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توطئة

دعائم وأسس  له  تكون  أن  له  أريد  الذي  املوحد  العريب  الفهرس  إنجاز مرشوع  إطار  يف 
معالجة  يخص  فيام  والعلمية  الدولية  املعايري  اعتامد  خالل  من  وذلك  عليها؛  يرتكز  قوية 
الفهرسة  قواعد  بالذكر  ونخص  واالستنادي،  الببليوجرايف  بشقيها:  الببليوجرافية؛  البيانات 
املصادر  »وصف  الفهرسة  قواعد  واعتامد  مارك21  لصيغة  املعيارية  الرتكيبة  وفق  اآللية 
وإتاحتها )وام : RDA(« بجانبيها: الوصفي واملوضوعي )طريقة بناء نقاط اإلتاحة(- كان من 
يتعلق  فيام  املرشوع،  إنجاز  يف  بها  يستعان  وأدلة  وإعداد خطط  وضع  يف  التفكري  الرضوري 
مع  يتوافق  مبا  القواعد  تلك  وتكييف  العربية،  املعرفية  البيئة  بها  تتميز  التي  الجوانب  بكل 
وكذا  املوحد،  العريب  الفهرس  مركز  به  قام  ما  وهذا  واإلسالمي.  العريب  الفكري  اإلنتاج  واقع 
املرشوع. انطالقة  تلت  التي  الفرتات  خالل  بإنجازه  )نسيج(  املتطورة  العربية  النظم  رشكة 

االستنادي ألسامء  الضبط  لقواعد وام يف  العميل  )الدليل  أيدينا  الذي بني  العمل  ويدخل 
األشخاص وفق معيار مارك 21 يف طبعته التمهيدية( ضمن األعامل املسلسلة التي نسعى من 
خاللها إىل توحيد اإلجراءات الببليوجرافية يف معالجة مختلف األوعية التي يحصيها الفهرس 
العريب املوحد. وهو بهذا يدخل ضمن نطاق ما يسمى بصناعة املحتوى؛ فهو ميثل دلياًل توجيهيًا 
أداء  يف  ومساعدتها  لتوجيهها  العاملة  الفرق  يدي  بني  لوضعها  نسعى  التي  األدلة  من  آخر 
مهمتها عىل أكمل وجه. فهذا الدليل ميثل محاولة متواضعة منا لوضع خطة شاملة وواضحة 
فيام يخص املداخل االستنادية )لألشخاص( يف تسجيالت الفهرس العريب املوحد؛ بغية توحيد 
التسجيالت  أو تصحيح  إنشاء  تعمل عىل  التي  الفرق  قبل  اتباعها من  يتعني  التي  اإلجراءات 
إىل  نسعى  عربية  مامرسات  عىل  دلياًل  سيكون  أنه  عن  فضاًل  الحارض.  الوقت  يف  االستنادية 
مستقباًل. ستنضم  أو  املوحد  العريب  الفهرس  عضوية  إىل  انضمت  التي  املكتبات  بني  نرشها 
وتحديثاتها   21 مارك  ومعيار  وام  قواعد  وفق  العربية  األسامء  صياغة  الدليل  ويتضمن 
وبناء  العربية  األسامء  صياغة  يف  الفهرس  وسياسات  ملامرسات  توضيح  مع  األخرية. 
أسامء  بني  العالقات  وإنشاء  اإلحاالت  بناء  لكيفية  التطرق  إىل  باإلضافة  القدمية.  األسامء 
السابقة  العنارص  هذه  كل  وتوضيح  املرتبطة،  والعائالت  والهيئات  واألسامء  األشخاص 
املوحد. العريب  بالفهرس  االستنادية  التسجيالت  واقع  من  تطبيقية  ومناذج  عربية،  بأمثلة 

