصلنا إليها

ا من ن ولكن متكن) األوىلالفرضيةتثبيت (جابة على دعوة املشاركة ومل يسجل األرشيف أية وثيقة إ
 األرشفة املؤسساتية ألعمال الباحثني العاملني يف السرييست إنشاء أرشيف مفتوح باإلعتماد على

األرشفة املؤسساتية تؤدي إىل وضع " مفادها بالتايل توصلنا إىل تثبيت الفرضية الثانية اليت
 فإن تصميم  مستودعات األرشيف املفتوح يف وذا "  مستودعات األرشيف املفتوح يف اجلزائر

ذه املستودعات إزاء الباحثني هلية تطويروية تقوميلى مقاربة عاجلزائر جيب أن يستند مسبقا 
  :لية تباع اخلطوات التاإاجلزائريني ومؤسسام وذلك ب

 وضع اجلامعات ومراكز البحوث لسياسة أرشفة مؤسساتية تقضي بإيداع نصوص ومنشورات -
وجيب أن يكون اإليداع شامال بقدر اإلمكان دف , هذه املؤسسات يف مستودعات مؤسساتية

. احلفاظ على التراث العلمي هلذه املؤسسات وإعطاء اإلمتياز لتبادل نتائج البحث بني الباحثني
إيداع منشورام العلمية يف  أن تسبق هذه السياسة حبملة تشجيعية للباحثني على وينصح

  على ممارسة األرشفة الذاتيةممستودعات األرشيف الدولية املتخصصة يف جمال حبثهم ذلك لتعويده
 وهذا ال يعين التخلي عن املستودعات الدولية مبجرد ,حتضريهم للمشاركة يف املستودعات احملليةو

ن املشاركة يف هذين النوعني من املستودعات سوف إل املستودعات احمللية بل بالعكس فتشغي
   .199يسمح بالعرض األمثل والواسع ألعمال البحث

ي يفلت من ذتشجيع خلق مستودعات أرشيف موجهة فقط إلستقبال األدب الرمادي ال -
اليت نذكر ومثلة يف هذا الصدد تعدد األت و,مراقبة الناشرين والذي يتوقف نشره على إرادة الباحثني

ألدب با وميكن تزويد هذه املستودعات يف مرحلة أوىل .(LARA, TEL, Grisemine)منها 
  و يف هذا الصدد جيب اإلشارة إىل أن إيداع.الرمادي املخزن يف املكتبات ومراكز البحوث

على مستوى ) رونيةالنسخة املطبوعة مرفوقة بالنسخة اإللكت(لمذكرات واألطروحات ل الباحثني
إجناز أرشيف للمذكرات يف  ةكون الرائدتأن بالتايل ميكن هلذه املؤسسة , إجباري السرييست

  . مذكرة يف ذلك5700 فوقرصيدها الذي يو إستغالل , األطروحاتو
                                                 

  .حسب سياسة مبادرة األرشيف المفتوح فإن إيداع نفس الوثيقة في عدة مستودعات أرشيف معمول به وال يتعارض مع مبادئ اإلتاحة الحرة 199
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الت املنشورة كما هو  للمقاالت بصدد النشر واملقا احلر توجيه الباحثني إىل النشر اإللكتروين-
 ولكن  يف احلنية فإن هذا األمر ليس سهل التنفيذقويف احلقي (BioMedCentral). يفمعمول به 

    إذ تستطيع,ميكن حتقيقه بعد أن تنتشر سياسة األرشفة املؤسساتية وحتضى بالنجاح املرتقب
 ويف هذا الصدد ميكن ذكر 200البحث أن تكون الباعث واحملرك للنشر يف االت احلرة مؤسسات

 العلمي والتقين اليت تنشر االت العلمية عالمكز البحث حول اإلرمل 201 (Webreview)بوابة 
    .لدخول يف عامل اإلتاحة احلرة لنقطة إنطالقتشكل أن ميكن  واليت,  على اخلطاجلزائرية

 فإن ظاهرة األرشيف املفتوح غري معروفة يف اجلزائر ولذلك فإن ,بق لنا ذكرهسلكن كما أن  
 ,اذ إجراءات لتحريض وحتفيز كل األطراف املعنية ذه احلركة للمشاركة فيهاا يتطلب إختهجناح

عات دف مفإنه جيب القيام حبملة حتسيسية بالقرب من رئاسات مراكز البحوث واجلاوبالتايل 
  . مبزايا األرشفة املؤسساتية وضعها يف مركز هذه املشاركةتها توعي
 وذلك للدور األساسي الذي تلعبه يف وضع  ةملكتبات يف هذه السياس جيب إشراك اذلككو

  : ا هولعل أمهستعمال عدة حوافز إبا مامهتهإثارة إحيث ميكن  ,مستودعات األرشيف وصيانتها
تسمح مشاركة املكتبات يف هذه املشاريع بإعادة متركزها كوسائط مؤسساتية تعمل على  -

ية الواصفة للوثائق واليت تعترب نتاج البيانات اخللفإ(اجلة املنشورات العلمية للباحثني مع
هذا ما أكدة . وختزينها دون املرور بالناشرين التجاريني) حجراألساس لألرشيف املفتوح

 .2005عام (Oslocar)  الذي إنعقد ب202مؤمتر إيفال
 ميكن للمكتبات أن تستعمل مستودعات األرشيف املفتوح كوسيلة تسيريية للمرور من  -

كتبة الرقمية أين تكون احللول التقنية جمانية ويف متناول اجلميع املكتبة الكالسيكية إىل امل
  ).الربجميات احلرة(

                                                 
200 Bakelli, Yahia. La problématique des archives ouvertes dans les pays du Sud : Éléments pour un discours endogène. 
Colloque international : L'information numérique et les enjeux de la société de l'Information. ISD : Tunis, 14-16 Avril, 2005. 
[En ligne]. Disponible sur : 
www.archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/14/18/sic_00001418_00/sic_00001418.pdf. (Vu le 05/06/2005) 
 

