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لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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:يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي:٣ةّداملا

ةقلعتملا تايطعملا مييقتو عمج ةيلمع :راطخألا ليلحـت–
ديدحت لجأ نم ،اهدوجو ىلإ يدؤت يتلا لماوعلاو راطخألاب
.ةيئاذغلا داوملا نمأو ةمالسل اديدهت لكشي اهنم يأ

ةطشنألاو طورشلا : )HPB( ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا–
ةــمئالم ةــيحص ةـــئيب ىلـــع ظاـــفحلاب حـــمست يـــتلا ةــــيساسألا

كلهتسملا ىلإ اهلوصو ةياغ ىلإ ةنمآلا ةيئاذغلا داوملا جاتنإل
.يئاهنلا

اــهدـنـع مـتـي ةـلـحرـم :)PCC( مــكحتلل ةــجرـحلا طاــقـنـلا–
ءاضقلا وأ ةياقولل مكحتلا تاءارجإ نم رثكأ وأ ءارجإ قيبطت
اميف لوبقم ىوتسم ىلإ لصي هلعج وأ /و نّيعم رطخ ىلع
.ةيئاذغلا داوملا نمأو ةمالس صخي

داوـملا نــمأــب طبـترـم رـطـخ ىوـتـسم : لوبـقـم ىوـتـسـم–
.يئاهنلا جوتنملا يف هزواجت يغبني ال يذلا ةـيـئاذــغـلا

لـسـلـسـتل يجهنم ليـثـمت : تايلمعلل يحيضوت مسر–
.ّنيعم يئاذغ جوتنم جاتنإ يف ةمدختسملا تايلمعلا وأ لحارملا

.جرحلا دحلا مارتحا مدع:فارحنا–

تالخدملا مالتسا نم جاتنإلا ةيلمعل ةلسلس يه:ةلحرم–
.يئاهنلا كلهتسملا ةياغ ىلإ

ةقباطملا نامضل ةمزاللا تاءارجإلا عيمج ذاختا :مكحتي–
.اهيلع ظافحلاو )PCCAH( ةطخ يف ةددحملا ريياعملل

ةحيحص ةعبتملا قرطلا اهيف نوكت يتلا ةلاحلا :مكحتلا–
.ةيضرُم ريياعملاو

هيـلإ ءوـجـلـلا نــكمـي طاـشـنو لــخدــت لــك :مكحتلا ءارجإ–
ةيئاذغلا داوملا نمأو ةمالس ددهي رطخ ىلع ءاضقلا وأ ةياقولل
.لوبقم ىوتسم يف هلعجل وأ

اــــمدنع هذاـــختإ نّيــــعتي ءارــــجإ لــــك :يحيحصت ءارجإ–
نادقف ىلإ )PCC( ىوتسم ىلع سرامملا دصرلا جئاتن ريشت
.ةرطيسلا

.لوبقلا مدع نع لوبقلا زيمي يذلا رايعملا :جرح دح–

)PCCAH( ئدابمل اقبط تدعأ ةقيثو :)PCCAH( ةطخ–
لاجم يف جوتنملاب ةطبترملا راطخألا يف مكحتلا نامضل
.)PCCAH( ماظن قيبطت

وأ تاــــــظحالملا نــــم ةــــلودــــجم ةــــــلسلس ءارـــــجإ :دصري–
)PCC(  مكحتلل ةجرحلا ةطقنلا تناك اذإ ام ديدحتل تاءارجإلا

.مكحتلا تحت

ةراجتلا ةرازو

٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥١يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
طورــش ددـحـي ،٠٢٠٢ ةـنـس ربـمـســيد لوأ قــفاوــملا

طاــــقـنو راطخألا ليلحــت ماـظـن قيـبـطت تاــيـفـيكو
.)PCCAH( اهيف مكحتلل ةــجرحلا ةـبـقارـملا

–––––––––
  ،ةراجتلا ريزوّنإ
 ،ةعانصلا ريزوو
 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو
يــف خرؤــملا361-٠2 مــقر يــساـئرلا موـــسرـملا ىــضـتقمب–

٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يـف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفــنتلا موـسرملا ىضــتقمبو–
يذــــلا2٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد12 قــــفاوملا32٤1 ماـــع لاوـــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يــف خرؤـملا28-٤٠ مـقر يذيـفـنتـلا موـسرـملا ىضتــقـمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس سراـم81 قــفاوـملا٥2٤1 ماــع مرـحـم62

يــــتلا تآــشنملل يــحصلا داــمتعالا حــنم تاـــيفيكو طورـــش
تاذو ةيناويحلا تاجوتنملاو تاناويحلاب اهطاشن طبتري
،ممتملا ،اهلقن اذكو يناويحلا ردصملا

يــف خرؤـملا973-11 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىضتقـمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يــف خرؤملا٠٤1-71 مقر يذـيفـنتلا موـسرملا ىضتــقمبو–
ددحي يذلا71٠2 ةنس ليربأ11 قفاوملا83٤1 ماع بجر٤1

داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش
،هنم٥ةّداملا اميسال ،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا

خرؤــــــملا821-٠2 مـــــقر يذـــــيـفـنتلا موـــــسرـملا ىـــــضـتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس وـيام12 قـفاوملا1٤٤1 ماــع ناـضـمر82 يـف
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص ددحي

:يتأي ام نوررقي

يذيفنتلا موسرملا نم٥ةّداملا ماكحأل اًقيبطت :ىلوألاةّداملا
ليربأ11 قفاوملا83٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤملا٠٤1-71 مقر

تايفيكو طورش رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس
مكحتلل ةجرحلا ةبقارملا طاقنو راطخألا ليلحت ماظن قيبطت
.ةينعملا تآشنملا اذكو ،)PCCAH( اهيف

جاـــــتنإ تآــــشنم ىلــــع رارــــقلا اذــــه ماـــــكحأ قـــــبطت:٢ةّداملا
موسرملا ماكحأل ةعضاخلا تآشنملا ءانثتساب ةيئاذغلا داوملا
قفاوملا٥2٤1 ماع مرحم62 يف خرؤملا28-٤٠ مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو ممتملا ،٤٠٠2 ةنس سرام81
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رـصاـنـع ةـيـلاـعـف لوــح ةــلدأ ىلــع لوصحلا:ةــقداصـملا–
.)PCCAH( ةطخ

لـــــيــلاـــــحتلاو تاءارـــــــجإلاو قرـــــــطـلا قـــــيـبـطت :قــقـــحـتلا–
ديدحت لجأ نم ،دصرلا ىلإ ةفاضإلاب ،ىرخألا تامييقتلاو
.)PCCAH( ةطخ عم ةقباطملل لاثتمالا ىدم

ةـيـئاذــغـلا ةداـملا راـسـم عـبـتت ىلـع ةردــقــلا :راسملا عبتت–
ةدام يف اهجمد لمتحملا نم وأ جمدت يكل ةهجوم ةدام وأ

.جاتنإلا لحارم عيمج يف ةيئاذغ

،هالعأ2ةّداملا يف ةروكذملا تآشنملا ىلع بجي:٤ةّداملا
ماـــــظن ئداـــبم ىلـــع ةـــينبم نوــــكت ةـــمئاد تاءارــــجإ قــــيبطت
)PCCAH( ةيئاذغلا داوملا نمأو ةمالس نامض لجأ نم.

)7( ةعبسلا ئدابملا ىلع )PCCAH( ماظن دمتعي :٥ةّداملا
: ةيتآلا

،راطخألا ليلحت:١ أدبملا

،اهيف مكحتلل )PCC( ةجرحلا طاقنلا ديدحت :٢ أدبملا

،ةجرحلا دودحلا وأ دحلا ديدحت:٣ أدبملا

طاــــقنلا يف مـــــكحتلاب حــــمسي دــــصر ماــــظن عـــــضو :٤ أدبملا
،)PCC( ةجرحلا

اهذاختا بجاولا ةيحيحصتلا تاءارجإلا ديدحت :٥ أدبملا
ةجرحلا ةطقنلا ىلع ةرطيسلا مدع نع دصرلا فشكي امدنع
،ةنّيعملا )PCC(  مكحتلل