والله ويل التوفيق والسداد،،،
 

مدير مركز الفهرس العريب املوحد
الدكتور / صالح بن محمد املسند
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مقدمة
الوصف  ناله  الذي  نفسه  االهتامم  العريب  مبستوى  املستوى  االستنادي عىل  الضبط  يحظ  مل 
الببليوجرايف. وهو ما يالحظ عىل اإلنتاج الفكري املرتبط بهذا النوع من األعامل. فعىل سبيل 
ذلك  وانعكس  الزمان.  من  عقد  منذ  صدرت  االستنادي  للضبط  أداة  أحدث  أن  نجد  املثال 
عىل عمليات املعالجة الفنية داخل املكتبات العربية التي مل تويل الضبط االستنادي االهتامم 
املطلوب. ومع تغيري بيئة الوصف التي أُعلن عن وجودها مع ظهور تقنني »وام« تلك القواعد 
من  األسامء  ضبط  عملية  كانت  وملا  أمريكية،   األنجلو  الفهرسة  لقواعد  الناسخة  الجديدة 
العمليات املهمة التي لها تأثري كبري عىل املوثوقية واالسرتجاع، باإلضافة إىل خصوصية األسامء 
العربية- ذلك كله كان حافزا للفهرس العريب املوحد عىل إصدار هذا الدليل العميل ملساعدة 
وتعترب  وموحدة،  ثابتة  ومامرسات  ومعايري  لقواعد  وفقا  األسامء  يف ضبط  العرب   املفهرسني 
؛ نظرا  ملا تعكسه هذه  الحيوية  املهام  عملية ضبط أسامء األشخاص داخل أي مؤسسة من 
واسرتجاعها،  الببليوجرافية،  بالكيانات  املرتبطني  األشخاص  وهوية  لذاتية  تحديد  من  العملية 
وكذلك اسرتجاع ما يرتبط بها من كيانات أخرى ؛ ونظرا ألهمية الضبط االستنادي يف العمليات 
اإلطار  أهمية يف هذا  تقريرين ذوي  إصدار  اإلفال )IFLA( عىل  منظمة  فقد حرصت  الفنية 

يوضحان املتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية:
FRAD  األول  هو املتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية

  FRSAD الثاين هو املتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية املوضوعية
وتهدف كافة التقارير واملبادرات إىل تحديد إطار عمل محدد واضح املعامل، وكذلك االستفادة 
من البيانات الببليوجرافية خارج قطاع املكتبات األمر الذي ينعكس إيجابيا عىل بيئة العمل 
الببليوجرايف. وأدى ذلك إىل ظهور العديد من  املرشوعات التي تهدف إىل تحقيق ذلك  مثل :  
امللف االفرتايض الدويل لألسامء املعروف باسم )VAIF(، كام أن قواعد وصف وإتاحة املصادر 
)وام : RDA( أعطت أهمية خاصة جدا للبيانات االستنادية املتعلقة بأسامء األشخاص. وقدمت 
العديد من اإلرشادات والتعليامت التي تهدف إىل تحديد ذاتية هذه األسامء. كام قدمت العديد 
من التحديثات التي ميكن من خالل تطبيقها االستفادة من هذه التسجيالت كبيانات مرتابطة.

وتعترب الخطوة األوىل للتعامل مع بيئة العمل الجديدة هي تطبيق قواعد وصف املصادر 
وإتاحتها. ونظرا لعدم تغطية عملية الضبط االستنادي عىل املستوى العريب يظهر هذا الدليل لتوضيح 
أهمية العمل االستنادي ألسامء األشخاص وكيفية بناء التسجيالت االستنادية ألسامء األشخاص وفقا 
لقواعد وام )RDA( والتحديثات التي متت عىل معيار مارك 21 االستنادية، وكيفية تطبيق العالقات 
بني األشخاص والهيئات والعائالت املرتبطة باسم الشخص، ودعم هذا التطبيق مبجموعة من 

األمثلة العملية لتحقيق الفائدة املرجوة والتقدم خطوة لإلمام للتعامل مع بيئة العمل الجديدة.  
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 فيرعتلا

 زمرلا ردصمو 001 لقحلا يف طبضلا مقر نع ةلوئسملا ةئيهلل صصخم 21 كرام يف زمر نع ةرابع
 .سرجنوكلا ةبتكم اهتنايصو اهئانب ىلع فرشت يتلا تائيهلل كرام زومر ةمئاق وه

