
نت والكمبيوتر التعاونية   سياسة االستخدام المقبول لإلنتر
ي مكتبات مقاطعة النكستر العامة 

 ف 
ي نخدمها. 

 تسىع مكتبات مقاطعة النكستر العامة جاهدة لتلبية االحتياجات الثقافية والمعلوماتية والتعليمية للمجتمعات التر

 
ي مقاطعة النكستر )

، وفروعها،  ( LSLCنظام المكتبات ف  ي مقاطعة النكستر
هو اتحاد مكتبات يتألف من مكتبات عامة مستقلة ف 

ي  
وجميع الخدمات المقدمة    LSLCومكتبة متنقلة ومكاتب إدارية. تخدم هذه السياسة جميع الكيانات والموظفي   والمتطوعي   ف 

ي الموقع وعن ُبعد. تغطي هذه السيا
يي   لـ ف   .LSLCسة بالتساوي المواقع المادية والممثلي   البشر

 

 هدف السياسة: 

ي مقاطعة النكستر )
ونية   LSLCنظام المكتبات ف   إىل الموارد اإللكتر

ً
 عادال

ً
أو المكتبة أو المكتبات أو المكتبات العامة( سيوفر وصوال

(. يجوز للمكتبة تعديل هذه السياس  ة بإضافات تناسب وضعها والمجتمع الذي تخدمه. لألفراد )المستخدم، المستخدمي  
 

نت:   الوصول إىل اإلنتر

نت هو وسيلة غت  منظمة وبالتاىلي فإن كل المعلومات ليست مناسبة  نت خياًرا مهًما. فاإلنتر ُيعد الوصول العادل إىل موارد اإلنتر

. بعض المعلومات غت  دقيقة و/أو مسيئة و/أو غت  قانونية. عىل الرغم من أن المكتبة تستخدم برامج تصفية    لجميع الجماهت 

نت ) ا لقانون حماية األطفال عىل اإلنتر
ً
إال أنه من غت  الممكن تصفية/حجب جميع المواد غت  المالئمة أو المسيئة (،  CIPAوفق

 أو غت  القانونية. 
 

ي المكتبة ومستخدميها: 
 مسؤوليات موظف 

ونية مسؤولية مراقبة استخدامه و/أو استخدام القارص الُمعال. ويتحمل   تقع عىل عاتق الشخص الذي يستخدم الموارد اإللكتر

ونية بطريقة مسؤولة. باإلضافة إىل ذلك، يتعي   عىل المستخدمي     المستخدمون مسؤولية التعامل مع الموارد واألجهزة اإللكتر

أو االحتفاظ بمعلوماتهم بطريقة مناسبة لهم. ولن تقوم أجهزة كمبيوتر المكتبة بحفظ    حفظ البيانات عىل وحدة خزن مستقلة

البيانات داخلها ولن تتحمل المكتبة مسؤولية فقدان البيانات بسبب فشل حفظ الملفات أو انتهاء مهلة الكمبيوتر أو أي سبب 

 آخر. 
 

طلب وقد اآلباء، تشجيع يتم
ُ
اف القارصين  طفالال  مع المكتبة إىل القدوم منهم، ي  عل  لإلشر

نت.  جلسات  اإلنتر
 

 إخالء المسؤولية: 

نت الالسلكي ) • ي المكتبة مراقبة استخدام الفرد لشبكة اإلنتر
 وأجهزة الكمبيوتر العامة. ( WiFiيجوز لموظف 

ي جميع األوق •
نت الخاصة به ف   ات. يتحمل المستخدم و/أو والد المستخدم أو الوصي عليه المسؤولية عن جلسة اإلنتر



دة أو درجة حداثتها   LSLCتتنصل   •  عىل وجه التحديد من أي ضمان يتعلق بدقة المعلومات المستر

 .  أو مصداقيتها أو فائدتها لغرض معي  
تتحمل   • تبة    LSLCلن  المتر أو  ة  المباشر أو غت   ة  المباشر ار  األرص  أي مسؤولية عن  العامة والموظفون  المكتبات  المتعلقة  ومؤسسات 

ي تلحق  
ار التر أو الخسائر المالية أو شقة    ،بالممتلكات باستخدام مواردها الحاسوبية. وهذا يشمل عىل سبيل المثال ال الحرص األرص 

ار بالسمعة بسبب استخدام شبكة المكتبة أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.   الهوية أو اإلرص 

ونية   • نت، بتغيت  أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمي   أو األجهزة اإللكتر ي ذلك اإلنتر
 
امج والمعلومات من أي مصدر، بما ف قد تقوم التر

أي جهاز   أو  بالمستخدمي    الخاصة  الكمبيوتر  بأجهزة  تلحق  ي 
التر ار  األرص  عن  المسؤولية  المكتبات  تتحمل  وال  األخرى.  الشخصية 

