
 الحوكمة مراجعة

 الفهرسة الوصف، متطلبات انعكاس إلى يهدف الذي باستمرار المتطور المعيار هو RDA المصادر وإتاحة وصف معيار  

 ماذا. والمنظورات والقطاعات الثقافات عبر للتطبيق قابال يكون أن هو األصلية أهدافه أحد وكان. ةيالشرح البيانات ومجتمع

 واقعا؟ ذلك لجعل يحدث الذي وما ذلك، يعني

 الشرحية البيانات إلنشاء وتعليمات التوجيهية، والمبادئ البيانات، عناصر من مجموعة هي RDA المصادر وإتاحة وصف معيار

 .المستخدم على المرتكزة البيانات لتطبيقات الدولية للنماذج وفقا جيد بشكل تشكيلها يتم التي الثقافي والتراث المكتبة لموارد

 المعيار تطوير على المطبقة النظر وجهات نطاق نوسع أن الضروري من المعيار، هذا تطوير فيه نواصل الذي لوقتا وفي

 تطوير تم كما بذلك القيام من االستفادة المفيد من وكان. المختلفة الثقافية النظر وجهات من واسعة مجموعة يعكس أنه لضمان

 حيازاتها، حول ومتوافقة غنية بيانات مجموعات بتطوير المنظمات من لمزيدا قيام ومع. RDA المصادر وإتاحة وصف معيار

 لفتح العالم أنحاء جميع في المشاركة من فعال بشكل البيانات هذه تمكين RDA المصادر وإتاحة وصف معيار لمعيار يمكن

 .نخدمه الذين المستخدمين لمصلحة المجموعات اكتشاف قابلية وزيادة

 إلى ثابت التزام هو المستمر النجاح ومفتاح التطور هذا في حرجة نقطة إلى اآلن المصادر وإتاحة وصف معيار معيار وصل

 .األوسع الثقافي التراث ووصف المجتمعات واستكشاف التدويل من مزيد

 الثالث السنوات ىمد على نتقالاال عملية بدء على توعزم للحوكمة جديدا نموذجا لجانال مديري ةلجن أعلنت ،2015 عام وفي

 .أدناه للحوكمة النموذجية المخططات على االطالع ويمكن. القادمة األربع أو

 وإتاحة وصف معيار إدارة مجلس إلى رسميا المشتركة التوجيهية واللجنة اللجان مدراء لجنة أسماء تغيير تم أولى، وكخطوة

 إدنبره في المشتركة الخدمات لجنة اجتماع في 2015 نوفمبر 6 في المصادر وإتاحة وصف معيارل التوجيهية واللجنة المصادر

 . اسكتلنداو

 من النهائية المجموعة على المصادر وإتاحة وصف معيار مجلس وافق ،2016 أبريل/  نيسان في أوتاوا في اجتماعهم وفي

 :التالية الرئيسية النتائج ذلك وشمل. المقبلة الثالث السنوات مدى على تدريجيا الحالي الهيكل تنفيذ كيفية تبين التي التغييرات

 وإتاحة وصف معيارل ستنفذ أو المصادر وإتاحة وصف معيارل نفذت وطنية وكالة" وطنية لمؤسسة العام التعريف سيكون

 لتقديم االختيار عملية من كجزء التوجيه المصادر وإتاحة وصف معيارل مجلس ينشر وسوف". تقويمية سنة خالل المصادر

 اإلفال تعريف الالجئين شؤون إدارة مجلس سيستخدم للمكتبات، وبالنسبة. الوطنية بالوكالة الخاص للقطاع حددةم تعريفات

 .الوطنية الببليوغرافية للوكالة

 طلبال عملية خالل من المجلس في الوطنية المؤسسات عن ممثلين تعيين سيتم .الوطنية المؤسسة لممثلي الدور وصف تحديد تم

 .ختياراالو

 الممثلة للمناطق ستكون المتداولة، المصطلحات إلى االنتقال في وللمساعدة. سنوات ثالث لمدة الوطنية المؤسسة ممثلو وسيعمل

 التالية األولية العبارات حاليا

 1919 - 2017: الشمالية أمريكا •

 20 - 2017: أوروبا •

 2018-2017:  أوقيانوسيا •



 البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا وآسيا أفريقيا في مؤهلة وطنية مؤسسات توجد أين تحديد في المصادر وإتاحة وصف معيار سيبدأ

 .الكاريبي

 معيارل التوجيهية للجنة اإلقليمي الممثل متطلبات من األدنى والحد اإلقليمية التمثيلية للهيئات الشروط من مجموعة وضعت وقد  

 .المصادر وإتاحة وصف

 في للمساعدة ذلك ومع. سنوات أربع لمدة عادة تكون وسوف واالختيار، الطلب عملية خالل من التالية األدوار تعيين وسيتم

 :التالية األولية المصطلحات لديهم سيكون االنتقال

 2018-2016: التوجيهية اللجنة رئيس •

 20-2017: نطاقا األوسع المجتمع مشاركة مسؤول •

 21-2017: االتصال فريق الفني المسؤول •

 18-2017: االمثلة محرر •

 19-2017: االتصال فريق ترجمات موظف •

 معيار مجتمعل االنترنت على جديد تعاوني عمل مساحة الختبار مشروع مفهوم على دليال بتنفيذ المجلس يقوم وسوف   •

 .المصادر وإتاحة وصف

 الشمالية وأمريكا أوروبا في الحالية المكونة الهيئات مع التوجيهية واللجنة المصادر وإتاحة وصف معيار مجلس ويعمل

 أول( EURIG) المصادر وإتاحة وصف معيارل األوروبية المجموعة وتعتبر. مناسب إقليمي هيكل إنشاء في لدعمها أوقيانوسيا

 في 2016 اجتماع في المصادر وإتاحة وصف ارمعيل التوجيهية اللجنة في مكانها لىوستتو االنتقال بعملية تقوم إقليمية هيئة

 .فرانكفورت

 

 

 