 ثيدحتلا

 2003 ربوتكأ

جاتلا صئاصخ

رركم ال

يرابجإ معن

يدانتسا ال

 : تارشؤملا

 تارشؤم دجوت ال

 : ةيعرفلا لوقحلا

 ةيعرف لوقح دجوت ال

 لاثم

003 SA-RiAUC

 لوطلا ةتباث تانايبلا : 008 لقح

 فيرعتلا

 عضاوملا هذه يوتحتو ،)39-00( نم عضاوملا لغشت ،ةليثمت عضوم نيعبرأ نم لقحلا اذه نوكتي
 نع وأ لكك ةليجستلا نع ةزمرم تامولعمب دمتو ،لبق نم ةفرعم تانايب رصانع ىلع نوعبرألا
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 رصانعو ، 5×× )اضيأ رظنا( لوقح وأ 4××  )رظنا( ةعباتملا لوقح وأ 1×× سأرلاب ةنيعم ميهافم
.عاجرتسالا ضارغأ يف ةديفم ةزمرملا تانايبلا هذه

 ثيدحتلا

 2016 ربمفون ثيدحت رخآ

جاتلا صئاصخ

رركم ال

يرابجإ معن

يدانتسا ال

 : تارشؤملا

 تارشؤم دجوت ال

 : ةيعرفلا لوقحلا

 ةيعرف لوقح دجوت ال

: عضاوملا

)5-0( عضوملا

 فلملا ىلع لاخدإلا خيرات

 6 عضوملا

 يفارغجلا عيرفتلا

 ايفارغج مسقم ريغ  #

 زيمرتلل ةلواحم نودب| 

d رشابم-ايفارغج ايعرف مسقم 
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I رشابم ريغ-ايفارغج ايعرف مسقم 

n : قبطني ال 

ةنمورلا ماظن 7 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب| 

a يلود رايعم 

b ينطو رايعم 

c ةينطولا ةبتكملل بحاصملا رايعملا

d ةيفارجويلببلا ةلاكولا وأ ةينطولا ةبتكملا رايعم 

e يلحم رايعم 

f لصألا فورعم ريغ رايعم 

g سرهفلا ةغل يف مسالل يحالطصالا لكشلا وأ ةيحالطصالا ةنمورلا 

n قبطني ال 

 سرهفلا ةغل 8 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

b ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا 

e طقف ةيزيلجنإلا 

f طقف ةيسنرفلا 

 ةليجستلا عون 9 عضوملا
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a سسؤم سأر 

b ةعباتم ريغ ةلاحإ 

c ةعباتم ةلاحإ 

d عيرفت 

e يداشرإ حلطصم 

f عيرفتو سسؤم سأر 

g عيرفتلاو ةلاحإلا 

 ةيفصولا ةسرهفلا دعاوق 10 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

a ةقباسلا دعاوقلا 

b 1 فاق 

c 2 فاق 

d 2 فاق عم قفاوتم سأر

n قبطني ال 

z ىرخأ 

 تاعوضوملا سوؤر ماظن 11 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

a سرجنوكلا ةبتكم تاعوضوم سوؤر 

b لافطألا بدأل سرجنوكلا ةبتكم تاعوضوم سوؤر 

c ةيبطلا تاعوضوملا سوؤر 
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d ةينطولا ةيعارزلا ةبتكملا تاعوضوم دانتسا فلم 

k ةيدنكلا تاعوضوملا سوؤر 

n قبطني ال 

r ةرامعلاو نفلا زنكم 

s تعوضوملا سوؤرل زريس ةمئاق 

v répertoire de vedettes matiere

z : ىرخأ 

 ةلسلسلا عون 12 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

a تادرفنم ةلسلس 

b ءازجألا ددعتم ءاعو 

c ةلسلس لثم ةرابع 

n قبطني ال 

z ىرخأ 

ةلسلسلا ميقرت 13 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

a ةمقرم 

b ةمقرم ريغ 

c ميقرتلا ريغتم 

n قبطني ال
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يفاضإ وأ يسيئر لخدم 14 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