ماظن نأ نم دكأتلل ققحتلا تاءارجإ قيبطت :6 أدبملا
)PCCAH(  ةيلاعفب لمعي،

تافوشكلاو تاءارجإلا عيمج زربي فلم ليكشت :7 أدبملا
.اهقيبطت اذكو ئدابملا هذهب ةقلعتملا

بجي ،)PCCAH( ماظن ئدابم قيبطت لجأ نم :6ةّداملا
تابلطتملل لاثتمالا ،هالعأ2ةّداملا يف ةروكذملا تآشنملا ىلع
.رارقلا اذه قحلم يف ةددحملا

عبتت ماظن قيــبـطتو دادــعإ ةأـــشـنملا ىلـع بـــجـي :7ةّداملا
اهتقالعو تاــجوتنملا صـــصح دــــيدحتب حــــمسي يذــــلا راــــسملا

جاتنإلاب ةقلعتملا تاليجستلا اذكو ةيلوألا داوملا صصحب
نيدّروملا ديدحتب ماظنلا اذه اضيأ حمسي نأ بجيو .ميلستلاو
تاــــــجوتنملل نـــيرشابملا ءالــــمعلاو تالـــــخدملل نـــــيرشابملا
ةقباطملا ريغ ةيئاذغلا داوملا بحسو ةباقرلا ليهستو ةيئاهنلا

.تايلوؤسملا ديدحت اذكو كلهتسملا مالعإو

قيبطتب نوفلكملا نومدختسملا نوكي نأ بجي:٨ةّداملا
.لاجملا اذه يف امئالم انيوكت نينّوكم  )PCCAH( ماظن

،هالعأ2ةّداملا يف ةروكذملا تآشنملا ىلع بجي :٩ةّداملا
خيرات نم )2( نيتنس ةدم لالخ رارقلا اذه ماكحأل لاثتمالا

.ةّيمسرلا ةديرجلا يف هرشن

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٠١ةّداملا
.ةيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

قــفاوــملا2٤٤1 ماــع يــناـثــلا عـيــبر٥1 يــف رــئازــجلاــب ررــح
.٠2٠2 ةـنـس رـبـمـسـيد لوأ

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو

مهاربا يلع تيآ تاحرف

 ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

قحلملا

)PCCAH( ماظن ئدابم قيبطت لجأل تابلطتم

لـــثـــتمت نأ بجــــي ،)PCCAH( ماـظـن ئداـبـم قـيــبــطــت لــجأل
: ةيتآلا تابلطتملل ةأشنملا

: )PCCAH( قيرف ليكشت –١

نــــم اـــنوــكتم )PCCAH( قـــــيرف ةأــــشنملا لـــــكشت نأ بـــــجي
.)PCCAH( ةطخ عضو لجأ نم نيلهؤم نيمدختسم

ةنسحلا قرطلا ةلدأ ىلع دنتسي نأ  )PCCAH( قيرفل نكمي
.اهيلع قداصملا )PCCAH( ماظن ئدابم قيبطتو ةفاظنلل

اهيلع بجي ،نولهؤم نومدختسم ةأشنملا ىدل نكي مل اذإ
يف ةصصختم ةلقتسم تائيه وأ/و نيصتخم ىلإ ءوجللا

.لاجملا اذه

: يئاهنلا جوتنملا فصو –٢

جوتنملل لماكلا فصولاب مايقلا )PCCAH( قيرف ىلع بجي
ةـــيــئاـــيـمـيـكلا –ةـيــئاــيزــيــفلا تازــيـمملا ،بيـــكرـتـلا : يـئاــهنلا

بيضوتلاو ،اهل عضخ  يتلا  تاجلاعملا  ،ةيجولويبوركملاو
ةـــــيحالصلل ىــــندألا خــــيراتلاو كالــــهتسالل ىــــصقألا خـــــيراتلاو
  ...لقنلا طورشو نيزختلا طورشو لامعتسالا طورشو

 : يئاهنلا جوتنملا مادختسا ديدحـت –٣

عــّقوــتملا مادــخــتسالا دــيدحت )PCCAH( قـــيرـــف ىلع بجــــي
.ينعملا يئاهنلا كلهتسملاو مدختسملا  بسح يئاهنلا جوتنملل
ةفيعضلا تائفلا ةاعارم يرورضلا نم ،تالاحلا ضعب يفو
.نيّنسملاو لافطألا :لاثملا ليبس ىلع ،نيكلهتسملا نم
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مسرلا وأ تايلمعلل يحيضوتلا مسرلا ميمصت –٤
: )جاتنإلا ةيلمعل فصو( قفدتلل يحيضوتلا