 201  لناشرين لها حسب رغبة اكاملالالنص  المقاالت أو ملخصات تنشر
http://www.webreview.dz/  

202 IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Congrès 2005. [En ligne]. 
Disponible sur : http://www.ifla.org/IV/ifla71/Programme.htm#13August. (Vu le 20/11/2006) 
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 أن اهلدف من 203 وتشري دراسة كبوشي,إن إشراك الباحثني يف هذه املبادرات أمر ال بد منه
م العلمية هو حتسني وضعيتهم املهنية واإلجتماعية واإلستجابة اجلزائر ألعماهليف الباحثني نشر 
يقومون بنشر األعمال العلمية سواء للحصول (يات االس العلمية التابعة ملؤسسام البحثية لتوص

أو للحصول على رخصة ملناقشة أطروحة  على أكرب عدد من النقاط يف ملفات الترقية املهنية
رتكز على مفهومي ياألرشفة احلرة جيب أن ب الباحثني ء وبالتايل فإن حتسيس هؤال.)الدوكتوراه

, ذي يقبلون املشاركة يف األرشيف على املستوى الدويل للباحثني ال"العرض" و"التقومي"
مكانية إتصال املخابر الدولية إباخلصوص إثارة إهتمام هؤالء الباحثني حول تأثري هذا العرض وو

متويل املشاركة على ات م يف إطار مشاريع التعاون والربامج املشتركة واإلستفادة من إمكاني
  ... يل املثال يف التظاهرات العلمية سب

فيما خيص إيداع املقاالت بصدد النشر ميكن إقناع الباحثني بأن إيداع هذا النوع من املقاالت 
 قبل عرضه على جملة دولية سوف يساعد املؤلف على احلصول على قدر كاف ييف أرشيف مرجع

ته مما يزيد من فرص قبوله من راجعيستغلها يف تصيحيح مقاله وممن التعاليق واملالحظات اليت 
كتروين أكرب سرعة وأقل لإرسال هذا املقال عرب األرشيف اإل كما أن ,طرف ناشر هذه الة

   .204تكلفة من إرساله عرب الربيد العادي
وبالرغم من هذه األدلة فإن الباحثني يتخوفون يف معظم األحيان من السرقة الفكرية لنتائج 

ستعماهلا هي إر  يف األرشيف ويف هذه احلالة فإن احلجة الوحيدة اليت ميكن البحوث مبجرد بثها احل
وبالتايل ميكن من التأكد من  كون تسجيل نص يف أرشيف مفتوح يسمح بتدوين تاريخ اإليداع 

  .أولية األفكار اليت حيتوي عليها
نهم جيهلون إن  من الباحثني اجلزائريني ينشرون مقاالم يف جمالت دولية ولكا كبرياإن عدد

بالتايل جيب القيام حبملة إعالمية تقود إلجناز  وكان بإمكاهنم التصرف يف هذه املقاالت بعد نشرها
ويف هذا الشأن فإن إعالم . 205مل توضيحية تسمح للباحثني مبعرفة حدود التصرف مبنشورائدال

                                                 
203 Kebouchi, S. Etude de l’usage de la documentation numérique par  la  communauté agronomique du Réseau 
Algérien de Documentation Agricole. Mémoire de PGS en IST (CERIST) : Alger, 2005  
 
 

  .لقد الحظنا أن ممارسة تبادل المقاالت بصدد النشر بين الباحثين قديمة العهد 204
 

205 Chan, Leslie. Améliorer l'accès à la littérature scientifique dans les Pays en Voie de Développement : 
Challenges et opportunités fournis par l'Accès Ouvert. In : World Library and information Congress : 71 th IFLA 
General Conference and Council : “Library- A voyage of discovery”. Oslo: IFLA, 3 août 2005. [En ligne]. 
Disponible sur : www.ifla.org/IV/ifla71/papers/150f_trans-Chan.pdf 
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 األمثل لسياسة عابي سيسمح هلم باإلست 206ا موقع روميوالباحثني بالتوضيحات اليت يأيت
 .الناشرين إجتاه األرشفة احلرة

 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
206 www.sherpa.ac.uk/romeo.php 
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  مة ـاخلات- 

لقد أدى اإلرتفاع املتزايد ألسعار االت العلمية وصعوبات إتاحة نتائج البحوث إىل ظهور 
 باإلتاحة احلرة واانيةحركة األرشيف املفتوح كنموذج جديد لإلتصال العلمي والذي يقضي 

لنتائج البحوث سواء عن طريق األرشفة الذاتية للباحثني ألعماهلم البحثية على مستوى مستودعات 
األرشيف التابعة للجماعات العلمية أواملؤسسات البحثية أو باإلعتماد على األرشفة املؤسساتية اليت 

شفة منتوجها العلمي وبثه بشكل تقوم فيها مؤسسات البحث من جامعات ومراكز البحوث بأر
لكن حركة األرشيف املفتوح اليت ترعرعت يف البداية بفضل . وجماين عرب مستودعاا اخلاصة  حر

املبادرات املتفرقة لبعض الباحثني يف بلدان الشمال قد تعرضت لعدة عراقيل كتصدي الناشرين 
يف األرشيف ومصادر مال املنشورة التجاريني هلا واجلدال القائم حول محاية حقوق املؤلف لألع

باآلثار  ورغم هذا اجلدال فقد توصل الباحثون ومؤسسام العلمية إىل اإلقتناع. خريمتويل هذا األ
وثبت إعترافهم  ,السلبية لألسعار الباهضة لإلشتراك يف االت العلمية على سريورة البحث العلمي

