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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةراجتلا ةرازو

٢٤٤١ ماع لوألا عيبر٤٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةقداصملا نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ربمفون٠١ قـــفاوملا

نمأ تاـبــــلطـــتم ددــــحي يذلا يــــنــــقــــتلا ماـــظــــنلا ىلع
فشكلل يلزنملا مادختسالا تاذ ةيئابرهكلا ةزهجألا

.نوبركلا ديسكأ يداحأ نع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو  ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزوو

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةعانصلا ريزوو

،ةقاطلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

٤1 يف خرؤملا٥9-٠2 مــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنــس لـــيرـــبأ8 قــــفاوــــملا1٤٤1 ماع نابعش
لدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم
،ممتملاو

يف خرؤملا361-٠2 مـــقر يـــسائرلا موــــسرــــملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنس وـــيــــنوـــــي32 قــــــفاوـــــملا1٤٤1 ماــــــع ةدــــعــــقـــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

3 يف خرؤملا93-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلــعــتـــملاو٠991 ةـــنــس رــياـــنــــي٠3 قـــفاوـــملا٠1٤1 ماـــــع بــــجر
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

8 يف خرؤــملا٥6-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةبقارمب قلعتملاو2991 ةنـــس رياربف21 قفاوملا21٤1 ماع نابعش
،ممتملاو لدعملا ،ةدروتسملا وأ اًيلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم

يف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربـــمـــســـيد12 قــــفاوـــملا32٤1 ماــــع لاوـــش71
،ةراجتلا ريزو  تايحالص ددحي

٤ يف خرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ
ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم82

8 يف خرؤملا76٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٠٠2 ةـنـــس رـــبــمـــســيد٠1 قــفاوــملا62٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ
ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي
،كلذ تايفيكو دودحلا
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يف خرؤــــملا973-11 مـــــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةــنــس رــبــمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةّجـحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤـــــملا3٠2-21 مـــقر يذيــــفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
21٠2 ةــــنـــس وــياــم6 قــفاوـــملا33٤1 ماـــع ةـــيناــثلا ىداــمــج٤1
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

يف خرؤـــملا723-31 مــــقر يذيـــفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
31٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤3٤1 ماــع ةدعــقلا يذ٠2
ّزيح تامدخلاو علسلا نامض عضو تايفيكو طورش ددحي يذــلا
،ذيفنتلا

٥ يف خرؤملا873-31 مقر يذيــــفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحـي يذلا31٠2  ةــنــس رــبــمفون9 قفاوـــملا٥3٤1 ماـــع مّرحــم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

يف خرؤملا1٤2-٤1 مقر يذيفنــتلا موـــسرــــملا ىضتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةـنــس تــشــغ72 قــفاوــملا٥3٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤـملا221-٥1 مـقر يذــيــفــنــتلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمــضــتملاو٥1٠2 ةـنــس وــياــم٤1 قــــفاوــملا63٤1 ماـع بجر٥2
،هريسو هميظنتو هماهمو براجتلل ينــطوـلا ربخملا ءاــشــنإ

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيــفنـــتلا موـــسرــــملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمســيد2 قفاوملا73٤1 ماـع رــفــص٠2

،لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةنس ربــمــســيد22 قــفاوــملا٠٤٤1 ماــع يــناــثلا عــيــبر٤1
ةيلــــحملا تاـــعاـــمـــجلاو ةــيـــــلخادلا رــــيزو تاــــيـــحالـــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

ماع مرحم6 يف خرؤملا  يـــسائرلا موـــسرــــملا  ىضتقمبو–
نييعت نـمــضــتــملاو81٠2 ةــنــس رــبــمــتــــبــس61 قـــــفاوــملا٠٤٤1
،ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا

12 يف خرؤــــملا كرـتــــــشــملا يرازوــــلا رارـــــــقلا ىضــــتقمبو–
نـمـضــتملاو61٠2 ةنس رياني13 قفاوملا73٤1 ماع يناثلا عيبر
نمألا تابلطتم ددـــحــي يذلا يــــنقتلا ماـظـــــنــلا ىلـع ةقداـــــصملا

،قرتحملا زاغلا ةزهجأل

: يتأي ام نوررقي
موــــسرـــملا نــــم82 ةداـملا ماــكــحأل اــقــــيبـــطت: ىلوألا ةداملا