مــــسرلا دادــــعإب موــــقي نأ )PCCAH( قـــــيرف ىلـــع بـــــجي
لـــحارملا عــيمج رــيخألا اذــــه لـــمشيو .تاـــيلمعلل يــــحيضوتلا
ىلإ ةيلوألا داوملا مالتسا نم ،نّيعم جوتنمل ةقبطملا ةيلمعلا

.يئاهنلا جوتنملا لاسرإ ةياغ

تايلمعل يحيضوتلا مسرلا نم عقوملا يف دكأتلا –٥
: جاتنإلا

: )PCCAH( قيرف ىلع بجي

هتنراقمو جاتنإلا تايلمع ريس صحف رارمتساب مايقلا–
ليدعتو زجنملا تايلمعلل يحيضوتلا مسرلا عم  عقوملا يف
،ءاضتقالا دنع ريخألا اذه

.تايلمعلا هذهل يحيضوتلا مسرلا ديكأت–

: )١ أدبملا( راطخألا ليلحـت –6

: )PCCAH(  قيرف ىلع بجي

لــــكب ةـــطبترملا ةــــنماكلا راــــطخألا عـــيمج دادـــــعتب ماــــــيقلا–
،تايلمعلل يحيضوتلا مسرلا لحارم نم ةلحرم

يــتلا راـــــطخألا دـــــيدحت ضرـــــغب راــــطخألا لـــــيلحتب ماـيــقلا–
ىوتسم ىلإ اهعاجرإ وأ اهتلازإ يرورضلا نم ،اهتعيبط مكحب
.لوبقم

لماوعلا رابتعالا نيعب ذخألا بجي ،راطخألا ليلحت لجأل
: ةيتآلا

 ،راطخألا روهظ فورظو بابسأ •

 ،ةحصلا ىلع راطخألا هذه بقاوع ةروطخ •

.اهروهظ لامتحا وأ راطخألا هذه رتاوت •

.رطخ لك يف مكحتلل اهقيبطت بجاولا تاءارجإلا ديدحت–

: )٢ أدبملا( اهيف مكحتلل )PCC( ةجرحلا طاقنلا ديدحـت –7

مكحتلل ةجرحلا طاقنلا ديدحت )PCCAH( قيرف ىلع بجي
،اـهيلع ةرـــطيسلا نادــــقف ةــــلاح يف ،ةـــيلمع يـــهو .)PCC( اــــهيف
حيحصتل ،جاتنإلا ةيلمع ءانثأ ةقحال ةيلمع يأ يف كردتست نل
ىلع ةلوبقم ريغ رطاخم ىلإ يدؤيس يذلاو جتانلا فارحنإلا

.كلهتسملا ةحص

: )٣ أدبملا( )PCC(  لكل ةجرحلا دودحلا ديدحـت–٨

ةــجرح ةــطقن لـــكل ةـــقفاوملا ةـــجرحلا دودـــحلا دـــيدحت بـــجي
متي ،تالاحلا ضعب يفو .اهيلع قداصملاو )PCC( مكحتلل

.ةنيعم ةلحرمل ةجرح دودح ةدع ديدحت

.سايقلل ةلباق ةجرحلا دودحلا هذه نوكت نأ بجي

ةيلمع عون بسح الامعتسا رثكألا لماوعلا ددحت نأ بجي
:لاثملا ليبس ىلع ،ينعملا جوتنملاو جاتنإلا

)ةدملا وأ( تقولا ،ةرارحلا ةجرد : جاتنإلا ةيلمعل ةبسنلاب–
...ةبوطرلا ،ةيرارح ةجلاعم لكل

ةضومحلا ةجرد ،)wA( يئاملا طاشنلا : جوتنملل ةبسنلاب–
)Hp(، ةيقوذلا ةيوضعلا لماوعلا ،ةجوزللا ،رولكلا دوجو... 