حوث اليت متوهلا الدولة يف مستودعات مؤسساتية البمبنافع حركة األرشيف املفتوح ومبدأ أرشفة 
ة ف، وهذا يظهر جليا من خالل عدد التصرحيات املتزايد لصاحل األرشموضوعة يف متناول اجلميع

  .عات وكذا املنظمات الدوليةماحلرة اليت تديل ا اجلماعات العلمية ومراكز البحوث واجلا

أهنا تعتمد تقريبا على نفس مبادئ ونظم ملستودعات األرشيف وقد تبني من خالل دراستنا 
ن املستودعات املؤسساتية يكون متويلها وتسيريها أفضل باملقارنة مع مثيالا أالتشغيل إال 
عة مسكوهنا تستفيد من اإلمكانيات املادية والبشرية التابعة للمؤسسة اليت تأويها وكذلك  املوضوعية

من قدرته على توليد  تزيدى األرشيف وهي بذلك اإلطالع علمن نسبة  ترفعهذه املؤسسة اليت 
 األرشيف يف غياب تقييم األنداد هابثي لكن إشكالية تثبيت املعلومات اليت ,أكرب عدد من الوثائق

 ورغم هذه اإلشكاالت يبقى األرشيف . قائمةالتزال هومحاية حقوق املؤلف لألعمال املنشورة في
تطوير  ملعلومات العلمية وعرضها الواسع مما يساعد علىاملفتوح حاليا الوسيلة املثلى إلتاحة ا

ووضع حد للفجوة املعلوماتية بني بلدان الشمال البحث العلمي يف اجلزائر وتفادي تكرار األحباث 
  .واجلنوب

ستخالص منوذج آرشيف مؤسسايت إمستودعات األرشيف من قد مسحت لنا دراسة مناذج لو
والذي قام بتصميمه جمموعة من الوثائقييني شيف آلغ للمعلومات العلمية والتقنية مسي آر
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 األمثل لوضع وتزويد  لنا من خالل هذه الدراسة أن السبيلنيويتب. واملختصني يف اإلعالم اآليل
  هو األرشفة املؤسساتية وذلك لفشل جتربة األرشفة الذاتية حاليامستودعات األرشيف يف اجلزائر

    يف مؤسسات البحث اجلزائرية من جامعاتةفة العاملوعدم تلبية عينة الباحثني املستهد
USTHB, INSM) ( ومراكز البحوث)CERIST, CREAD(لدعوة املشاركة يف آرشيف آلغ  .

  .ستغالل جمموعة الوثائق البحثية املتوفرة يف السرييست لتزويد األرشيفإبالتايل مت 

لتطوير   يف مشروع األرشيف الوقوف على أسباب تردد الباحثني يف املشاركة من الضروريو 
نقاش حول هذا الشكل اجلديد من اإلتصال يع التشجاألرشيف املفتوح يف اجلزائر وكذلك جيب 

ف إشراك كل د وذلك ....واملنتديات واألعداد اخلاصة باالتاملؤمترات كالورشات والعلمي 
آلراء اعلى أكرب قدر من حلصول ااألطراف املعنية حبركة األرشيف املفتوح يف هذه النقاشات و

 يف ا يسمح لنا بتحديد مناهج وطرق مباشرة سياسة األرشفة املفتوحةمموردود األفعال 
ملفتوح عن طريق مضاعفة ورشات التكوين اكما جيب تشكيل قاعدة صلبة لألرشيف .زائراجل

ف ستودعات دة هذه املناللجماعات العلمية والوثائقيني واملختصني يف اإلعالم اآليل لتصميم وصي
  .حتياجات مؤسسات البحثإإنتاج عدد كايف من الكفاءات مبا يتوافق و
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اهليكل الوظيفي لربوتوكول جتميع البيانات اخللفية التابع ملبادرة  : (03)الشكل 
  )OAI-PMH(األرشيف املفتوح 

47  

  60  الرخص اليت يقترحها موقع اإلبداع املشترك ) :04(الشكل 

  62  (Sherpa RoMeo)موقع شريبا روميو ) : 50(الشكل

  68  الواجهة الرئيسية ألرشيف أركسيف) : 06(الشكل

  72    إحصائيات اإليداعات الشهرية ملستودع آركسيف : (07)الشكل

  73  والتشغيلي ألرشيف آركسيف  املخطط التصوري) : 08(الشكل

  74  الواجهة الرئيسية ألرشيف سيك) : 09(الشكل

  79  حصائيات اإليداع ألرشيف سيك إ) :10(الشكل

  81 والتشغيلي ألرشيف سيك املخطط التصوري:  )11(الشكل

  82  الواجهة الرئيسية ألرشيف هال: (12) الشكل

  89   والتشغيلي ألرشيف هالاملخطط التصوري) : 13(الشكل

  90  الواجهة الرئيسية ألرشيف إيربينتس سوتن  :(14)الشكل 

  93  إحصائيات إيداعات أرشيف إيربينتس سوتن:   (15)الشكل

   والتشغيلي إليربينتس سوتناملخطط التصوري) : 16(الشكل

  

95  
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بث دعوة املشاركة يف موقع قسم البحث يف علوم املعلومات : ) 17(الشكل
  وبوابة ويصال

