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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published 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.

ArchivAlg : un prototype d’archive ouverte institutionnelle pour la production
scientifique du CERIST
Karima BEN ALLAL, Madjid DAHMANE
- 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. Afin d’accompagner ce
mouvement et de maîtriser ses principes et ses techniques, un prototype d’archive
ouverte institutionnelle (CERIST d’Alger) et multidisciplinaire a été mis en place pour
les communautés scientifiques algériennes. Ce prototype d’archive nommé
«ArchivAlg » est constitué d’une base de données et d’un ensemble de protocoles
techniques et méthodologiques qui permettent aux chercheurs de diffuser librement
sur Internet leurs travaux de recherche. Par ailleurs, quelques perspectives de
promotion de l’archivage libre en Algérie sont également abordées.
- Mots- clés
Archives ouvertes, dépôt d’archives, Accès libre à l’IST, auto-archivage, archivage
institutionnel libre, édition scientifique électronique, ArchivAlg, CERIST, Algérie.
ArchivAlg : A prototype of institutional archive for scientific production of
CERIST
Karima BEN ALLAL, Madjid DAHMANE
- Abstract
The rational exploitation of the results of scientific research depends initially on
the access to these results. It is from this principle that emerged the movement of the
open Archives in the research field in order to preach an open and free access to the
world’s scientific literature. In order to accompany this movement and to control its
principles and its techniques, a prototype of institutional and multidisciplinary open
archive (CERIST of Algiers) was installed for the Algerian scientific communities. This
prototype named "ArchivAlg" consists of a data base and a unit of technical and
methodological protocols which make it possible to the researchers to freely diffuse
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on Internet their research works. In addition, some prospects for the promotion of free
archiving in Algeria are also approached.

- Mots-clés
Open archive, Open Access, self-archiving, institutional archiving, ArchivAlg,
CERIST, Algeria .

 : ArchivAlgنموذج أرشيف مفتوح مؤسساتي خاص باإلنتاج العلمي لمركز البحث في
اإلعالم العلمي والتقني
بن عالل كريمة ،دحمان مجيد
 المستخلصيتوقف اإلنتفاع بنتائج البحوث العلمية على اإلتاحة الشاملة ذلا .وانطالقا من ىذا ادلبدأ ظهرت حركة
األرشيف ادلفتوح يف األوساط البحثية .تسعى ىذه احلركة لإلتاحة احلرة واجملانية لألدب العلمي العادلي .وبغية
مواكبة ىذه احلركة على الصعيد اجلزائري مت اقًتاح منوذج أرشيف مفتوح لصاحل اجملموعة العلمية اجلزائرية .ويتمثل
ىذا النموذج يف تصميم قاعدة بيانات زلمولة عن طريق واجهة ويب ورتلة من بروتوكوالت تقنية ومنهجية دتكن
الباحثُت من إيداع حبوثهم مباشرة عن طريق األنًتنت .وقد مسي النموذج "أرشيف آلغ" .كما مت التطرؽ لبعض
العناصر ادلتعلقة بآفاؽ تطوير األرشفة ادلفتوحة يف اجلزائر.
الكلمات الدالة

أرشيف مفتوح ،مستودع أرشيف ،إتاحة حرة للمعلومة العلمية ،أرشفة ذاتية ،أرشفة مؤسساتية حرة ،نشر
علمي إلكًتوين ،أرشيف آلغ ،مركز البحث حوؿ اإلعالـ العلمي والتقٍت ،اجلزائر.
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 : ArchivAlgنموذج أرشيف مفتوح مؤسساتي خاص باإلنتاج العلمي لمركز البحث في
اإلعالم العلمي والتقني.
 كريمة بن عالل  /ملحقة بالبحث مجيد دحمان  /مدير قسم البحثفي علوم المعلومات
 مركز البحث في اإلعالم العلميوالتقني /الجزائر
 البريد اإللكتروني :kbenallal@mail.cerist.dz
mdahmane@wissal.dz