)PCC( مكحتلل ةجرح ةطقن لكل دصر ماظن عضو–٩
: )٤ أدبملا(

رـتاوـتو قرـطـلاو لـئاسوـلا دـيدـحــتــب دصرــلا ماــظــن حــمسي
.ةجرحلا دودحلا مارتحا نامضل تاظحالملا وأ تاسايقلا

يأ فاشتكا ىلع ةرداق ةقبطملا تاءارجإلا نوكت نأ بجي
.مكحتلل نادقف

: دصرلا نم ناعون كانه

ظافحلاب حمسي هنأل ايلاثم ربتعي يذلا رمتسملا دصرلا–
دنع اميس ال ،يلعفلا تقولا يف لخدتلاو دصرلا ليجست ىلع
،ةيحيحصتلا تاءارجإلاب ءدبلا

لوصولا نكمي تاباجإ بلطتي يذلا رمتسملا ريغ دصرلا–
رتاوتب )ققحتلا ةمئاق( ”ال“ وأ ”معن“ عون نم ةعرسب اهيلإ

.ددحم

ةـيـئاــيزــيــفلا لــماوـعــلا تاــفوــشك ذــخأــب ماـيــقـلاـب ىصوــي
،عرـسأ نوــكـي اـهـب ماــيـقلا نأل لوألا ماـــقملا يــف ةـيـئاــيميـكلاو
.ةيجولويبوركملا براجتلا ءارجإ لبق كلذو

طاقنلا دصر نع ةجتانلا تافوشكلا عيمج نوكت نأ بجي
صاــــخشألا وأ صـــخشلا نـــم ةاــضمم )PCC( مـــكحتلل ةــــجرحلا
يلوؤـــــسم دـــحأ فرـــط نـــم اذــــكو دـــصرلا تاـــيلمعب نيـــفلكملا
.ةأشنملا

اهذاختا بجاولا ةيحيحصتلا تاءارجإلا ديدــحـت–٠١
ةـطـقــنــلا ىلع ةرــطــيسلا مدــع نــع دصرــلا فشكــي اــمدــنــع
: )٥ أدبملا( نّيعملا )PCC( مكحتلل ةجرحلا

ةجرح ةطقن لكل ةصاخ ةيحيحصت تاءارجإ عضو بجي
ةطقنلا نأب تاءارجإلا هذه نمضت نأ بجيو .)PCC(  مكحتلل
نأ بــــــجيو .دـــــيدج نـــم اـــهب مــــكحتم )PCC( مـــــكحتلل ةــــــجرحلا

 .قباطملا ريغ جوتنملل ةصصخملا ةهجولا ،اضيأ نمضتت

ماــظن تالــجــس يــف ةذخـتـملا تاءارــجإلا قـــــيـثوـــــت بـجــي
)PCCAH(.
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يف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا2٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد12 قــــفاوملا32٤1 ماــــع لاوــــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يــف خرؤــملا28-٤٠ مــقر يذيـــفـنتلا موــسرـملا ىضــتــقـمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس سرام81 قفاوملا٥2٤1 ماع مرحم62

يــتلا تآـــشنملل يـــحصلا داـــمتعالا حـــنم تاـــيفيكو طورــــش
تاذو ةيناويحلا تاجوتنملاو تاناويحلاب اهطاشن طبتري
،ممتملا ،اهلقن اذكو يناويحلا ردصملا

يف خرؤملا76-٥٠ مــقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا ىـضــتقمبو–
٥٠٠2 ةـنس رـياــنــي٠3 قـــفاوملا٥2٤1 ماـــــع ةـــــجحلا يذ٠2
ديدحتو ةيئاذغلا ةنودملل ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
،اهميظنتو اهماهم

يف خرؤملا973-11مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٠٤1-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا71٠2 ةنس ليربأ11 قفاوملا83٤1 ماع بجر٤1

داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش
،هنم7٥ةّداملا اميسال ،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا

يف خرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

موــسرــملا نــم7٥ ةداــملا ماــكـحأل اــقـيـبـطــت : ىلوألاةّداملا
قفاوملا83٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤملا٠٤1-71 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس ليربأ11
ةنسحلا قرطلا ةلدأ ىلع ةقداصملا تايفيكو طورش ديدحت