105  

  106  بث دعوة املشاركة يف الواجهة الرئيسية لألرشيف :) 1(8الشكل 

  111  مثال عن بطاقة وصفية ملقال علمي:  )19(الشكل

  114  سالسل معاجلة الوثائق الرقمية) : 20(الشكل

  116  غرخص اإلبداع املشترك  اليت تبناها أرشيف آل : )21(الشكل

  118  غالواجهة الرئيسية ألرشيف آل : )22(الشكل

  119  واجهة تسجيل املؤلفني : )23(الشكل

  120لى املؤلفنيواجهة التعرف ع : )24(الشكل

  121الصفحة األوىل لإليداع : )25(الشكل

  122واجهة إيداع املقاالت بصدد النشر : )26(الشكل

  123واجهة إيداع املقاالت املنشورة : )27(الشكل

  124  واجهة إيداع املداخالت وأعمال املنتديات : )28(الشكل

  125  واجهة إيداع تقارير البحوث : )29(الشكل

  126واجهة إيداع األطروحات واملذكرات : )30(الشكل

  127واجهة إيداع فصول الكتاب : )31(الشكل

  128واجهة إيداع الكتب : )32(الشكل

  129  واجهة إيداع براءات اإلختراع : )33(الشكل

  130  خرىاألواجهة إيداع الوثائق  : )34(الشكل

  131  واجهة املساعدة : )35(الشكل

  132  هة اإلطالع على الوثائق باال العلميواج : )36(الشكل

 165



  133  سم املؤلفإواجهة اإلطالع على الوثائق ب : )37(الشكل

  134  واجهة اإلطالع على الوثائق باملؤسسة البحثية : )38(الشكل

  135  واجهة اإلطالع على الوثائق بسنة النشر : )39(الشكل

  136  لوثيقةواجهة اإلطالع على الوثائق بنوع ا : )40(الشكل

  137  واجهة البحث البسيط : )41(الشكل

  138  واجهة البحث املتقدم : )42(الشكل

  139  الصفحة األوىل لنتائج البحث : )43(الشكل

  140الصفحة الثانية لنتائج البحث : )44(الشكل
  142إحصائيات اإليداع حسب اال العلمي) : 45(الشكل

  143  حسب نوع الوثيقةإحصائيات اإليداع ) : 46(الشكل 

  144  إحصائيات اإليداع حسب نوع البيانات) : 47(الشكل 

  145  غ والتشغيلي ألرشيف ألاملخطط التصوري) : 48(الشكل 
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قائمة مواقع اإلتاحة احلرة واألرشيف املفتوح ) : 02( امللحق -   
- ALADIN  

 https://dspace.msh-alpes.prd.fr/ 

-  Berlin déclaration 

www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html 

- Archive ArXiv      

www.arxiv.org/ http:// 

- Archivesic 

 http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/ 

- Bethesda Statement on Open Access Publisher 

 http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm 

- Budapest Open Access Initiative: 

 http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml 

- CEL : Cours En Ligne   

 http://cel.ccsd.cnrs.fr/ 

- CogPrints  

  http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/ 

- Creative Commons  

www.science.creativecomons.org 

- DARE : Digital Academic Repository  

 www.demonstrator.itor.org/en/toon 

- Démocrite@HAL 

 http://democrite.ccsd.cnrs.fr/ 

- Directory of Open Access Journals  

http://www.doaj.org/ 

- Dspace   

 https://dspace.mit.edu/index.jsp 

- E-Prints Soton  

 http://eprints.soton.ac.uk/ 

- Eprints.org     

 http://www.eprints.org/ 

- Etol : European Thesis On Line    

http://etol.ccsd.cnrs.fr/ 
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- FAIR : Focus on Access to Institutional Resources 

http://www.jisc.ac.uk/index.cfm?name=programme_fair 

- Gallica    

http://gallica.bnf.fr/ 

 - Grisemine      

http://cridoc.univ-lille1.fr/default.asp?bustl/grisemine 

- LARA: Libre Accès au Rapports Scientifiques et techniques  

 http://lara.inist.fr/ 

- NUMDAM : Numérisation des documents anciens en mathématiques 

http://www.numdam.org 

- OAF : Open Archive Forum    

http://www.oaforum.org 

- OAI protocole   

 http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.htm 

- OAIster   

http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister 

- Open Access Institute: 

 http://www.openarchives.org/index.html 

- Open Archives Initiatives  

  http://www.openarchives.org 

- Pastel   

http://pastel.paristech.org/ 

- Persée  

 http://www.persee.fr 

- PLOS : Public Library of Science  

 www.plos.org/about/latter.html 

- PubMed Central   

  www.pubmedcentral.nih.gov 

 : Research Papers in EconomicsRePEc-  

 http://www.repec.org/ 

- ROMEO :  Rights Metadata for Open archiving   

 www.romeo.eprints.org 

- RoMeo Sherpa : Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access  

www.sherpa.ac.uk/romeo.php 
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 - SPARC :  Open Access News latter  

 www.arl.org/sparc/soa/ 

- TARDis : Targeting Academic Research for Dissemination and Disclosure 

http://tardis.eprints.org  

- TEL 

  http://theses-en-ligne.in2p3.fr/ 

- The lancet journal  

   http://www.thelancet.com/era/home 
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  غمستخرج من قاعدة بيانات أرشيف آل) : 03( امللحق -

   املقاالت العلمية-

Auteur (s)  Y. Bakelli, S. Benrahmoun 

Titre de ’article   Long-Term Preservation of Electronic Theses and Dissertations in 
Algeria. 

Résumé 

 

In accordance with a decree issued by the Ministry of Higher 

Education and Scientific Research in Algeria in August 2000, an 

electronic copy of every Master’s and PhD thesis defended in all 

academic institutions must be deposited at the CERIST Research 

Centre. Deposit is a condition for getting the diploma. CERIST is 

then entrusted with the mission to build a database of Algerian 

theses and to update the national inventory of current theses and 

research. However a serious problem of archiving and preserving 

these Electronic Theses and Dissertations (ETDs) has emerged. 

From December 2001 to November 2002 a great number of ETDs 

has been deposited and constitutes a set of more than 1000 floppy 

disks and 100 CD-ROMs. What guarantees that these digital 

materials deposited by students are preserved and safeguarded? 