 -1المقـدمـة

مل تعد إشكالية إتاحة ادلعلومات العلمية والتقنية الدولية وتقامسها تطرح بالشكل الذي كانت عليو يف

العشريات ادلاضية ،حيث عرؼ نظاـ اإلتصاؿ العلمي يف اآلونة األخَتة تغَتات جذرية ناجتة أساسا عن إرتفاع
أسعار اإلشًتاؾ يف اجملالت العلمية واستحواذ الناشرين التجاريُت على حقوؽ التأليف ،إذ أصبح من الصعب على
الباحثُت ومؤسساهتم العلمية من مراكز حبوث وجامعات اإلطالع على نتائج البحوث العلمية على الرغم من
ظهور حركة
كوهنم منتجيها وشلوليها يف آف واحد  .1وتتجسد التغَتات اليت عرفها نظاـ اإلتصاؿ العلمي يف
الوصوؿ احلر Open Accessكنموذج جديد لإلتصاؿ العلمي منذ بداية التسعينات من القرف ادلاضي .وترتكز
ىذه احلركة على مبدأ إعادة دتلك الباحثُت ومؤسسات البحث لنتائج البحوث العلمية من خالؿ النشر احلر عرب
األنًتنت دوف وساطة الناشرين التجاريُت.
 -2حركة الوصول

الحر Open Access

لقد انطلقت حركة الوصوؿ احلر بفعل مبادرات فردية ،وكاف ''بوؿ جينسبارغ'' و''ستيفاف ىارناد' و''جوف
كلود قيدوف'' من األوائل الذين قاموا بتحسيس مؤسسات البحث واجلامعات واذليئات ادلمولة لألحباث العلمية

انطالقا من نداء
إلجيابيات الوصوؿ احلر لألحباث ،وتوالت فيما بعد تصرحيات عدة مساندة حلرية اإلتاحة
بودابيست2عاـ  2002الذي يدعو إىل الوصوؿ احلر لنتائج البحوث عرب إسًتاتيجية األرشيف ادلفتوح واجملالت
ادلتاحة رلانا على الواب  ،مرورا بتصريح بوتسدا  3عاـ  2003الذي حيدد وبشكل واضح مفهوـ ادلسامهة يف
1

فمؤلفوا ادلقاالت العلمية ينتموف جلماعات علمية دتوذلا يف معظم األحياف السلطات العمومية من جامعات ومراكز حبوث
2

Budapest Open Access Initiative http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml
Bethesda Statement on Open Access Publishing, 2003. [En ligne]. Disponible sur :
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
3
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الوصوؿ احلر ،وتصريح برلُت  4عاـ  2003الذي يوسع من مفهوـ اإلتاحة ليشمل نتاج البحوث ورلمل الًتاث
الثقايف .وقد كاف ذلذه التصرحيات الفضل يف توعية الباحثُت ومؤسساهتم العلمية ،نظرا دلا حيملو من اجيابيات تعود
5
على اإلتصاؿ العلمي مبنافع عدة .ويتجسد الوصوؿ احلر يف حركتُت متكاملتُت  :اجملالت احلرة Open Review
واألرشيف ادلفتوح .6Open Archive
 -1.2المجالت الحرة

Open Review

تعرؼ اجمللة احلرة على أهنا "رللة حديثة أو قددية النشأة ،تستجيب لنفس متطلبات اجلودة اخلاصة بادلقاالت
العلمية باعتمادىا على جلنة التصحيح ،غَت أف سبل دتويلها تسمح بنشرىا الواسع بدوف قيود اإلتاحة
واالستعماؿ'' .7وكانت أوؿ مبادرة يف ىذا اجملاؿ رللة  Psycoloquyؿ  ، S. Harnadوىي رللة إلكًتونية
8