a مئالم 

b مئالم ريغ 

عوضوملاب يفاضإ لخدم 15 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

a مئالم 

b مئالم ريغ 

ةلسلسلاب يفاضإ لخدم 16 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

a مئالم 

b مئالم ريغ 

 يعوضوم عيرفت 17 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

a يعوضوم 

b يلكش 

c ينمز 

d يفارغج 

e ةغللا 

n قبطني ال 
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يموكحلا زاهجلا عون 28 عضوملا

 ةيموكح ةلاكو سيل #

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

a ايتاذ لقتسم هبش وأ ايتاذ لقتسم نوكملا 

c تايلحملا ددعتم 

f ينطو / يداحتا

i ةيلودلا تاموكحلا نيب ام تامظنملا 

l يلحم 

m تايالولا ددعتم 

o ددحم ريغ عونلا-ةيموكح ةلاكو 

s خلإ ،ةيعبت ،ةعطاقم ،يميلقإ ،ةيالو

u ةيموكح ةلاكو سأرلا ناك اذإ ام فورعم ريغ 

z ىرخأ 

ةلاحإلا مييقت 29 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

a سأرلا عم ةقستم تاعباتملا 

b سأرلا عم ةقستم ةرورضلاب تسيل تاعباتملا 

n قبطنيال 
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ةليجستلا ثيدحت ىراج 31 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

a ةليجستلا مادختسا نكمي 

b ةليجستلا ثيدحت يراج 

زيمم ريغ صخش مسا 32 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

a زيمم صخش مسا 

b زيمم ريغ صخش مسا 

n قبطني ال 

سيسأتلا ىوتسم 33 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

a نوبقارم نوسسؤم 

b ةركذملا 

c طورشم 

d يديهمت 

n قبطني ال 

 ةلدعم ةليجست 38 عضوملا

 زيمرتلل ةلواحم نودب |
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 ةلدعم ريغ #

s لزتخم 

x ةدوقفم تاليثمت 

 ةسرهفلا ردصم 39 عضوملا

 ةينطولا ايفارجويلببلا ةلاكو #

 زيمرتلل ةلواحم نودب |

c ةينواعتلا ةسرهفلا جمانرب 

d ىرخأ 

u فورعم ريغ 

 ةيدانتسالا كرام زومرو ماقرألا لوقح 3/3
 ةسرهفلا ردصم :  040 لقحلا

 يتلا كلت وأ ،ةيلصألا ةليجستلا تأشنأ يتلا ةئيهلا مسا وأ كرام زمر ىلع لقحلا اذه يوتحي
 ايلآ ةءورقم ةغيص ىلإ يقرولا لكشلا تاقاطب نم ةليجستلا تلوحو كرام ىوتحم ىمسم تصصخ
 عضوملاو 040 لقحلا نم لك يف كرام زومر ددحتو ةدوجوملا كرام ةليجست تلدع يتلا كلت وأ

 ةليجستلا خسنو ىوتحملا ةيمستو ىوتحملا نع ةلوئسملا فارطألاو ةسرهفلا ردصم 008/039
 ةيدانتسالا
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 فيرعتلا

.ةليجستلا لخاد فوصوملا نايكلاب ةطبترملا خيراوتلل صصخم وه

)ةريبعتلا وأ لمعلا وأ تالئاعلا وأ ةيرابتعالا تائيهلا وأ صاخشألا( 

 .صخشلا طاشن ةرتف خيراوت قاطن وأ خيراتو ةافولاو داليملا خيراوتل نوكي صاخشألل همادختسا