What guarantees that the content of these materials are preserved 

and accessible at any time regardless of machine, operating system 

and software. This paper explores the problem the long-term 

conservation and preservation of electronic documents in the 

Algerian context, and shows how international recognised standards 

and techniques for setting up and organising the local ETD’s 

archives may be applied. 

 

Domaine Bibliothéconomie et sciences de l'information. 

Langue   Anglais 

Mots clés  Electronic theses, preservation, CERIST,  Algeria 

Titre de la revue  Libri 

 170



Volume   vol. 53 

Date   2003 

Page   pp. X-X 

Document joint   Diponible pdf 

 
Auteur (s)  A. Maredj, A.. Saib, A. Djermouni 

Titre de ’article   Intégration des données multimédias dans les Systèmes 
d'Information Géographique. 

Résumé 

 

La grande croissance des besoins et des exigences des utilisateurs 

en terme de nouvelles applications dans le domaine des Systèmes 

d’Information Géographique (SIG) obéit à une conséquence 

logique, due essentiellement au développement considérable de la 

technologie numérique, qui grâce à elle, la cohabitation du texte, de 

l’image, du son et de la vidéo est rendu possible. Cependant la 

diversité et la richesse de cette information multimédia pose le 

problème de leur intégration, de leur présentation et de leur gestion. 

Dans le domaine des SIG, une approche pour la prise en charge de 

ce problème sera proposée. Elle sera basée sur une gestion - 

création, mise à jour et exploration - d’un réseau d’information 

hypermédia 

 

Domaine Informatique 

Langue  Français  

Mots clés  Système d'information géographique, données multimédias, storm 

Titre de la revue  RIST 

Volume   vol. 53 

Date   2001 

Document joint   Diponible pdf 
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   أعمال املؤمترات واملنتديات واملداخالت-

Auteur Hakima Mellah 

Titre du document A data acquisition interface for purchasing sensor data of 

an industrial equipment. 

Résumé The multi-agents systems (MAS) implement a whole of concepts 

and techniques allowing heterogeneous software, or parts of 

software called agents to cooperate according to complex modes of 

interaction. In this work, we attempt to propose a model multiagents 

systems based to intercept information resulting from sensors 

connected to an industrial equipment, for a contribution to the 

control of its operations and thus the generation of alarm messages 

and proposal of the plan to follow in order to ovoid the production 

of a breakdown; in addition this information will be used to collect 

new knowledge on the equipment functioning. 

 
 

Domaine Informatique 

Langue Anglais 

 Mots clés Data acquisition system, multi-agents systems. 

Titre du colloque : Conférence internationale sur la robotique et les systèmes 

autonomes (CIRAS) 

Date 16-19 décenber 2005 

Lieu Singapoure 

Document joint Diponible pdf 

 

 

Auteur  Bilal Yalaoui, H. Harik 

Titre du document  Cartographie d’un corpus textuel basé sur quelques propriétés 
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structurelles de réseau d’association de termes. 

Résumé   L’explosion de l’information conjuguée à l’essor des technologies 

de l’information et de la communication a rendu difficile l’accès et 

l’exploitation du contenu de la masse de documentation scientifique 

et technique. Ce qui constitue un motif de découragement pour tout 

utilisateur. De ce fait la maîtrise du processus d’accès à ’information 

demeure une problématique et un enjeu majeur pour les scientifiques 

et les professionnels de l’information. D’où le recours aux outils 

d’organisation de l’information et de gestion du sens qui se révèle 

d’une importance majeure. C’est à ce titre qu’un intérêt particulier 

est accordé à l’utilisation de la théorie des graphes dans le domaine 

de la science de l’information ainsi qu’à la notion de cartographie de 

l’information. Le principe d’une telle cartographie est de permettre à 

l’utilisateur de prendre en compte les liens existant entre les 

différentes notions traitées dans un corpus textuel sélectionné. Ainsi 

le corpus prend la forme d’une carte dite sémantique du sujet traité, 

amenant ainsi l’utilisateur à une meilleure compréhension de sa 

structure. Nous proposons pour se faire, une démarche pour 

l’élaboration d’une cartographie à trois dimensions: globale, par 

représentant les communautés et ponctuelle. La méthode proposée 

se base sur les propriétés structurelles du modèle de réseau 

d’association de termes, ainsi que la notion d’ensemble générique 

représentatif. Cet ensemble peut être trouvé efficacement en un 

temps polynomial. 

Domaine Mathématiques 

Langue  Français 

Mots clés Cartographie d’information, corpus textuel, ensemble générique 

représentatif, réseau d’association de termes. 

Titre du colloque Colloque International sur l'Optimisation des Système d'Information 
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Date  2006 

Lieu   Université des Sciences et Technologies Houari Boumediene 

Document joint   Diponible pdf 

   تقارير البحوث -

Auteur   Mounira Nekri 

Titre  Internet dans les unités documentaires. 

Domaine  Bibliothéconomie et sciences de l'information 

Langue  Français 

Mots clés   Bibliothèque, internet, recherche d'information 

Commanditaire   CERIST 

 Date   2001 

Document joint   Diponible pdf 

  
Auteur  Salima Kouici 

Titre Algérie Sciences de l’Information ASI 

Résumé  ASI est un système qui vise la réalisation de plusieurs objectifs et 

pour la réalisation de ces objectifs plusieurs principes doivent être 

posés comme la constitution d’une base de ASI, aussi établir des 

projets de convention de coopération entre le CERIST et les 

institutions concernées et ceci pour constituer des filières 

organisées de collecte en matière d’information bibliographique, 

puis vient l’étape d’évaluation et du test de la base puis la dernière 

phase et celle de conversion de la base IST et son intégration dans 
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la base ASI  

Domaine  Bibliothéconomie et sciences de l'information 

Langue  Français 

Mots clés  Base ASI, base IST, information bibliographique  

Commanditaire  CERIST  

Date  1999  

Document joint   Diponible pdf 

   األطروحات واملذكرات -

Auteur  M. Dahmane 

Titre   Contribution à l’étude des systèmes d’information scientifique et 

technique : approche théorique et étude de cas de l’Algérie 

 Domaine Bibliothéconomie et sciences de l'information 

Langue  Français 

Mots clés  Communication scientifique, IST, systèmes d'information 

scientifique, Algérie 

Organisme de 

délivrance   

Université de Bordeux III. 