تعرض مقاالهتا رلانا على شبكة األنًتنت ،مث تلتها عدة عناوين جملالت حرة أخرى
10

ؾ  Surfaces9ورللة

.Electronic Journal of .Communication

 -2.2حركة األرشيف المفتوح  Open Archiveوتطوراتها

إف عبارة األرشيف ادلفتوح زلاطة بنوع من الغموض لكوف مفرداهتا تقبل عدة تأويالت حسب سياؽ
استعماذلا ،فكلمة أرشيف يف السياؽ التقليدي تعرؼ على أهنا " :رلموعة من وثائق مهما كاف تاريػخها أو

شكلها أو وعاؤىا ،اليت ينتجها أو يستقبلها كل شخص طبيعي أو معنوي ،عاـ أو خاص ،أثناء شلارسة
نشاطو" .11أما يف السياؽ اجلديد لإلتصاؿ العلمي فيجمع مؤسسوا حركة األرشيف ادلفتوح على كوف األرشيف
"خزانا للمعلومات أو مستودعا للوثائق العلمية اإللكًتونية"  .12ولكلمة مفتوح أيضا عدة معاين ،فهي حتيل إىل
رلانية وحرية اإلتاحة يف السياؽ اإلقتصادي لإلتصاؿ العلمي ،أما يف السياؽ التكنولوجي دلبادرة األرشيف ادلفتوح
فهي تعٍت إنفتاح ( )ouvertureاذليكل التقٍت لقواعد األرشيف لتسهيل الوصوؿ إىل احملتويات العلمية  .13ورغم
4

Appel de Berlin, mercredi 22octobre 2003/ http://www.inist.fr/openaccess/article.php3?id_article=38
(Vu le 05/07/2005).
5

http://www.inist.fr/openaccess
Open Archives Initiative : http://www.openarchives.org
7
http://www.inist.fr/openaccess/article.php3?id_article=113
8
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
6

9

http://pum12.pum.umontreal.ca/revues/surfaces/
http://www.cios.org/www/ejcmain.htm
11
Bazin, Paule René. Comment définir les archives ? In : Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la
documentation. Paris : Nathan, 1997. p.40-41.
12
Open Archives Initiative : http://www.openarchives.org
10

Open Archives Initiative : http://www.openarchives.org
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ىده التأويالت ادلتعددة ،إال أف عبارة األرشيف ادلفتوح يف عامل اإلتصاؿ العلمي اإللكًتوين تشَت إىل البث احلر
واجملاين للوثائق العلمية ضمن قواعد خاصة تدعى قواعد األرشيف ادلفتوح.
وقد ظهرت حركة األرشيف ادلفتوح بادلوازاة مع حركة اجملالت احلرة ،وكانت أوؿ مبادرة للباحث الفيزيائي بوؿ
جينسبارغ الذي قاـ بوضع قاعدة " أركسيف" 14يف  1991مبخابر لوس آالموس األمريكية .ونظرا لنجاح حركة
األرشيف ادلفتوح وتضاعف قواعدىا وتنوع وغٌت زلتوياهتا تبلورت فكرة توحيد ىذه ادلواقع وجعلها متاحة ومفتوحة
للجميع ،بالتايل جاءت يف  1999مبادرة األرشيف ادلفتوح  Open Archive Initiativeإثر إتفاقية سانتايف Santa
 OAI-PMH15الذي
 Feلتحديد بروتوكوؿ جتميع البيانات اخللفية (ادليتاداتا) التابع دلبادرة األرشيف ادلفتوح
يسهل إتصاؿ قواعد األرشيف ادلختلفة ويعزز تقاسم وتبادؿ الوثائق العلمية بتباين أنواعها ورلاالهتا .وأما البيانات
اخللفية أو ادليتاداتا فتعرؼ على أهنا '' :بيانات عن البيانات أو بيانات تصف بيانات أخرى''  .16وحىت وإف مل
يستخدـ ىذا ادلصطلح هبذا ادلعٌت إال حديثا يف تنظيم مصادر ادلعلومات اإللكًتوين ة إال أنو معروؼ لدى ادلكتبيُت
منذ القدمي ،لكنو كاف يسمى بالفهرس .فالبيانا ت اليت يتكوف منها الفهرس مثل أمساء ادلؤلفُت عناوين الكتب
وغَتىا ىي بيانات خلفية.17
إف تزويد قواعد األرشيف بالوثائق يتم إما عرب األرشفة الذاتية أو األرشفة ادلؤسساتية .ففيما خيص األوىل ،
يتوقف اإليداع على إرادة الباحثُت يف تسجيل أعماذلم العلمية عن طريق أرشفتهم الذاتية ،ويتم ذلك إما يف
ـستودعات األرشيف ادلوضوعية ادلؤسسة من طرؼ اجلماعات العلمية اليت جتتمع حسب اجملاؿ العلمي أو يف
مستودعات مؤسساتية مت إصلازىا على مستوى مؤسسات البحث .أما األرشفة ادلؤسساتية  ،ؼختص ادلستودعات
ادلؤسساتية حيث يكوف عامل إيداع الوثائق يف غالب األحياف إجباري بالنسبة للباحثُت العاملُت يف ىذه
ادلؤسسات .ومن بُت ـستودعات األرشيف ادلوضوعية صلد  :أرشيف سيك
اإلعالـ واإلتصاؿ وأرشيف إنرا