ةبقارملا طاقنو راطخألا ليلحت ماظن ئدابم قيبطتو ةفاظنلل
  .)PCCAH( ةجرحلا

ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ةلدأ دادعإ طورش ددحت:٢ ةّداملا
ةجرحلا ةبقارملا طاقنو راطخألا ليلحت ماظن ئدابم قيبطتو
:يتآلا وحنلا ىلع ،)PCCAH( اهيف مكحتلل

جاـــتنإلا ةـــبعش ســـفنل مــــهتايعمج وأ/و نوــــينهملا موــــقي–
يذيفنتلا موسرملا ماكحأ مارتحا لظ يف ليلدلا عورشم دادعإب
ليربأ11 قفاوملا83٤1 ماــع بــجر٤1 يف خرؤملا٠٤1-71 مــقر

تاــــــــنّودم ىلإ داـــــــنتسالابو ،هالــــــــعأ روــــــــكذــملاو71٠2 ةــــــنس
،ةيئاذغلا ةنّودملاب ةلصلا تاذ تاسرامملا

ةعساو ةراشتسا عوضوم ليلدلا عورشم نوكي نأ بجي–
ةفلكملا ةيرازولا رئاودلاو ةينعملا بعشلا وأ ةبعشلا يينهمل

ماـظـن نأ نـم دـكأتـلـل قـقـحـتـلا تاءارــجإ قــيــبــطــت–١١
)PCCAH( ةيلاعفب لمعي )6 أدبملا( :

تاءارجإلا قيرط نع ققحتلل )PCCAH( ماظن عضخي نأ بجي
ةــــطخ عــــم هتقباطم ديدحت ىلإ تاءارجإلا هذه فدهتو .ةدعملا
)PCCAH(، ةزهجأ ةـــبقارم تاءارـــجإ : لاـــثملا لـــيبس ىلـــع
.تانّيعلا عاطتقاو سايقلا

ماظن ىلع قيدصتلل ايفاك تاققحتلا رتاوت نوكي نأ بجي
)PCCAH(. 

فلكملا صخشلا ريغ صخش لبق نم ققحتلا ءارجإ بجي
مايقلا رذعتي امدنعو .ةيحيحصتلا تاءارجإلاو دصرلا ءارجإب
ققحتلا ءارجإ نكمي ،ةأشنملا لخاد ققحتلا ةطشنأ ضعبب

وأ اهل نيعبات ريغ نيصصختم ةطساوب ةأشنملا ةحلصمل
.ةلهؤم ىرخأ فارطأ

تافوشكلاو تاءارجإلا عيمج زربي فلم ليكشت –٢١
: )7 أدبملا( اهقيبطت اذكو ئدابملا هذهب ةقلعتملا

قيبطتلا تابثإل تالجسو تافلم ليكشتب رمألا قلعتي
.ةأشنملا يف )PCCAH( ماظن ئدابمل لاعفلا

لــهسيل ةــطيسب تالـــجسلاو تاــــفلملا هذـــه نوـــكت نأ بـــــجي
.اهلالغتسا

تاءارـجإلا : لـثـم قـئاــثوــلا عــيــمــج ةــفشرأب ماــيــقــلا بجــي
يتلا ةيجراخلا قئاثولاو تاليجستلاو ةيتايلمعلا قرطلاو

هذـــه نوـــكـــت نأ بجــــيو )PCCAH( ماـظـن ذـيـفـنــتــل اــهــعضو مت
 .ةباقرلا تاطلس فرط نم اهيلع عالطالل ةحاتم قئاثولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر٥١يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
طورش ددحي ،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٢٤٤١
ةـــنسحلا قرـــطلا ةـــلدأ ىلـــع ةــــقداصملا تاــــيفيكو
راطخألا ليلحـت ماـــظن ئداـــبم قـــيبطتو ةـــفاظنلل

.)PCCAH( اــهيـف مــكحتلل ةــجرحلا ةـبــقارـملا طاــقــنو

–––––––––

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

يف  خرؤملا361–٠2 مــقر يساــئرــلا  موــسرـملا  ىـضـتـقمب–
٠2٠2 ةــــــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا1٤٤1 ماــــــع ةدــــــعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو


