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  الملخص التنفيذي لتقرير النشاط للعام 2020

مرونتهما وقدرتهما على متابعة أنشطتهما في سياق دولي يتأثر بشدة بوباء كوفيد  ISSNالدولي وشبكة  ISSN، أثبت مركز 2020في عام 

-19. 

 اللقاءات مع المراكز الوطنية 

ذهبت الشبكة إلى العمل عن بعد، حيث عقدت ألول مرة في تاريخها 

كل من اجتماع الجمعية العامة واجتماع المديرين بالكامل من خالل 

مؤتمرات الفيديو المتكررة في أوقات مختلفة وبلغات مختلفة لتحقيق 

أقصى قدر من المشاركة. وافقت الجمعية العامة رسميًا على إطالق 

يجية الجديدة الخمسية، التي اختتمت بها استراتيجية الخطة االسترات

، والتي ركزت على مجتمع أكثر تنوًعا وشمولية؛ 2019إلى  2015

إنشاء مركز وطني؛ جودة البيانات الوصفية والشراكات وخدمات 

 ISSNلبوابة  freemiumالبيانات الجديدة، بما في ذلك نموذج 

يمثلون البرازيل، كرواتيا، ألمانيا،  2022-2020المخصصة. المنظمون المعينون حديثًا لتكليف  وواجهة برمجة التطبيقات وتنقية البيانات

إيران، موريشيوس، إسبانيا، السويد، تونس، المملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية. كان المديرون قادرين على االستفادة من 

 ISSNالجزائر و  ISSN المنصة عبر اإلنترنت لتقديم عروض تقديمية حية وتفاعلية أو جوالت بالفيديو لمراكزهم الوطنية؛ زمالء من

الواليات  ISSNروسيا، و  ISSNالفلبين، و  ISSNالمكسيك، و  ISSNإيران، و  ISSNكولومبيا، و  ISSNالصين، و  ISSNبلجيكا، 

 المتحدة األمريكية قدموا عروًضا تقديمية.

 Hauptverbandي أوكرانيا واألخرى مع الدولي اتفاقيتي عمل جديدتين، واحدة مع غرفة إيفان فيدوروف للكتاب ف ISSNوقَّع مركز  

des Österreichischen Buchhandels  في النمسا حيث تم افتتاح مركزيISSN  مما رفع العدد اإلجمالي 2021في أوائل عام ،

ن يُفتتح . تعثرت المفاوضات لفتح مركز في مكتبة ناشيونال ديل بيرو بسبب الوباء، ولكن من المتوقع أ92الوطنية إلى  ISSNلمراكز 

 .2021المركز الوطني الثالث والتسعون في منتصف عام 

 2024-2020استراتيجية 

بفضل التحليل والتقارير التي قدمتها مجموعة البحث  2019من خالل عملية بدأت في عام  ISSN IC 2024-2020تم تنقيح استراتيجية 

CiberResearch  إلى مجلس إدارةISSN ICوصوت المجلس الختيار سبعة منهم. أعدت إدارة 15قترحة الـ . تمت مراجعة أهدافهم الم ،

ISSN IC  وتم االقتراع النهائي من قبل الدول األعضاء خالل اجتماعات الجمعية 2024-2020خطة مشروع مفصلة الستراتيجية ،

 العامة. األهداف المتفق عليها، الموضحة بالتفصيل في التقرير السنوي الكامل، هي:

 ISSNداخل بوابة  ISNIsمن خالل تحسين إدارة  ISSN: تطوير قابلية التشغيل البيني العالمي لبوابة 1الهدف   •

 في جميع أنحاء العالم ISSNوطنية جديدة لتوسيع شبكة  ISSN: تشجيع إنشاء مراكز 2الهدف  •

 األخرى ISSNللعائلة ومجموعة  ISSNمن خالل إنشاء  ISSN: تنفيذ اإلصدار السادس من معيار 3الهدف  •

 ألنواع مختلفة من الموارد المستمرة ISSNمن خالل تخصيص  ISO3297 - ISSN: تنفيذ اإلصدار السادس من 4الهدف  •

 لموارد رقمية مستمرة URLمن خالل إدارة المعرفات الثابتة وعناوين  ISSN: تطوير قابلية التشغيل البيني لبوابة 5الهدف  •

 لربط وكاالت جديدة وزيادة عدد الموارد المؤرشفة المحددة Keepers Registry: تعزيز وتطوير 6الهدف  •

 ISSNلتحسين عملية إسناد  ISSNكأداة احترافية للمراكز الوطنية  ISSN: قم بالترويج لبوابة 7الهدف  •

 

 المراجعات القياسية

 

، فإنها تشارك بشكل وثيق في عملية مراجعة المعيار، والتي تطورت بشكل كبير منذ عام ISO 3297سلطة تسجيل  SSN ICبصفة 

العنقودي للسماح بتحديد مجموعات  ISSNأمًرا مهًما لتوسيع مفهوم  2020في أكتوبر  ISO 3297. يعد نشر اإلصدار السادس من 2015

للمعّرف،  UNICODEلتحديد تشفير  ISSNة التفاصيل المتعلقة ببناء متعددة من العناوين التسلسلية المرتبطة ببعضها البعض. تمت إضاف

 في هذا اإلصدار األخير. ISOفي معيار  ISSN URIوتم تسجيل البنية األساسية لـ 

 

 األعداد اإلجمالية في لمحة

 السجالت المؤكدة 2،175،883

 من سجالت الموارد عبر اإلنترنت 295،075 

 العناوين مفتوحة الوصول 44158

 ISSNالناشرون الذين يستخدمون بوابة  4246
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. تم إجراء مسح وتحليل للبيانات 2019بعد اجتماع المديرين في نيودلهي في عام  ISSNمراجعة دليل  ISSNأطلقت مجموعة مراجعة 

 17قبل أن تبدأ مرحلة مراجعة السياسة وإعادة كتابتها في يوليو. يتكون فريق المشروع اآلن من  2020ربعين األولين من عام في ال

في المراجعات القياسية  ISSNمصالح  ISSN ICقارات، يجتمعون على أساس شهري. في موازاة ذلك، يمثل عضوان من  4عضًوا من 

 جارية.ال ISBDاألخرى، وال سيما مراجعة 

 

 األرقام الرئيسية

الوطنية للحفاظ على نفس المستوى  ISSNبينما كافح عدد قليل من مراكز 

. ونتيجة 2020من النشاط، قام الناشرون أيًضا بتقليص إنتاجهم في عام 

 2020لذلك، كان العدد العالمي للموارد المستمرة المحددة أقل في عام 

. 2019٪ مقارنة بعام 7-، أي ISSNفقط من  54494حيث تم تخصيص 

ذلك، كانت نسبة المنشورات الرقمية الجديدة الصادرة في عام  ومع

، وبلغ إجمالي عدد الموارد الرقمية 2019أعلى مقارنة بعام  2020

 ISSN 3,330الدولي بـ  ISSN. ساهم مركز ISSNفي بوابة  295,075

وقاد العديد من المشاريع لتحسين  2020جديدًا في قاعدة البيانات في عام 

-Springerسبيل المثال سير عمل مهمة محددة لـ الجودة، على 

Nature  وبالتالي تحقيق الشمولية لتحديد منشورات هذه الشركة

التسلسلية والسلسلة المونوغرافية. استغلت العديد من المراكز الوطنية 

فترة الهدوء في الطلب لمعالجة المزيد من مشاريع جودة البيانات، لذا 

 .2018حة تقريبًا إلى الرقم القياسي المسجل في عام فقد وصل عدد السجالت المنق

 

 النتائج المالية

، وسيتم استثمار هذا الفائض بشكل أساسي في تطويرات ومرافق تكنولوجيا 2020الدولي نتيجة مالية جيدة في عام  ISSNحقق مركز  

إعداد التقارير من قبل المراكز الوطنية التي تفرض ، تم تطوير نموذج تقرير مالي جديد لتسهيل 2020المعلومات الجديدة. في عام 

 رسوًما على خدماتها.

 

 التواصل

والمؤتمرات  ISSN IC، تم إلغاء أو تنفيذ جميع المعارض التي حجزتها 2020والقيود ذات الصلة خالل عام  19-نظًرا لوباء كوفيد

نترنت، وقدم العديد من العروض التقديمية عن بُعد، وقام برعاية في العديد من المؤتمرات عبر اإل ISSN ICالمخطط لها عن بُعد. شارك 

مستهدفًا المنشورات والنشرات اإلخبارية  ISSNفي بوابة  Keepers Registryاتصاالته على دمج  ISSN ICبعض المؤتمرات. ركز 

ة لجميع اللغات الرسمية الست لليونسكو. إلكمال التغطي ISSNالمهنية في مناطق جغرافية مختلفة. تمت إضافة واجهة روسية إلى بوابة 

 لتطوير الخدمة، وأضيفت صفحة إحصائية إلى الموقع. Keepersكما تم تشكيل لجنة استشارية فنية لـ 

 االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

، بسبب 2020ية عام ، وهو أداة الفهرسة المصممة خصيًصا والمخطط إلصدارها في البداية في نها+ISSNلقد تأخر إطالق إنتاج  

. 2020وسياق الوباء الصعب في عام  2019في عام  Keepers Registryالتطورات التي أصبحت ضرورية من خالل إدراج خدمة 

 ، وقد تم بالفعل اختبار المستخدم على بعض الوظائف المطورة.2021+ فعليًا للمراكز الوطنية في عام ISSNسيتم توفير 

الوطنية  ISSNللناشرين متعددي الجنسيات لتتبع قائمة االتفاقيات بين مراكز  Wikiوهي  2020تم توفير أداة تعاون أخرى منذ أغسطس 

إلى الموارد المستمرة الصادرة عن الناشرين الذين لديهم مكاتب في جميع أنحاء العالم. الهدف من هذا المشروع هو  ISSNلتخصيص 

و  VIAFين متعددي الجنسيات وعالماتهم التجارية التي ستكون مفيدة لمجتمع المكتبات، والتعاون مع قواعد بيانات إنشاء قائمة بالناشر

ISNI .لتحديد الناشرين على مستوى العالم بشكل أفضل 

من عالم تحديد  تركز مشاريع تكنولوجيا المعلومات األخرى على عالم البيانات المتصل وتبادل البيانات. تمت إضافة مصادر خارجية

و  Wikipediaالمستخدم كمفتاح ربط ) ISSN، وذلك بفضل ISSNالموارد المستمرة ووصفها إلى البيانات المقدمة من خالل بوابة 

Wikidata  وMirabel  وFATCAT  وABES SUDOC أنشأ .)ISSN IC  إصداًرا متوافقًا معKBART  من مجموعة بياناتROAD 

 2020في عام 

 سجل جديد ومحدث من المراكز الوطنية 202,473

3,330 ISSN  معين من قبلISSN IC   

 ROADإلى  OAسجل  7,228تمت إضافة 

 Keepersمن سجالت  2,400تم تحديث 

 CIDEMISطلبًا من طلبات  2,143تمت معالجة  

 ISSNزائر فريد يوميًا لبوابة  8500
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 ISSN، ويمكن إعادة استخدامها من قبل العديد من الشركاء. يوجد اآلن "BACONتي يتم توفيرها على الخاصة بتسجيالت مارك وال

Bot الذي يضيف عناصر بيانات "ISSN  األساسية المجانية إلى صفحاتWikidata  المقابلة للمجالت التي تم تحديدها بالفعل معISSN 

: تم تصميم خادم برمجي URNة تم التحقق من صحتها.  صفحة رئيسية كاملة لشبكة واحد على األقل، ويساعد في إنشاء بنية بيانات وصفي

ISSN 2020، وتصميمه في عام 2019، والذي تم إنشاؤه في منتصف عام ( ويتم تنفيذه اآلنurn.issn.org.) 

 

 .www.issn.orgلمزيد من التفاصيل واألرقام، اقرأ التقرير الكامل على  

 