Type  Thèse de doctorat 

Date 1990 

 Directeur  R. Estivals 

Document joint   Diponible pdf 
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Auteur  Y. Bakelli 

Titre de l’article:  Contribution à l'étude de la problématique de l'édition électronique : 

Cas du secteur de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique. 

 Domaine Bibliothéconomie et sciences de l'information 

Langue  Français 

Mots clés  Publication scientifique, IST, Edition électronique, Internet, 

Hypertexte, Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique, 

Algérie. 

Organisme de 

délivrance  

Université d’Alger 

Type  Mémoire de magister 

Date  2000 

Directeur  M. Dahmane 

Document joint   Diponible pdf 

   وثائق أخرى -

Auteur  H. Harik, B. Yalaoui  

Titre du document  Une méthode pour l’analyse et partitionnement du graphe de 

termes d’un corpus textuel. 

Domaine  Mathématiques 

Langue  français 

Mots clés Graphe, corpus textuel, partitionnement 
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Type  Exposé CERIST/ DRIS 

Date  29- nov-2005 

Document joint   Diponible pdf 

  
Auteur  H. Harik, B. Yalaoui  

Titre du document  KAON : Langage et Outillages pour les 

Ontologies.   

Domaine  Mathématiques 

Langue  français 

Mots clés langage Kaon, ontologies  

Type  Exposé CERIST/ DRIS 

Date  14/01/2004 

Document joint   Diponible pdf 
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 دعوة املشاركة) : 04( امللحق -
Appel à contribution 

La Division de Recherche et Développement en Sciences de l’Information a le plaisir et 

l'honneur de vous annoncer le lancement d'une Archive Ouverte multidisciplinaire et 

expérimentale intitulée ArchivAlg, relative à l’Information Scientifique et Technique 

algérienne. A ce titre, nous sollicitons votre contribution pour le dépôt de vos travaux de 

recherche.

 Pour information :  

- ArchivAlg : est une archive ouverte qui s’inscrit dans le mouvement international Open 

Access prônant l’accès libre et gratuit aux résultats de la recherche. C'est une interface 

d’enregistrement et de consultation en ligne de la production scientifique et technique 

nationale. 

- L’archive recense tout travail de recherche (prépublication, article publié ou en cours de 

publication, thèse, rapport de recherche, communication scientifique, acte de colloque, cours 

et tutoriaux, chapitre d’ouvrage...) écrit en langue arabe, française ou anglaise et ce dans tous 

les domaines. 

- ArchivAlg :  

- Facilite l’accès et la recherche de l’Information Scientifique et Technique nationale. 

- Offre une visibilité internationale et une diffusion gratuite des travaux de recherche  

algériens. 

- Permet le partage des résultats de recherche entre scientifiques. 

- Accélère le processus de la communication scientifique.  

- Le dépôt des documents dans l’archive : 

Le dépôt dans l’archive est réservé aux chercheurs et enseignants chercheurs algériens et leurs 

institutions dans toutes les disciplines scientifiques. Il s’effectue comme suit : 

Le chercheur doit s’inscrire obligatoirement sur le site de l’archive. En fournissant son nom, 

prénom, grade, institution, mail. Ensuite, il remplit les métadonnées (informations 

bibliographiques) correspondantes à son document (résumé, mots clés, date de création, type 

de document, domaine scientifique, …). Puis, il dépose son document dans l’archive sous l'un 

de ces formats : .doc, .rtf, .pdf  

Le modérateur télécharge le fichier, complète les métadonnées, et valide le dépôt. 

Le chercheur pourra déposer par la suite des versions actualisées de sa publication. 
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- ArchivAlg et le droit d’auteur :

Les règles du droit d’auteur sont observées par notre système. Ainsi, les conditions de 

diffusion et d’exploitation des documents soumis seront fixées conjointement avec les 

auteurs. Néanmoins ces conditions ne devraient pas être en contradiction avec les principes 

des archives ouvertes, à savoir l’accès libre et la gratuité. 

Par ailleurs, et afin de garantir l’utilisation loyale des documents constitutifs d’ArchiAlg et de 

prévenir toute forme de contrefaçon, notre système sera mis sous contrat « créative 

commons » (création partagée) qui offre aux auteurs la possibilité de partager leur travail en 

ligne tout en préservant leurs droits. A cet effet, les auteurs accordent aux utilisateurs un accès 

libre, gratuit, irrévocable et possibilité d’exploiter leurs publications, sous réserve de 

reconnaissance de paternité. 

Un dépôt du système auprès de l’Office National des Droits d’Auteur (ONDA) est également 

prévu afin de garantir la poursuite de toute atteinte aux droits des auteurs déposants. 

   

- Chef de Projet : 

Dr. DAHMANE Madjid 

CERIST 

03 Rue des frères Aissou; Ben Aknoun ; Alger 16030- Algérie  

 Tél fax: 213.21.91.62.09  

 E-mail: mdahmane@wissal.dz 
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  معجم املصطلحات  : )05( امللحق -
Agrégateur (outil)  

Un agrégateur rassemble les métadonnées provenant de plusieurs fournisseurs de données et 

les rend accessibles dans un entrepôt OAI. 

Architecture OAI  

L’architecture OAI est l’infrastructure technique d’un système informatique qui respecte le 

protocole OAI-PMH. 