19

)(INRA

18

)(ArchiveSic

ادلختص يف علوـ

التابع دلعهد الفيزيولوجيا احليوانية الفرنسي .ومستودع ىاؿ

التابع للمركز الوطٍت الفرنسي للبحث العلمي (  )CNRSو مستودع إيربينتس سوتن
جلامعة سوذتبتوـ الربيطانية.

)(HAL

)(E-prints Soton

التابع

 -3األرشيف المفتوح و إشكالية تحقيقه في الجزائر
14

http:// www.arxiv.org/
OAI protocole http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.htm
16مصفزة بنج دخيم هللا انخثمعي .انمكخباث انزقميت .في مجهت انمعهىماث ،انممهكت انعزبيت انسعىديت ,مزكز انمصادر انخزبىيت ,عذد .2005 ،15
مخىفز عهى انخط :
http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=102
17
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
15

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/

http://phy043.tours.inra.fr:8080/information_inra_francais.html
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دلا شهدت حركة الوصوؿ احلر صلاحا وإقباال كبَتين

يف بلداف الشماؿ أخدت تسعى لتوسيع رلاؿ تطبيقها

ويظهر ذلك جليا من خالؿ دعواهتا ادلتتالية النضماـ دوؿ العامل الثالث إىل سياسة الوصوؿ احلر عرب عدة
مؤدترات كنداء بودابست للوصوؿ احلر  20ادلنعقد يف فرنسا سنة  2002من قبل ادلركز السابق ذكره ( )CNRSومؤدتر
الوصوؿ احلر للمعلومات العلمية والتقنية  2003 21والقمة العادلية جملتمع ادلعلومات  22يف سويسرا  2003وكذلك
أثناء مؤدتر إيفال 23عاـ .2005
اعتمادا على اإلصلازات احملققة يف ميداف األرشيف ادلفتوح وآثارىا على نظاـ اإلتصاؿ العلمي بسرعتو ونظرا
للتطور ادلطرد الذي تعرفو قواعد البيانات سواء ادلوضوعية منها أو ادلؤسساتية أو غَتىا ،واعتبارا للتوصيات
والتصرحيات الدولية يف ىذا الشأف بات من الضروري القياـ بدراسة جدوى تأسيس أرشيف مفتوح يف اجلزائر.
تتأكد تلك الضرورة كذلك بالنظر إىل اإلختالالت اذليكلية ادلختلفة اليت يعرفها نظاـ النشر العلمي يف اجلزائر.
أبرزىا نقص العرض يف ادلقاالت العلمية ادلنشورة من طرؼ الباحثُت اجلزائريُت ،نقص أداء نظاـ النشر اإللكًتوين
اخلاص بادلقاالت العلمية  ،24نقص يف حتويل األدب الرمادي ادلنتج من طرؼ مؤسسات البحث إىل منشورات
عادية .25وأماـ ىذه اإلختالالت ينتظر من وضع نظاـ أرشفة حرة تقليص أو احتواء أثارىا السلبية على نظاـ
اإلتصاؿ العلمي اجلزائري.