 ثيدحتلا

. لقحلا ىلع تمت تاثيدحت ةدع هيلي مث )2010 رياربف / 2009 ربوتكأ( ثيدحتلا ةيادب

جاتلا صئاصخ

رركم معن

يرابجإ ال

يدانتسا ال

 : تارشؤملا

 : لوألا رشؤملا

فرعم ريغ #

 : يناثلا رشؤملا

فرعم ريغ #

: ةيعرفلا لوقحلا زربأ

$f   رركتم ريغ( داليملا خيرات(

$   gرركتم ريغ( ةافولا خيرات(

$s   رركتم ريغ( ةرتفلا ةيادب(
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 صيصخèت نكمèي كèلذèك )... يèفارغèج ناكèم وأ ىقتلèم وأ ةئيèه وأ صخèش( لمعèلا لèحم نايكèلا
)... بكوك وأ ةظفاحم وأ ةنيدم( يفارغجلا ناكملا لثم يعرفلا نايكلا عون

 ثيدحتلا

2016 ثيدحت

جاتلا صئاصخ

رركم معن

يرابجإ ال

يدانتسا ال

 : تارشؤملا

فرعم ريغ #  : لوألا رشؤملا

فرعم ريغ #  : يناثلا رشؤملا

 ةيعرفلا لوقحلا

$ a رركتم( نايكلا عون حلطصم(

$ b رركتم(  نايكلا عون دوك(

 )رركتم( يرايعملا مقرلا وأ ةيدانتسالا ةليجستلا طبض مقر 0 $

)رركتم ريغ(  ردصملا2  $

AUCP نايكلا عون قيبطت يف دحوملا يبرعلا سرهفلا تاسرامم
 تانايكلا ليصافت يلي اميفو نايك لكل ةيلحم داوكأ ديدحتو طقف ةماعلا ةئفلا مادختسا
 ةفلتخملا
$2 يعرفلا لقحلا يف auce ةميقلاب دوكلا ردصم ديدحتو
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.ـه يرجه

.وح يلاوح

.وح .ت يلاوح يفوت

  )ماو : 9.2( صخشلا مسا

 صخشلل ليدبلا مسالاو .يرؤبلا رصنعلا وه صخشلل لضفملا مسالا : يرؤب رصنع
.يرايتخا نوكي

)ماو : 9.2.1.2( تامولعملا رداصم

 ردصم يأ نم صخشلا مسا ىلع لصحا

 رظنا ،صخشلل لضفملا مسالاب ةصاخلا تامولعملا رداصم نأشب ةيفاضإ تاداشرإ ىلع لوصحلل
)ماو : 9.2.2.2(

)ماو : 9.2.1.3( صاخشألا ءامسأ ليجست لوح ةماعلا تاميلعتلا

  )ماو : 8.5( يف ءامسأ ليجست نأشب ةماعلا ةيهيجوتلا ئدابملا قبط ،صخشلا مسا ليجست دنع -
 ام بسح ،قحلملا اذه يف ةيفاضإلا تاداشرإلا قبطف ،قحلم ىلإ ةيهيجوتلا ئدابملا ريشت امدنعو
.قبطني

 :9.2.2.7 ،9.2.2.5 ،9.2.2.3( يف تاداشرإلا قيبطت لالخ نم صخشلل لضفملا مسالا رايتخا -
)ماو

.)ماو : 9.2.2.8 رظنا( ةيوه لكل لضفملا مسالا راتخاف ،ةيوه نم رثكأ هيدل درفلا ناك اذإ -

 و 9.2.2.4( يف ةددحملا تاميلعتلا قبطو ،لضفم مساك هرايتخا مت يذلا مسالا لجس -
)ماو : 9.2.2.9-9.2.2.26

)ماو : 9.2.3( رظنا ،ةليدب ءامسأك دحاولا درفلاب ةصاخلا مسالا لاكشأ لجس
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  )ماو : 9.2.2( صخشلل لضفملا مسالا

)يرؤب رصنع(

)ماو : 9.2.2.2( تامولعملا رداصم

:)ةيلضفألا بسح بيترتلاب( ةيلاتلا رداصملا لالخ نم صخشلل لضفملا مسالا ددح

 طبترملا تامولعملا ءاعو يف )ماو : 2.2.2 رظنا( لضفملا تامولعملا ردصم-
. صخشلاب

.صخشلا عم طبترملا  تامولعملا ءاعو يف رهظت يتلا ىرخألا ةيمسرلا تانايبلا-

 )ةيعجرملا رداصملا انمضتم( ىرخأ رداصم-

 يف ةيفاضإ تاميلعت رظنا ،ةدحاو ةغل نم رثكأ يف صخش مسا رهظي امدنع-
 ،ةسرهفلا ةلاكول ةمئالم ريغ ةباتك فورحب صخشلا مسا رهظي امدنعو ،)ماو : 9.2.2.5.2(
)ماو : 9.2.2.5.3( رظناف

)ماو : 9.2.2.3( لضفملا مسالا رايتخا

 صخشلل لضفم مساك ةرهش رثكألا مسالا راتخا

: يف ةرهشلا مسا لثمتي نأ نكميو

 ىرخأ تايمست وأ بقللا وأ راعتسملا مسالا وأ صخشلل يقيقحلا مسالا

 نأشب  ةيفاضإلا تاداشرإلا رظنا ،لكش نم رثكأب روهشم صخشلا نوكي امدنع-
)ماو : 9.2.2.5( يف لضفملا مسالا رايتخا

 نأشب ةيفاضإلا تاداشرإلا رظنا ،مسا نم رثكأب روهشم صخشلا نوكي امدنع-
)ماو : 9.2.2.8-9.2.2.6( يف لضفملا مسالا رايتخا

)( AUCP )ماو : 9.2.2.4( لضفملا مسالا ليجست
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 ةيهيجوتلا ئدابملا قيبطت لالخ نم لضفم مساك هرايتخا مت يذلا مسالا لجس-
)ماو : 8.5( دنع ةماعلا

 يذèلا مèسالا نèم لèخدèملا رصنèع رتèخاèف ،ءازèجأ ةدèع نèم نوكèم صخشèلا مèسا ناèك اذإ-
 ،طاشنèèلا وأ ةèèماèèقإلا دلèèب يèèف وأ هتغلèèب ةدمتعèèملا ةيèèئاجهèèلا مèèئاوقèèلا يèèف ةداèèع صخشèèلا هèèب جردèèي
 يèèèèف  ةددèèèèحملا تاميلعتèèèèلا قبèèèèط ،لوألا رصنعèèèèلاèèèèب ةèèèèعوبتèèèèم مèèèèسالا نèèèèم ىرèèèèخألا ءازèèèèجألا لèèèèجس
 قبطني ام بسح )ماو : 9.2.2.9-9.2.2.26(

 ءانثتسا

 نم لوألا ءزجلا رايتخاب ليضفتلا عبتاف ،ةفلتخم لاكشأب افورعم لضفملا صخشلا ناك اذإ
 مسالا

 صاخشألا ءامسأ ليجست نأشب ةيفاضإ تاداشرإ ىلع لوصحلل )ماو :  F فاشكلا( رظنا
:ةيلاتلا تائفلا يف

 )f رظنا( ةيبرعلا ةيئاجهلا فورحلاب ءامسألا-

 نراك ءامسأو ةيمروبلا ءامسألا-

 ينيص ريغ لوأ مسا ىلع ةيوتحملا ةينيصلا ءامسألا-

 ةيدنهلا ءامسألا-

ةيدنلسيالا ءامسألا-

ةيسينودنألا ءامسأ-

 ةيوالملا ءامسألا-

 ةينامورلا ءامسألا-

 ةلئاع ىلع يوتحت يتلا ةينامورلا ءامسألا-

ةيدنالياتلا ءامسألا-

 ةفلتخم تاغلب نوكت يتلا ءامسالا-
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)ماو : 9.2.2.5( مسالا سفنل ةفلتخملا لاكشألا

 هذه قيبطت لالخ نم لضفملا مسالا راتخاف ، لكش نم رثكأب افورعم دحاولا صخشلا ناك اذإ
-: يلاتلا وحنلا ىلع قبطنت يتلا ،تاميلعتلا