ي آخر أو عن
ون  نت.  إلكتر  فقدان البيانات الذي قد يحدث من استخدام مصدر المكتبة أواإلنتر

ي تحدث أثناء استخدام الموارد.  •
ار تحلق بأجهزة المكتبة أو برامجها أو شبكاتها التر  يتحمل المستخدمون المسؤولية عن أي أرص 

ة قص • ة من عدم اإلستخدام. كما أن المكتبة  لن تحفظ أجهزة كمبيوتر المكتبة الملفات وستقوم بتسجيل خروج المستخدم بعد فتر ت 

 لن تكون مسؤولة عن أي بيانات مفقودة. 

يتحمل   • لذلك،  للعامة.  متاحة  المستخدمة  األمنية  الحماية  وسائل  عن  النظر  بغض  نت،  اإلنتر عتر  المنقولة  المعلومات  صبح 
ُ
ت قد 

ي ناتج عن استخدام أجهزة  مستخدمو الكمبيوتر مسؤولية حماية معلوماتهم الشخصية. ولن تتحمل المكتبة م
سؤولية أي خرق أمت 

 الكمبيوتر أو الشبكات المملوكة للمكتبة. 

 

نت   االستخدام غتر المقبول للكمبيوتر واإلنتر

نت عىل سبيل المثال ال الحرص:   تشمل االستخدامات غت  المقبولة للكمبيوتر واإلنتر
 

شّجع اآلخرين عىل  •
ُ
ي تخالف القانون أو ت

 خرق القانون االستخدامات التر

ر باآلخرين أو بممتلكاتهم  • لحق الرص 
ُ
ي ت
 االستخدامات التر

ي تخالف سياسات واتفاقيات المكتبة األخرى.  •
 االستخدامات التر

نت للخطر  • عّرض أمن شبكة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر األخرى عتر اإلنتر
ُ
ي ت
 االستخدامات التر

هدد سالمة وأمن  •
ُ
عتتر ضارة أو ت

ُ
ي ت
ي قانون االتصاالت لعام    االستخدامات التر

  1934القارصين. تم تعريف مصطلح "ضار بالقرص" ف 

 [( 7]ح[] 254من مدونة قواني   الواليات المتحدة القسم   47)الباب  

ي الباب    ، عرض •
يل أو نسخ رسائل مسيئة أو غت  الئقة أو صور أو مواد جنسية رصيحة كما هو محدد ف   

من قواني   بنسلفانيا    18أو تت 

 . 5903فصل الموحدة ال

انتهاك قانون حقوق النشر األمريكية. يحظر القانون االستخدام غت  المرّصح به للمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر إال عندما   •

ي ذلك  
ونية )بما ف  أو الصور أو المواد الصوتية    ،النصوص تسمح بذلك مبادئ "االستخدام العادل". ال تقم بنسخ أو توزيــــع المواد اإللكتر

. أ ي أو البيانات( دون الحصول عىل إذن رصيــــح من صاحب حقوق النشر
ون  يد اإللكتر امج أو التر  و التر

عّرض هوية أي شخص للخطر.  •
ُ
ي تنتهك شية المعلومات أو ت

 االستخدامات التر

أنفسهم أو اآلخرين،  ألسباب تتعلق بالسالمة، ال يجوز للقارصين الكشف عن كلمات المرور؛ و/أو تزويد اآلخرين بمعلومات خاصة عن   •

نت أو شبكة   ؛ و/أو ترتيب اجتماعات وجًها لوجه مع شخص التقوا بهم عتر اإلنتر ي ذلك أرقام بطاقات االئتمان والضمان االجتماعي
بما ف 

 الكمبيوتر. 



 إجراءات استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة المملوكة للمكتبة 

، يجب أن يكون لدى رواد المكتبة بطاقة  الستخدام جهاز كمبيوتر عام متصل بشبكة ا ي
ون  نت مملوك للمكتبة أو جهاز إلكتر إلنتر

ي حالة جيدة. قد تختار المكتبات العضوات المشاركة إجراء استثناءات أو منح إذن للزائر عىل أساس   LSLCمكتبة سارية من  
ف 

 محدود إذا كانت أجهزة الكمبيوتر متوفرة. 
 

