
 .راكفألا ةشقانمل يملاع ىدتنم

لاعفلا ءادأ نيسحتو براجتلا لدابتو جيورتلا

.ةيبتكملا تاطاشنلاو تاي

يوذل ةيريخلا ةيتامولعملا تامدخلاو تايلاعفلا
.ةّصاخلا تاجايتحالا 

   .تايوتسملا ةّفاكل ينطولاو يلودلا نواعتلا عيجشت

!انيلإ مضنا

 ةكراشملل مكوعدن اذل .مكمامتهاو مكتبرجتل ةجاحب نحن 
لاو لمعلا شروو انتاعامتجا يف سطسغوأ رهش لالخ ٍماع ّلك
او تابتكملل يملاعلا سرغنوكلا داقعنا ءانثأ يف تاءاقل
ةرباع تاءاقل ميظنت ىلع لمعن امك .IFLA ـل تامولعمل

    .طيطختلاو ةرظانملل 

!كوبسيفلا يامتجالا لصاوتلا ةكبش ىلع انوعبات
����������������������������

نم نينطاوملا عم لصاوتت كوبسيفلا يف انتعومجم
اب اًمامتها نوكلتمي نيذلا ةّفاكل ،ملاعلا لود فلتخم

 .LSN ةرئاد يف ةحورطملا عيضاومل

:(LSN) ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةيبتكملا تاطاشنلاو تايلاعفل

�������


�������������

:ىلع عّجشتLSN ةرئاد

 .ةيبتكملا تاطاشنلاو تايلاعفلا ىلع نيبغارلا ةفاك عالطا

.يملاع ميمصت

.لصاوتلا ةيناكمإ

  .ةزيمتم تاسراممو ةيهيجوت ئدابم

�نيميلا	ىلإ	راسيلا	ىلعأ�	ـل	ةيلودلا	ةيحيضوتلا	روصلا

،	يرصبلا	فعضلا	،	ةءارقلا	ةلوهس	،	يلقعلا	ضرملا	،	لوصولا	ةلوهس

ةراشإلا	ةغل	،	عمسلا	تابوعص	و	ممصلا	
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 راسيلا نم) عالطالاو لصاوتلل ةيملاعلا تاحلطصملاو زومرلا
 ةلهس ةغل ،ةيسفنلا ضارمألل (لفسألا يف نيميلا ىلإ هالعأ
 تاقاعإلاو ممصلل ،ةفيعضلا ةيرصبلا تاردقلل ،ةءارقلل
   .مكبلاو مصلل ةراشإلا ةغل ،ةيعمسلا
 يوذل ةيبتكملا تاطاشنلاو تايلاعفلا مئاوق ةرئاد 
 ةسسؤمل ةيلودلا ةيلاردفلل ةعباتلا ةّصاخلا تاجايتحالا
 :حرتقت (IFLA) تاسسؤملاو تابتكملا



سانلا ىلع زيكرتلا

	تامدخ	ىلإ	لوصولا	نوعيطتسي	ال	نيذلا	صاخشألا	ءالؤه	ىلع	���	زكرت
ا	وأ	ةيدسجلا	مهتاقاعإ	وأ	�	و	ةيشيعملا	مهفورظ	ببسب	ةيلاحلا	ةبتكملا
�ةيكاردإلا	وأ	ةيلقعل

:ةيلاتلا تاعومجملاو تائفلل هّجوم عورشملا

LSN تايلاعفلل لصوتلا ىلع ةرداقلا ريغ تائفلل هّجوم

اضوأ ببسب ةيئزج وأ ةلماك ةروصب ةيبتكملا تاطاشنلاو 

لا لماوعلاب ةطبترم تاقيعمو زجاوح وأ /و ةنهار ةيعامتجا ع
  .كلذ نود تلاح يتلا ةطيحملا ةيئيب

�������


�������������������������

:ةروشنملا عيضاوملا رخآ

:ـل اًضيأ تاداشرإ

�نم	ةيحيضوتلا	موسرل
�انتبتكم	يف	مكب	ابحرم	؟ةءارقلا	رسع	�ققحتلا	ةمئاق�	

���	����

.تايفشتسملا ءالزن

.نوجسلا ءالزن

.نسلا رابكو نينسملاو ةزجعلا رود ءالزن

.ةيعامتجالا ةياعرلا زكارم يف نودجاوتملا

.ةيدسج تاقاعإ نم نوناعي نيذلا صاخشألا

.دحاو نآ يف نايمعلاو مصلا وأ مصلا .ةيعمسلا تاقاعإلا يوذ

.ةءارقلا رسع نم يناعت يتلا تائفلل

.فرخلا نم نوناعي نيذلاو هاتعلل

.اًينهذو اًيلقع نيفلختملل

  .ىوأم الب نيدرشتملل
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 ىوأم الب نيدّرشملل ةيبتكملا تاطاشنلا تاهّجوت
(2017 ماعلل ةيزيلجنإلا ةغللاب)

 يناعت يتلا تائفلل ةيبتكملا تاطاشنلا تاهّجوت
(2014) ةءارقلا رسع نم

 .ةيعمسلا تاقاعإلا يوذل ةيبتكملا تاطاشنلا تاهّجوت
   (2020 ماع عوضوملا رشن) نايمعلاو مصلا وأ مصلا

(2006) نوجسلا يف ةدجاوتملا تابتكملا

 فرخلاو هاتعلا نم يناعت يتلا تائفلل ةيبتكملا تاطاشنلا

(2017 ةيزيلجنإلاب)

(2010 ةيزيلجنإلاب) ةلهسو ةرّسيم ةغلب عيضاوم

ئفلاو ّنسلا رابك ،تايفشتسملا ءالزنل ةصّصخملا تابتكملا

م يف ةليوط ةينمز تارتف نوضميو تاقاعإ نم يناعت يتلا تا

(2006) ةياعرلا تاسسؤ

(2006) عقوملا عم لصاوتلا ىلع ةردقلا ةرادإو مكحت ةمئاق

:LSNعقوم يف ةروشنملا عيضاوملا