62٤1 ماـــع ةدــعــقــلا يذ٤ يف خرؤـــــملا٤6٤-٥٠ مــقر يذــيـــــفــنــتلا
روكذملاو مّمتملاو لّدــعــملا ،٥٠٠2 ةــنــس رــبــمــســيد6 قــفاوـــملا
ةزهجألا نـمأ تاــبــلــطــتــم دــيدــحت ىلإ رارــقلا اذــه فدــهــي ،هالـــعأ
ديسكأ يداحأ نع فشكلل يلزنملا مادختسالا تاذ ةيئابرهكلا
.”OC فشاوك“ صنلا بلص يف ىعدتو ،نوبركلا

ةيئابرهكلا ةزهجألا ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت:٢ ةداملا
نع فشكلل لزاـــنملا يف ةرمتــــسم ةفصب مادخــــتسالل ةدعملا
يروفحألا دوقولا قارتحا نع جتاــنلا نوــــبركلا ديـــسكأ يداــــحأ
.بلصلا دوقولا وأ

 : ةهجوملا ةزهجألا  ،رارقلا اذه قيبطت لاجم نم ىنثـــتست

ديسكأ يداحأ ريغ قارتحالل ةلباقلا تازاغلا نع فشكلل–
،)OC( نوبركلا

.قئارحلاو ناخدلا نع فشكلل نوبركلا ديسكأ يداحأ سايقل–

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي :٣ ةداملا

نوــــبرـــكلا ديـــســـكأ يداـــحأ نـــع فــــشـــكلا زاــــهـــــج:OC فشاك
زاهجو ،رـمألا مزل اذإ دـــعب نــــع راعشـــتسا زاهـــج ىلع يوــــتـــحي
ةبسنلابو ،ةيئابرهك ةيذغتو ،ىرخأ ةيئابرهك تانوكمو راذنإ
ةادأ ىلع كلذ ىلإ ةفاـــضإ يوتـــحت ”أ“ عوـــــن نمOC فــــشاوكل
،ةيجراخ  مّكحت  ةراشإ رادصإب حمست

هجرخم ريغتيOC فشاك نم رصنع وه: راعشتسا زاهج
،نوبركلا ديسكأ يداحأ دوجوب

بـــجـــي يذــــــلا ددـــــحملا تــــقوــــلا: زاـهــجلا ةــيــحالـــص ةــياـــهن
،هيف زاهجلا لادبتسا

ةقاطلاب هديوزت متي يذلا زاهجلا ةزيم: رمتسملا ليغشتلا
يكيتاـــموـــتوأ فـــشك زاهـــج ةطــــساوب مئاد لكشب ةيئابرهكلا

.عطقتم وأ رمتسم لكشب لمعي

ددــــحت يـــتلا زاهــــجلل ةـــتـــباــــثلا طـــباوـــــضلا: راذـــنإلا تابـتع
ايئاقلت زاهجلا ردصي اهلالخ نم يتلا ضرعتلا ةدمو  ماجحألا
ةراشإ " أ " عونلا نمOC  فشاوكل ةبسنلابو راذنإ  ةراشإ

،ةيجراخ مكحت

دادعتسالا ةلاحب زيمتت ةراشإ: يجراخلا مكحتلا ةراشإ
لاثملا ليبس ىلع( لمعلا ءدب اهلالخ نم نكمي يتلا طيشنتلاو
،)ةيوهتلا زاهج ليغشت

دوجو ىلإ ريشت ةعومسمو ةيئرم ةراشإ : للخلا ةراشإ
.زاهجلا يف للخ وأ بطع

فشاوك ةزهجأ عاونأ ىلع ةقبطملا تابلطتملا:٤ ةداملا
OCيه :

نأ بـــجي يـــتلا ةزهــــجألا: ”أ“ عونلا نمOC فشاوك–
مكــــحت ةراـــشإ ىلإ ةفاــــضإلاب ،اعومسمو اــــيئرم اراذنإ ردـــــصت
وأ رشابم لكشب ةيوهتلا ليغشتل اهمادختسا نكمي ةيجراخ
 ،ةقحلم ةادأ  يأ وأ رشابم ريغ

نأ بـــــجي يتلا ةزهــــجألا: ”ب“ عونلا نمOC فشاوك–
  .طقف اعومسمو ايئرم اراذنإ ردصت

.”ب“ عونلا عم ”أ“ عونلا نمOC فشاك طبر نكمي

زاهجك،OC نع فشكلا ةزهجأ قّوست نأ بــــجي:٥ ةداملا
يلزنملا لامعتسالا تاذ ،ءاملا ناخسو ةئفدتلا ةزهجأ بحاصي
.قرتحملا زاغلاب لغتشت يتلاو

جوتنمك ةدرفنم عـيــبلل فــشاوـــكلا هذـــه ضرــــعــت نأ نكمي
.يئاهن

ليغشتلل اًمّمصمOC فشاك نوكي نأ بجي:6 ةداملا
ديسكأ يداحأ دوجو نع ةقدب فشكي نأ بجيو ،رمتسملا
،ةددحملا قيبطتلا طورش نمض ،ةيلزنملا نكامألا يف نوبركلا
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عوــــــنلا نمOC فشاوكل ةبسنلابو ،اراذنإ ردصي نأ بجــيو
لـــك يف تاــــــيلمـــــعلا ليعــــفت ىلع ةرداـــــــق نوــــكت نأ بجــــيف ،"أ"
راذنإلا تابـــتع )ةدـــملاو دــــحلا( طورــــشلا اهـــيف زواجــتت ةرـــم
.اًقبسم ةددحملا

يئرــــم رـــــــشؤـــمبOC فـــــشاـــــك دّوزــــــي نأ بــــــــجي:٧ ةداملا
: ةيتآلا تابلطتملل بيجتسي

نأو ةيئابرهكلا ةيذغتلل يئرملا رشؤـــملا بيكرت بــــــجي–
ةلوصوملاOC فـــــــشاوــــك ةــــلاــــح يفو .رـــــضــــخأ نوـــــل اذ نوـــــــكــــي
لكشب يئرملا رشؤـــملا ليغــــشت بــــجي ،ةيئابرهكلا ةكبشلاب
بجي ،ةيراطبلاب لمعت يتلاOC فـــشاوــــكل ةبســـــنلابو ،مئاد
 ،ةقيقدلا يف ،لقألا ىلع ،ةدحاو ةرم يئرملا رـشؤملا ضــــموي نأ

نول اذ نوكي نأو راذنإلل يئرملا رشؤملا بيكرت بجي–
،رمحأ

نول اذ نوكي نأو للخلل يئرملا رـشؤـــملا بيـــكرت بــــجي–
،رفصأ

حمست ةـــمالـــع ةــــيئرـــملا تارـــشؤـــملا نمـــضــــتت نأ بــــجي–
،اهتفيظو ديدحتب

بيكرت دنع ةحضاو  ةيئرملا تارشؤملا نوكت نأ بجي–
تاميلعــــتل اًقــــفو ليـــغـــشــــتلل ةــــيداــــعلا ةيـــعــــضولا يف زاـــــهـــــجلا
.عّنصملا

ديسكأ يداحأ نع فشــكلا زاهـــج دــــيوزت بــــجي :8 ةداملا
: ةيتآلا تابلطتملل بيجتسي يتوص راذنإب نوبركلا

يتوصلا راذنإلاو يئرملا راذنإلا رــــشؤم لمــــعي نأ بجي–
 : هاندأ لودجلا يف ةددحملا راذنإلا طبض ميق عم نمازتلاب

: راذنإلا طورش - لودج

يداحأ زيكرت
نوبركلا ديسكأ

راذنإ عم
: لبق

راذنإ نودب
: لبق

)mpp ( نويلملا نم اءزج٠3

 نويلملا نم اءزج٠٥

 نويلملا نم ءزج٠٠1

 نويلملا نم ءزج٠٠3

–

ةقيقد٠9

ةقيقد٠٤

قئاقد3

ةقيقد٠21

ةقيقد٠6

قئاقد٠1

–

ةراشإ زاهجلا ةيحالص ةياـــهن رــــشؤم مدــــختــــسي نأ بــــجي
اًيئرم اًرشؤم وأ ،هالعأ7 ةداملا يف ةروكذـــملا ةيئرـــملا للــــخلا
.اًرياغم زاهجلا ةيحالص ةياهنل

ِنـــــصـــــملا ىلع بـــــــجي
ّ

ربــــخم ىلإ مدقــي نأ دروتــــســـملا وأ/و ع
تبثت يتلا هل ةعباتلا تاباسحلا عيــمجو جهنــــملا براــــجتلا

ةيحالص ةياـــهن بارتــــقال ةيكيـــتاموــــتوألا ةـــبرـــجـــتلا ليـــغــــشت
.كلذ ىلع ليلدب ظفتحي نأو ،زاهجلا