)ماو : 9.2.2.5.1( رظنا ،لامتكالا-

)ماو : 9.2.2.5.2( رظنا ،ةغللا-

)ماو : 9.2.2.5.3( رظنا ،ةلضفم ريغ ةباتك فورحب ءامسألا-

)ماو : 9.2.2.5.4( رظنا ، ةئجهتلا-

)ماو :  9.2.2.5.1( لامتكالا

ادورو رثكألا ةغيصلا رتخاف ،لامتكالا ثيح نم مسالا غيص تعونت اذإ

 لاثم

100 1 # $a تمشح ،مساق 

[مساق تمشح يه ادورو رثكألا ةغيصلا]

 [مساق يلع دمحم تمشح يه ادورو لقألا ةغيصلا]

 ،ثدحألا ةغيصلاب قلعتي اميف كشلا ةلاح يفو ،ةغيص ثدحأ رتخاف ،ةبلاغ ةغيص كانه نكت مل اذإو
. الامتكا رثكألا وأ ةلمتكملا ةغيصلا رتخاف

)ماو : 9.2.3.10( رظنا ،ةليدب ءامسأك مسالل ىرخألا لاكشألا لجس : ليدبلا مسالا

)ماو : 9.2.2.5.2( ةغللا

 ،هلامعأ يف ةفلتخم تاغلب غيص يف ةدحاو ةغل نم رثكأ مدختسي يذلا صخشلا مسا رهظ اذإ
 .هلامعأ مظعم ةغل عم قفاوتت يتلا ةغيصلا رتخاف
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 ليدب

ةسرهفلا ةلاكو ىدل ةباتكلا فورحو ةغللا يف الوبق رثكألا لكشلا راتخا

 طاشن وأ ةماقإ دلب يف ةيعجرملا رداصملا يف ادورو رثكألا ةغيصلا رتخا ،كشلا ةلاح يفو
. صخشلا

 ةباتكلا فورح نع فلتخي لضفم مساك رايتخا مت يذلا صخشلا مسا ةباتك فورح تناك اذإو
)ماو : 9.2.2.5.3( رظنا ،تانايبلا ءاشنإ ةلاكوب ةصاخلا

 ءانثتسا

 ةينيتاللاو ةينانويلا ةغللا

 نع الضف ةينيتال وأ ةينانوي ةغيصب صخشلا لامعأ يف وأ / و ةيعجرملا رداصملا يف مسا رهظ اذإ
. ةيعجرملا رداصملا يف ادورو رثكألا ةغيصلا رتخاف ،ةينطولا صخشلا ةغل ةغيص

ابيرقت وأ لبق نيطشن اوناك نيذلا صاخشألل ةينانويلا وأ ،ةينيتاللا ةغيصلا رتخا ،كشلا ةلاح يفو  

خيراتلا كلذ دعب نيطشانلا صاخشألل ةينطولا ةغللاب ةغيصلا رتخاو 1400 لبق  .

 تانايبلا ةلاكول ةفورعملا ةغيصلا

 رظنا ،هلامعأب ةنرتقم ةرابع وأ ةملك وأ / و مسا نمضتي صخشلا مسا نم لوألا ءزجلا ناك اذإ
ةيعجرملا رداصملا يف ادورو رثكألا لكشلا ددح ، )ماو : 9.2.2.18(

)( لضفملا مسالا لكش رتخاف ،تانايبلا ءاشنإ ةلاكو هلضفت مسالا نم لكش دجو اذإو

)ماو : 9.2.3.9( رظنا ،ةليدب ءامسأك ،ءامسألل ىرخألا لاكشألا لجس : ليدبلا مسالا

)ماو : 9.2.2.5.3( ةلضفم ريغ ةباتك فورحب ءامسألا

 اقفو مسالا نمورف ،ةسرهفلا ةلاكو ةباتك فورح نع فلتخت ةباتك فورحب صخشلا مسا دجو اذإ
 .ةسرهفلا ةلاكو همدختست يتلا ةغللا لودجل

 ةيلصألا ةغللا بسح ىلع مسالا نمورف ،صخشلا مسا ةباتك فورحل لكش نم رثكأ دجو اذإو
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