Archivage  

Le terme archivage dans le mouvement OAI désigne l’action de stocker des informations 

scientifiques et techniques dans un réservoir appelé archive ouverte. 

Archive disciplinaire  

Une archive disciplinaire réunit l’ensemble de la production de plusieurs institutions dans un 

domaine scientifique donné. 

Archive institutionnelle  

Une archive institutionnelle relève d’une institution (université, grande école, organisme de 

recherche, association professionnelle) et a pour objectif de contenir, valoriser et conserver 

l’ensemble de la production scientifique de celle-ci. 

Archive ouverte  

Le terme archive ouverte désigne un réservoir où sont déposées des données issues de la 

recherche scientifique et de l’enseignement et dont l’accès se veut ouvert c’est-à-dire sans 

barrière. Cette ouverture est rendue possible par l’utilisation de protocoles communs qui 

facilitent l’accessibilité de contenus provenant de plusieurs entrepôts maintenus par différents 

fournisseurs de données. 

 Auto-archivage  

L’auto-archivage est l’acte par lequel les chercheurs déposent eux-mêmes leurs articles 

(prépublications et postpublications) dans des archives ouvertes. 

Citation  

Dans un article écrit par un auteur, quand ce dernier fait référence à un autre article, on parle 

de citation ; les citations sont le plus souvent regroupées en fin d’article dans la bibliographie. 

La citation sert à mesurer l’impact d’un article et est utilisée pour calculer le facteur 

d’impact d’une revue. 
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Conservation  

La conservation est le terme générique désignant l’ensemble des mesures visant à préserver 

l’intégrité des documents et des informations qu’ils contiennent et en maintenir l’accès 

électronique pour garantir leur pérennité. 

Copyleft  

On peut considérer le copyleft - né dans le monde du logiciel libre - comme l’opposé du 

copyright et proche du concept Creative Commons - qui s’en est inspiré. L’auteur, par ce 

système, autorise l’utilisation (copie, commercialisation...) et la modification de son œuvre 

mais l’œuvre copiée ou « dérivée » doit être produite et diffusée sous les mêmes conditions 

que l’œuvre originale. 

Copyright  

Le copyright couvre les droits exclusifs accordés aux auteurs d’œuvres originales fixées sur 

un support matériel : droits de reproduction, d’adaptation, de distribution... Il est très proche 

du droit d’auteur. Il est souvent assimilé et réduit au « droit de copie » qui ne représente 

qu’une partie des droits. 

Creative Commons 

Les licences proposées par l’organisation Creative Commons sont des contrats-type dans 

lesquels les auteurs déterminent les droits attachés à l’œuvre qu’ils réalisent. Six contrats sont 

possibles en combinant quatre éléments de base qui sont : la paternité, la modification, 

l’utilisation commerciale et la réutilisation dans les mêmes conditions du contrat d’origine. 

Elles peuvent s’appliquer à tout type d’œuvres ou un ensemble d’œuvres. 

Dépôt de document  

Le dépôt de document est l’acte de publier en ligne un texte, par une personne (auteur ou 

autre), dans une archive ouverte. (Attention : un dépôt de document peut désigner également  

un entrepôt de documents). 

Droit d’auteur  

Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les auteurs sur leurs œuvres. 

Une œuvre est protégée dès sa création et dès lors qu’elle est originale, et ceci sans dépôt ni 

enregistrement. Le droit d’auteur comprend des droits moraux - droits à la paternité et au 

respect de l’œuvre, droits de divulgation, de retrait et de repentir - et des droits patrimoniaux 

ou d’exploitation - droits de reproduction, de représentation et de suite et droit d’autoriser les 

œuvres dérivées. Seuls ces derniers peuvent être cédés à un tiers par l’auteur.  

Le droit d’auteur désigne également la rémunération perçue par l’auteur quand il exploite son 

œuvre. (Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle) 
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DTD (Document Type Definition)  

Est un document permettant de décrire un modèle de document SGML ou XML. 

Une DTD  désigne les spécifications pour la structure d’un document. 

Dublin Core simplifié  

Dublin Core est un schéma de métadonnées générique qui permet de décrire une ressource 

numérique ou physique et d’établir des relations avec d'autres ressources. Il comprend 15 

éléments de description formels (titre, auteur, éditeur), intellectuels (sujet, description, 

langue…) et relatifs à la propriété intellectuelle. 

Entrepôt OAI  

Un entrepôt OAI est une base de données qui supporte le protocole OAI-PMH et est 

constituée par un fournisseur de données. Elle contient des métadonnées qui sont disponibles 

dans différents formats afin de répondre à différents types de demandes. 

Evaluation par les pairs  

L’évaluation par les pairs désigne la validation d’un article par un comité de lecture composé 

de scientifiques, experts dans le même champ disciplinaire que le contenu de l’article. Ce 

processus est destiné à lui assurer une qualité scientifique. 

Facteur d’impact  

Le facteur d’impact a été mis en place par l’Institute for Scientific Information (ISI). Il 

concerne les revues mais est basé sur les citations des articles qu’elles contiennent. Il s’agit, 

pour une année n, du rapport entre le nombre de citations d’articles publiés dans une revue au 

cours des deux années n-1 et n-2, et le nombre d’articles publiés dans la même revue au cours 

de ces deux mêmes années. Un classement est établi par thématique scientifique et il est 

attribué un rang à chacune des revues. 

Fournisseur de données  

Le fournisseur de données détient un ou plusieurs entrepôts OAI et les met à disposition de 

fournisseurs de services pour la réalisation d’applications. 

Fournisseur de services 

Le fournisseur de services collecte les métadonnées d’un ou plusieurs fournisseur(s) de 

données et les rassemble pour créer un (des) service(s) à valeur ajoutée. 