 -1.3األرشيف المفتوح الجزائري ( )ArchivAlgومراحل تصميمه

20

Budapest Open Access Initiative http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml
http://www.inist.fr/openaccess/index_fr.php
22
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).
21

23

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
24

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.
بينت ىذه الدراسة أف عدد رلالت قطاع التعليم العايل والبحث العلمي ادلنشورة عرب شبكة األنًتنيت يف اجلزائر ال يتجاوز الثالثُت رللة ،علما أف النص الكامل دلقاالهتا العلمية غَت
متوفر يف معظم األحياف ،فهي عبارة عن دوريات سلتصرة ال حتًتـ ادلواصفات البيبليوغرافية ومعايَت النشر اإللكًتوين.
25

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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قصد إصلاز نظاـ أرشيف مفتوح ناجع دتت دراسة بعض نظم األرشيف األجنبية الرائدة

 26حىت نستخلص

أسسها ادلنهجية والتكنولوجية ومستويات أدائها .وقد وظفت ىذه األسس وادلمارسات األكثر شيوعا وتداوال
لتصميم نظاـ " ."ArchivAlgحيث يتم من خاللو رتع الوثائق العلمية مبختلف أنواعها كالبحوث ما قبل
النشر وادلقاالت ادلنشورة وأعماؿ ادلؤدترات وادلداخالت والدروس وفصوؿ الكتب والكتب وبراءات اإلخًتاع
والبطاقات الفهرسية....على أف تكوف ادلعلومات اليت حتتويها ىذه الوثائق إلكًتونية ومتاحة بشكل حر ورلاين عرب
شبكة األنًتنيت .مستهدفا بذلك التعرؼ الشامل على األعماؿ العلمية للباحثُت اجلزائريُت وجتميعها ومعاجلتها
والبث احلر ذلا عرب اإلنًتنيت.

الشكل :01الواجهة الرئيسية ألرشيف آلغ
و تشارؾ يف إصلاز ىذا النظاـ وتشغيلو ،األطراؼ التالية :
 المؤلف /الباحث الذي ديثل الشخص ادلؤىل لتزويد األرشيف وذلك عن طريق األرشفة الذاتية دلنشوراتووإدخاؿ ادلعلومات البيبليوغرافية اخلاصة هبا.

 الوثائقي/المكتبي الذي يشارؾ يف حتديد قواعد ووظائف األرشيف بالتعاوف مع سلتصُت آخرين يف اإلعالـاآليل ويساىم كذلك يف ادلهاـ التسيَتية والتنظيمية لألرشيف.

26اعتمدت ىذه الدراسة على حتليل أربعة مناذج أساسية  :مستودع ىاؿ ، http://hal.ccsd.cnrs.fr
قاعدة أركسيف  ، http://en.wikipedia.org/wiki/ArXiv.org_eprint_archiveمستودع إيربينتس سوتن
أرشيف سيك
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http://archivesic.ccsd.cnrs.fr