نت". إذا كان عمره أقل من  يجب توقيع "اتفاقية استخدام اإل  • عاًما، فيجب توقيع "نموذج إذن الوالدين" من ِقبل والد مرتاد    18نتر

ي المكتبة. 
ي عليه بحضور موظف 

 المكتبة أو الوصي القانون 

يجب أن يكون مستخدمو الكمبيوتر قادرين عىل استخدامه بأنفسهم، وقد ُيطلب منهم إثبات قدرتهم عىل استخدام الكمبيوتر   •

 تالفه. دون إ 

 يجب عىل مرتادي المكتبة مغادرة محطة العمل عىل الفور عندما يطلب منهم أحد الموظفي   ذلك.  •

امج عىل الكمبيوتر  •  أو محاولة إضافة أو تعديل أو إزالة أجهزة أو برامج الكمبيوتر العام.  ،العامال يجوز لمرتادي المكتبة تثبيت التر

يل  • ي ُيعتتر نسخها قانونًيا فقط. يجوز للمستفيدين تت  
 المعلومات التر

ي قد تكون مزعجة لآلخرين.  •
 يمتنع مرتادي المكتبة عن استخدام األصوات أو العنارص المرئية التر

يد   • التر إىل  للوصول  المكتبة  أجهزة كمبيوتر  المكتبة  يستخدم مرتادي  . قد  ي
ون  إلكتر بريد  العضوات حسابات  المكتبات  تقدم  ال 

ي من م
ون   وما إىل ذلك.   Gmailو Yahooو Outlookوفرين خارجيي   مثل اإللكتر

  ، تعديل ال يجوز لمرتادي المكتبة تغيت  أو توصيل أجهزة، بخالف جهاز التخزين عن ُبعد أو سماعات الرأس، بأجهزة المكتبة، أو   •

ي إجراء استثنا 
امج أو الجهاز. تحتفظ المكتبة بالحق ف  ءات إلمكانية الوصول أو الحاالت  أو إضافة أو محاولة تغيت  إعدادات التر

 الفردية. 

امج.  • ار تلحق باألجهزة أو التر  يتحمل مرتادي المكتبة مسؤولية أي أرص 

األخرى   • والخدمات  للطباعة  ا 
ً
أسعاًرا وطرق العضوات  المكتبات  العامة. ستحدد  الكمبيوتر  أجهزة  من  متاحة  الطباعة  تكون  قد 

 يف من موقع إىل آخر. المتعلقة بالكمبيوتر. وقد تختلف هذه التكال

 

 االستجابة لالنتهاكات 

ا. ينتهك مرتاد المكتبة هذه السياسة   وصول مرتاد المكتبة إىل شبكة الكمبيوتر 
ً
نت هو امتياز وليس حق الخاصة بالمكتبة واإلنتر

من خالل ترصفاته. سيؤدي عدم االمتثال لهذه السياسة وإجراءاتها إىل عدم السماح بوصول مرتاد المكتبة إىل أجهزة الكمبيوتر  

النكستر  مقاطعة  مكتبات  نظام  ي 
 
ف العضاء  المكتبات  من  أي  ي 

 
ستؤدف استخدام  .  امتيازات  فقدان  إىل  األوىل  المخالفة  ي 

الكمبيوتر لمدة شهر واحد. وستؤدي المخالفة الثانية إىل فقدان امتيازات استخدام الكمبيوتر لمدة ستة أشهر. بعد المخالفة 

تخالثالثة، سيفقد مرتاد المكتبة جميع امتيازات استخدام الكمبيوتر إىل أجل غت  مسىم.  
ُ
لمتعلقة باالستجابة القرارات ا  ذ وست

ي وقعت فيها المخالفة، أو من ِقبل من ُيعّينه. ويجب تقديم  
المناسبة لالنتهاكات من ِقبل مدير المكتبة العضوة )المشاركة( التر

غضون   ي 
ف  الرد  وسيتم  العضوة.  المكتبة  مدير  لعناية  وتقديمه  منع    30االستئناف كتابًيا  يمكن  االستئناف.  استالم  من  يوًما 

ا كتابًيا عىل االستئناف.  إستخدام
ً
م المدير رد

ّ
ي المقاطعة حتر ُيقد

 خدمات المكتبات العامة ف 



 حقوق النش  

ي الواليات المتحدة )الباب  
من مدونة قواني   الواليات المتحدة( النسخ أو التوزيــــع غت  المرّصح    17يحظر قانون حقوق النشر ف 

ي تسمح بها مبادئ "االستخدام العادل". ال يجوز للمستخدمي    به للمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والن 
ي الحاالت التر

شر إال ف 

ي ذلك 
ونية )بما ف  ي أو البيانات( دون الحصول عىل   ،الصور أو  ،النصوصنسخ أو توزيــــع المواد اإللكتر

ون  يد اإللكتر امج أو التر أو التر

. تقع المسؤولية عن عواقب انتها ك حقوق النشر عىل عاتق المستخدم وحده، حيث تتنصل إذن رصيــــح من صاحب حقوق النشر

ي نظام 
ام أو مسؤولية ناتجة عن هذا االستخدام.  LSLCالمكتبات األعضاء ف   من أي التر 

ً
 رصاحة
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