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، )DLME) - Digital Library of the Middle Eastالرقمیة  لشرق األوسطامفتوحة لمكتبة ومنصة عامة 
وسط وشمال األلشرق من منطقة ا األثریة للقطععلى اإلنترنت  األرشیفاتوالتي تھدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر 

لمواد من منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا سجالت رقمیة  مستمرمن خالل برنامج وتجمع المكتبة . أفریقیا
 .وغیرھاوتسجیالت سمعیة وبصریة  أثریة وقطعمنشورة ووثائق وخرائط 

 
ً المكتبة وتضم  أربع سنوات،منذ  انطلق جھد تعاوني دولي قید التطویرھي  الرقمیة لشرق األوسطامكتبة إن   حالیا

127,443  ً المكتبة وفر تأنحاء العالم. كما كل في  واألرشیفاتللمواد المحفوظة في المتاحف والمكتبات  سجالً رقمیا
مكتبة وتسعى ث والتفسیر. ل التصفح والبحھّ ثري المحتوى وتسمجموعة من التطبیقات واألدوات واألوصاف التي تُ 

 .للمعلمین والطالب والباحثین، وكذلك للجمھور العام اً كون مصدرتأن إلى الرقمیة  لشرق األوسطا
 

، إن "التراث الثقافي لمنطقة الشرق األوسط وشمال المكتبات والمعلومات مواردمجلس تشارلز ھنري، رئیس  ویقول
لشرق امكتبة  إنویضیف: "الجماعي للعالم الحدیث". والفني لتعبیر الفكري ایمتد آلالف السنین، وھو أساس  أفریقیا

بالكامل للحفاظ على ھذا التراث ونشره من خالل التكنولوجیا الرقمیة المتقدمة  س جھودھاتكرّ الرقمیة  األوسط
أولویاتھا  في توجیھ أولئك الذین یعیشون ویعملون في الشرق األوسطعتمد على ی، تعاوني وھي جھدوالكفاءة البشریة. 

 ."ومجاالت تركیزھا وتطورھا
 

 سجالتال تحدیدعلى  أفریقیامن منطقة الشرق األوسط وشمال  تنظیمیینعمل فریق مؤلف من خمسة مستشارین وقد 
ً  وتتوفر. الرقمیة لشرق األوسطامكتبة  خالل مرحلة تصمیم منصة ، وذلكولویاتاأل وترتیب للمجموعة المناسبة  حالیا
وتغطي آالف السنین. وھي  ،ومحدد باالسمموقع ممیز  800أكثر من  ھاؤنشومَ بعشر لغات،  المواد المجّمعة أوصاف

سجالت البیانات الوصفیة والصور المصغرة للقطع األثریة والوثائق، بما في ذلك المخطوطات والمواد  تضم
. ومواد التاریخ الشفويبیانات نظم المعلومات الجغرافیة؛ ومقاطع الفیدیو والمنشورة والسجالت المعماریة والخرائط؛ 

تعزیز شبكة على بالتساوي على إضافة السجالت و  الرقمیة لشرق األوسطامكتبة لسیركز التطویر المستمر و
 .والعالم أفریقیاالمؤسسات المشاركة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 
وتمویل من المكتبات والمعلومات  مواردمجلس  مكتبات ستانفورد بقیادة منفریق  تطویر المنصة الفنیةوقد قام ب

  Spotlight "سبوتالیت" إطارّي البرمجیاتعلى  المنصةتم بناء وومؤسسة أندرو دبلیو میلون.  غمؤسسة وایتین
إلطار الدولي لقابلیة ا"تقدیم الموارد المتوافقة مع  المنصةدعم وت. المصدر يّ مفتوح  Blacklightو"بالكالیت"

نائب وكیل جامعة ستانفورد  كیلر، مایكل إیھ ویقول  .میرادور""  باستخدام عارض  (IIIF)" رالتشغیل البیني للصو
إنشاء منصة وكذلك من خالل الرقمیة  لشرق األوسطامكتبة  "إن مساھمة مكتبات ستانفورد في تھا:وأمین مكتب
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تقدیر بالوصول إلى التزامنا  تبرھن على عارض میرادورو رإلطار الدولي لقابلیة التشغیل البیني للصوا االستفادة من
 ".  في العالم عالمي لتاریخ وثقافات الشرق األوسط باعتبارھا مھد الحضارة األقدم

 
استشاري یقوم مجلس وس. حتواهطویره وبناء مفي تشغیل الموقع وت فنيكشریك  عملھامكتبات ستانفورد  وستواصل

، بتقدیم المشورة بشأن الرقمیة لشرق األوسطامكتبة دولي یتألف من أفراد یمثلون المصالح اإلقلیمیة والدولیة ل
 .مجموعة من القضایا المتعلقة بالعملیات والمحتوى

 
منظمة مستقلة غیر ربحیة متخصصة في وضع االستراتیجیات الكفیلة بتعزیز  مجلس موارد المكتبات والمعلومات

البیئات المواتیة إلجراء البحوث والتعلیم والتعلم، بالتعاون مع المكتبات والمؤسسات الثقافیة، ومجتمعات التعلیم 
 العالي.

 
المكتبات  فيمع شركاء عالمیین في تطویر التقنیات واألدوات والخدمات الرقمیة التي تؤثر  مكتبات ستانفوردتتعاون و

میالً من  14و  وحدةملیون  12أكثر من تھا مجموع في التي تضم -مكتبات ستانفورد  قد خلقتو. واألرشیفات
 القطع األثریة والحفاظ على الوصول إلى إمكانیات بیئة اكتشاف دینامیكیة مصممة لتحسین - األرشیفیةالمقتنیات 

 .وخارجھاللبحث والتعلیم في ستانفورد  بالنسبة القیمة العالیةالعالمیة ذات 
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