( ،http://tardis.eprints.org

 المختص في اإلعالم اآللي الذي يتوىل كل ادلهاـ الفنية والتكنولوجية ادلتعلقة حبوسبة تقنيات ( )OAI-PMHوجتهيز قاعدة البيانات ،وإصلاز واجهة موقع األرشيف.
وقد حددت ادلراحل التالية لتشغيل األرشيف وتسيَت وثائقو :
أ  -مرحلة جمع الوثائق  :وترتكز ىده ادلرحلة على عملية اإلتصاؿ واإلعالـ اليت تستهدؼ الباحثُت قصد
إقناعهم ببث أعماذلم البحثيو يف األرشيف .ولتلبية ىدا الغرض مت انتهاج السبل التالية :
27
اإلعالف عن إنطالؽ ادلشروع يف قسم ) (newsمبوقع األنًتنت اخلاص بقسم البحث يف علوـ ادلعلوماتوالبوابة ويصاؿ 28التابع دلركز البحث يف اإلعالـ العلمي والتقٍت ( 29)CERISTوكذلك بوابة ويصاؿ 30التابعة
لنفس ادلركز.
إعداد دعوة للمشاركة يف األرشيف  ،ويتم فيها تعريف ادلشروع وحتديد أىدافو واجلمهور ادلستهدؼ وأنواعالوثائق ادلعنية باإليداع ومراحل اإليداع وحقوؽ ادلؤلف ...ومن مث بث ىذه الدعوة بعدة طرؽ :
 بث الدعوة على مستوى الواجهة الرئيسية دلوقع األرشيف .31 إرساؿ دعوة ادلشاركة يف األرشيف جملموعة من الباحثُت اجلزائريُت عرب الربيد اإللكًتوين.وقد مت اإلتصاؿ ب  436باحث مبساعدة مركز البحث يف اإلعالـ العلمي والتقٍت خالؿ الفًتة ادلمتدة مابُت
15جواف و 30جويلية لعاـ  .2006إال أف الردود كانت جد ضعيفة رغم رسائل التذكَت وقد يعود ذلك إىل أف
عناوين الربيد اإللكًتين للباحثُت قد تغَتت ،كما أف الباحثُت ال يطلعوف باستمرار على بريدىم اإللكًتوين ،ىذا
يف غياب تقاليد راسخة للنشر على اخلط لدى ىؤالء الباحثُت (تثبيت الفرضية األوىل) .ذلذا مت اللجوء إىل
األرشفة ادلؤسساتية .حيث مت اإلعتماد على مركز البحث يف اإلعالـ العلمي والتقٍت (السَتسيت)  32إلصلاز
أرشيف مؤسسايت ،إذ أف تأسيس أرشيف من ىذا النوع جدير بإجبار الباحثُت بإيداع الوثائق اليت ينتجوهنا يف
إطار نشاطاهتم يف تلك ادلؤسسة .ولتزويد ىذا األرشيف مت اإلعتماد على ادلقاالت العلمية لباحثي السَتسيت
ادلنشورة يف رللة ادلعلومات العلمية والتقنية ) (RISTوادلكتبة الرقمية التابعة لقسم البحث يف علوـ ادلعلومات
) .33(DRISوقد مسحت ىذه ادلنجزات بتشكيل الرصيد الوثائقي ألرشيف آلغ .وقد تكفل الوثائقي جبمع
وإيداع الوثائق بالنظر إىل الوقت ادلعترب الذي سيستغرقو تكوين الباحثُت على استعماؿ األرشيف وإيداع
الوثائق ،شلا ينعكس سلبا على إصلاز األرشيف وتشغيلو.
27

www.dris.cerist.dz
www.wissal.dz
29
www.cerist.dz
30
www.wissal.dz
31
www.dris.cerist.dz/openarchivalgerie/index.htm
28

 32انمؤسست انمذيزة نهذا انبحث
www.dris.cerist.dz
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33

ب -مرحلة معالجة الوثائق  :وتشمل ىذه العملية :
 -1التمثيل اآليل للوثائق ،باستعماؿ نسق الوثائق احملمولة ) (PDFإليداع الوثائق يف أرشيف آلغ
 -2ادلعاجلة الوثائقية من فهرسة وتكشيف وتصنيف .وهتدؼ ىذه ادلعاجلة األخَتة لتشكيل نوعُت من بطاقات
البيانات اخللفية :
 البيانات الخلفية المشتركة الخاصة بكل أنواع الوثائق:

ادلؤلف (ادلبدع) ،العنواف ،ادللخص (ادلوضوع)،

اجملاؿ (ادلوضوع) ،اللغة ،الكلمات الدالة (ادلوضوع) ،نوع الوثيقة (مقاؿ علم
مداخلة ،)...التوريق .