 Identifiants (OAIi-dent)  

 Tout comme un livre dispose d'un ISBN ou une revue d'un ISSN, l'article doit avoir un 

identifiant à partir duquel il puisse être reconnu sans ambiguïté sur la Toile. Le mouvement 

pour les archives ouvertes (OAI) a créé un tel identifiant qui est en fait celui de la fiche de 

métadonnées. Associé à la date de dépôt (date stamp), il sert à garantir l'antériorité d'une 
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oeuvre lorsque son auteur l’a déposée au stade de prépublication. Ces deux éléments 

d'information sont intégrés à tous les serveurs de dépôt. 

Interopérabilité 

L’interopérabilité est la capacité de différents systèmes informatiques à dialoguer entre eux, à 

communiquer sans ambiguïté et ainsi interpréter des informations correctement. 

Libre accès  

Par "accès libre" à la littérature scientifique, nous entendons sa mise à disposition gratuite sur 

l’Internet public, permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, 

imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les 

indexer, s’en servir de données pour un logiciel, ou s’en servir à toute autre fin légale, sans 

barrière financière, légale ou technique autre que celles indissociables de l’accès et 

l’utilisation d’Internet. La seule contrainte sur la reproduction et la distribution, et le seul rôle 

du copyright dans ce domaine devrait être de garantir aux auteurs un contrôle sur l’intégrité de 

leurs travaux et le droit à être correctement reconnus et cités. (Initiative de Budapest pour 

l’Accès Ouvert). 

Littérature grise  

La littérature grise est, selon l'AFNOR, tout « document dactylographié ou imprimé, produit à 

l'intention d'un public restreint, en dehors des circuits commerciaux de l'édition et de la 

diffusion et en marge des dispositifs de contrôle bibliographiques ». Exemples de littérature 

grise : rapports d'études ou de recherches, actes de congrès, thèses, brevets, etc. 

Métadonnées 

Une métadonnée (du grec meta "après" et du latin data "informations") est une donnée 

servant à définir ou décrire une autre donnée quel que soit son support (papier ou 

électronique). 

Moissonneur  

Un moissonneur est un programme lancé par le fournisseur de service pour la collecte de 

métadonnées auprès d’un ou plusieurs entrepôts OAI. 

Mouvement du libre accès  

Le mouvement du libre accès désigne l’ensemble des initiatives prises pour une mise à 

disposition des résultats de la recherche au plus grand nombre, sans restriction d’accès, que ce  

soit par l’auto-archivage ou par des revues en libre accès. 
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Postpublication  

La postpublication est la version publiée dans une revue d’un texte produit par un (des) auteur(s) 

après acceptation par un comité de rédaction et éventuellement par un comité de lecture 

(évaluation par les pairs). 

Prépublication 

La prépublication désigne les versions d’un texte produit par un (des) auteur(s) avant acceptation 

par un comité de rédaction et éventuellement par un comité de lecture (évaluation par les pairs). 

Protocole  

Un protocole est une série de questions posées par une machine et auxquelles une autre machine 

peut effectuer une série de réponses. Un système qui comprend et utilise ce langage commun est 

compatible avec le protocole.  

Protocole OAI-PMH 

le protocole OAI-PMH est un protocole qui définit les conditions du transfert de métadonnées 

d’une archive ouverte, produite par un fournisseur de données, vers le serveur d’un fournisseur de 

services. 

Publication électronique  

L’expression publication électronique englobe l’ensemble des versions électroniques d’un texte 

aussi bien les prépublications que la postpublication. 

Publication en libre accès  

Une publication en libre accès est une publication qui remplit les deux conditions suivantes : 1. 

Le/les auteur(s) ainsi que les titulaires du droit d’auteur accordent à tous les utilisateurs un droit 

d’accès gratuit, irrévocable, mondial et perpétuel et leur concèdent une licence leur permettant de 

copier, utiliser, distribuer, transmettre et visualiser publiquement l’œuvre et d’utiliser cette œuvre 

pour la réalisation et la distribution d’œuvres dérivées, sous quelque format électronique que ce 

soit et dans un but raisonnable, et ce à condition d’en indiquer correctement l’auteur ; ils 

accordent également aux utilisateurs le droit de faire un petit nombre de copies papier pour leur 

usage personnel. 2. La version complète de l’œuvre, ainsi que tout document connexe, dont une 

copie de l’autorisation ci-dessus, réalisée dans un format électronique standard approprié, est 

déposée dès sa publication initiale dans au moins un réservoir en ligne subventionné par un 

établissement d’enseignement supérieur, une société savante, une agence gouvernementale ou tout 

autre organisme reconnu œuvrant pour le libre accès, la diffusion sans restriction, 

l’interopérabilité, et l’archivage à long terme (PubMed Central est un exemple de ce type de 

réservoir en sciences biomédicales). (Déclaration de Bethesda pour l’édition en libre accès) 
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Revue en libre accès  

Une revue en libre accès se dit d’une revue, nouvelle ou existante, qui répond aux exigences 

de qualité des articles par la présence d’un comité de lecture mais qui a un mode de 

financement permettant une diffusion aussi large que possible sans restriction d’accès et 

d’utilisation. 

Serveur OAI  

Un serveur OAI peut se définir comme un système informatique, basé sur le protocole OAI 

PMH, destiné à fournir des services à des utilisateurs connectés. 

Visibilité  

Une oeuvre est d’autant plus visible qu’elle est diffusée le plus largement possible et atteint 

ainsi un maximum de personnes de manière à accroître son impact et la notoriété de son(ses) 

auteur(s). 

XML (Extensible Markup Language)  

 Le langage de balisage extensible  est un langage informatique de balisage générique. Son 

objectif initial est de faciliter l'échange automatisé de contenus entre systèmes d'informations 

hétérogènes, notamment, sur Internet. 
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