ي ،حبث ما قبل النشر ،

 البيانات الخلفية الخاصة بكل نوع من أنواع الوثائق :
 بحوث ما قبل النشر  :العنواف ،التاريخ– مقاالت المجالت  :العنواف ،التاريخ ،احلجم
– أعمال المنتديات والمداخالت  :العنواف ،التاريخ ،ادلكاف (التغطية) ،الناشر
 تقارير البحوث  :ادلوصي (ادلصدر) ،التاريخ األطروحات والمذكرات  :النوع (أطروحة دوكتوراه ،مذكرة ماجستَت أو غَتىا) ،ادلؤسسة ادلسلمة ،التاريخ،ادلشرؼ
 فصول الكتب  :العنواف ،الناشر ،التاريخ الكتب  :الناشر ،التاريخ براءات اإلختراع  :التاريخ ،العدد ،البلد وثائق أخرى  :نوع الوثيقة (العروض ,الدروس أو أي نوع آخر من الوثائق اليت ال ديكن تصنيفها ضمناألنواع ادلذكورة سابقا) ،الناشر ،التاريخ.
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إتاحة حرة ومجانية للكل

م ستودع أرشيف ألغ

واجهة اإليداع

البحوث ما قبل النشر
والمقاالت المنشورة ،أعمال
المنتديات ،المداخالت ،الكتب،
مقاالت الكتب ،أطروحات،
تقارير البحوث....

تسجيل األستاذ-
الباحث أو الباحث

11

إيداع المؤلف
المباشر في
األرشيف أو توكيل
الوثائقي باإليداع

العنوان: ,بطاقة وصفية
إسم المؤلف ،نوع
الوثيقة ،المعلومات
المرجعية للمجلة أو
المنتديات ،رابط نصي نحو
البطاقة الوصفية المفصلة

تزويد المعلومات
المرجعية /تسجيل
الوثيقة في
األرشيف

الملخص ،الكلمات الدالة،
المجال العلمي ،المؤسسة
العلمية ،رابط نصي نحو
pdfالنص الكامل للوثيقة
بالنسق

علوم المكتبات  :المجال العلمي
والمعلومات ،اإلعالم اآللي ،الرياضيات

حول معلومات
عمل األرشيف

أسماء :اإلطالع ب
المؤلفين ،المجال
العلمي ،أنواع
الوثائق ،المؤسسة
العلمية ،سنة
النشر

انشكم  :03انمخطط انهيكهي و انىظيفي ألرشيف ألغ

واجهة اإلطالع على
الوثائق

بحث متقدم :
المجال العلمي،
نوع
الوثيقة،الناشر،
الملخص...

بحث بسيط :
العنوان ،إسم
المؤلف ،الكلمات
الدالة ،سنة
النشر

يتضح من خالؿ التصميم السابق (الشكل  )03أف مستودع أرشيف اجل حيتوي على ثالث واجهات أساسية.
تسمح األوىل بتسجيل ادلؤلف (الباحث واألستاذ الباحث) يف األرشيف بعد توفَته دلعلومات صلد عن ىويتو ،من
مث ديكن للمؤلف إيداع سلتلف وثائقو يف ىذا األرشيف (البحوث ما قبل النشر ،ادلقاالت ادلنشورة ،األطروحات،
ادلذكرات ،تقارير البحوث ،ادلداخالت العلمية ،أعماؿ ادلؤدترات ،الدروس ،فصوؿ الكتب ،الكتب ،براءات
اإلخًتاع )...أو تكليف الوثائقي هبذه ادلهمة .وتتبع عملية اإليداع توفَت ادلعلومات البيبليوغرافية الواصفة للوثائق
(ادلؤلف ،العنواف ،ادللخص .).... ،أما الواجهة الثانية فتسمح باإلطالع احلر واجملاين على الوثائق وذلك عرب
مستويات عدة ،فادلستوى األوؿ ديكن مستعمل األرشيف من تصفح قائمة اجملاالت العلمية .كما ديكن لو
تصفح القائمة اذلجائية ألمساء ادلؤلفُت وأمساء ادلؤسسات البحثية ،وكذلك ديكن من اإلطالع على الوثائق حسب
نوع الوثيقة أو سنة النشر .أما ادلستوى الثاين فيسمح بإجراء حبث بسيط أو متقدـ على الوثائق بواسطة زلرؾ
البحث .حيث يعتمد البحث البسيط على إستجواب إحدى ىذه احلقوؿ البيبليوغرافية ،إسم ادلؤلف ،عنواف
الوثيقة ،الكلمات الدالة ،السنة .أما البحث ادلتقدـ فيسمح بتوسيع عملية البحث لتشمل حقوؿ بيبليوغرافية
أخرى كادللخص ،الناشر ،نوع الوثيقة ،وإسم ادلؤسسة البحثية ،واجملاؿ العلمي ،مع إمكانية استجواب كل ىذه
احلقوؿ يف آف واحد ،وبالتايل يزيد ىذا النوع من البحث من إمكانية إجياد الوثائق.
أما نتائج البحث فتشَت يف البداية إىل عنواف الوثيقة ،إسم ادلؤلف ،نوع الوثيقة ،وادلراجع الكاملة للمجلة اليت مت
فيها نشر ادلقاؿ .ويوجد النص الكامل للوثائق على مستوى صفحة أخرى دلوقع األرشيف دتنح وصفا معمقا
للوثيقة بإضافة ادلعلومات البيبليوغرافية التالية  :ادللخص ،الكلمات الدالة ،اجملاؿ العلمي ،ادلؤسسة البحثية.
ودتنح واجهة ادلساعدة كل ادلعلومات الالزمة حوؿ ادلستودع قصد توجيو الباحث يف استعماؿ األرشيف وإيداع
الوثائق.
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 - 2.3آفاق تطوير األرشفة الحرة في الجزائر
تبُت لنا ىذه الدراسة أف السبيل األمثل لوضع وتزويد مستودعات األرشيفات ادلفتوحة حاليا يف اجلزائر ىو
األرشفة ادلؤسساتية دلا تتوفر عليو اجلامعات ومراكز البحوث اجلزائرية من منتجات فكرية وإمكانيات مادية تؤىلها
لذلك ،ومستودع أرشيف آجل الذي مت تزويده باإلنتاج الفكري لباحثي السَتيست ووضعو اعتمادا على
اإلمكانيات ادلادية والبشرية اخلاصة بادلركز ذاتو يدعم ىذه الفرضية .ولتشجيع تعدد ىذه ادلبادرات يف اجلزائر
يستلزـ استهداؼ مراكز البحوث واجلامعات وحتسيسها مبزايا األرشفة ادلؤسساتية ووضعها يف مركز ىذه ادلشاركة
بغرض الوصوؿ إىل وضع ىذه ادلؤسسات لسياسة أرشفة مؤسساتية تقضي بإيداع نصوصها ومنشوراهتا يف
مستودعات أرشيف خاصة .وينصح أف تسبق ىذه السياسة حبملة تشجع الباحثُت على النشر اإللكًتوين احلر
للمقاالت العلمية وذلك سواء يف مستودعات األرشيفات ادلفتوحة أو يف رلالت مفتوحة ،ويف ىذا الصدد نذكر
بوابة ) 38(Webreviewؿ CERISTاليت ديكن أف تشكل نقطة إنطالؽ للدخوؿ يف عامل اإلتاحة احلرة يف
بإمكانية استعماؿ مستودعات
اجلزائر .كذلك فإنو من الضروري إشراؾ ادلكتبات يف ىذه السياسة وتوعيتها
األرشيف ادلفتوح دلواكبة التطورات احلالية اليت تعيشها ادلكتبات كاالستعانة هبذه القواعد كوسائ ؿ تسيَتية للمرور
من ادلكتبة الكالسيكية إىل ادلكتبة الرقمية على سبيل ادلثاؿ.

 -4المراجع
 38حنشز مهخصاث انمقاالث أو اننص الكامم نها حسب رغبت انناشزين
http://www.webreview.dz/
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