يداــــحأ نــــــع فـــــشكلا زاهــــج ردـــصي نأ بـــــجي :٠١ ةداملا
قئاقد٠1 لالخ للخلل ةيئرمو ةيتوص ةراشإ نوبركلا ديسكأ

يئابرهك سامت وأ يئابرهكلا رايتلا رارمتسا نادقف ةلاح يف
وأ ،لادبتسالل ًالباق ريخألا اذه ناك اذإ راعشتسالا زاهجل
.لادبتسالل لباق ريغ راعشتسالا زاهج ناك اذإ دحاو موي لالخ

حوضوب اهزييمتو للخلل ةيتوصلا ةراـــشإلا دــيدــحت بــجــي
.زاغلا راذنإ ةراشإ نع

ةيراطبلا فعـضل يتوــــصلا راذــــنإلا ةراــــشإ دـــيدـــحت بـــــجي
.زاغلا راذنإ ةراشإ نع حوضوب اهزييمتو

ديسكأ يداحأ نع فشكلا زاهج دـــيوزـــت نكــــمي:١١ ةداملا
متــك رز عم هـــجمد نكـــميو .يودــــي راذنإلا مـــــتك رزــــب نوبرــــكلا
.ةبرجتلا رز عم كلذكو ،للخلا ةراشإ

عم للخلا ةراشإ متك ةفيظو قفاوتت نأ بجي:٢١ ةداملا
: ةيتآلا نمألا دعاوق

توص متك رز مادخــتسا يدؤي ّالأ بـــــجي ،راذنإلا ةلاح يف–
ّالأ بــــجيو .طقف عومــــسملا راذنإلا ةراـــشإ مـــتك ىلإ ّالإ راذـــــنإلا

.ةيئرملا راذنإلا ةراشإ فقوتت

لالخ ايئاقلت ةعومسملا راذنإلا ةراـــشإ طـــشـــنت نأ بـــــجي–
امدنـع راذنإلا توـــــص متــــك رز ليغــــشت عـــبـــتت يتلا ةقـــــيــــقد٥1
يف فشاكلاب طاحملا نوبركلا ديسكأ يداــحأ زـــــيــــكرت ىقـــــبي
،لقألا ىلع ،نوبركلا ديسكأ يداــــحأ نم نويلملا نم اًءزـــــــج٠٥
ىلإ راذنإلا متك ةفيظول رمتسملا ليغشتلا يدؤي الأ يغبنيو
طيشنت ةداعإ نود ةقيقد٥1 نم رثكألOC فشاك توص متك
.عومسملا راذنإلا

يف زاهجلا ناك اذإ ّالإ توصلا متك ةرتف ثدحت ّالأ بجي–
.اقبسم راذنإ ةلاح

زيكرت دنع توصلا متك ةلاح يف راذنإلا عـضوي ّالأ بـــــجي–
.نويلملا نم ءزج٠٠3 نم ىلعأ

مادختسا يغبني ال هنأ ىلع مدختسملا ليلد ريشي نأ بجي–
ديسكأ يداحأ راذنإ ظحول اذإ ّالإ دعب نع توصلا متك ةفيظو
.نوبركلا

نود ةرمتــسم ةرـــيتو يتوــــصلا راذـــــنإلا عــــبَتي نأ بــــجي–
،ٍناوث6 نم رثكأ توصلا متك ةرتف

رارمتساب ءارمحلا ةيئرملا تارشؤملا ضموت نأ بجي–
،طوبضملا تقولا عم نمازتلاب وأ

زيكرت ضفخني ىتح رمتسي نأ بجي ،راذنإلا ليعفت دنع–
ّالإ ،نويلملا نم اًءزج٠٥ نم لقأ ىلإ نوــبرـــكلا ديـــــسكأ يداحأ
.مدختسملا فرط نم ايودي همتك مت اذإ

دنع زاهجلا ةيحالص ةياهن رشؤم ليـعفت بـــجي :٩ ةداملا
. عنصملا فرط نم ددحملا تقولا
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ةراشإ  ”أ“ عونلا نمOC فشاوك ردصت نأ بجي:٣١ ةداملا
لودــــجلا يف ةددــــحملا راذـــــنإلا طورــــش نم لكل ةيـــــجراــــخ مّكـــــحت

.رارقلا اذه نم8 ةداملا يف نيبملا

سامتلا وأ ةحوتفملا ةيئابرهكلا ةرادلا لطع عنميّ الأ بجي
لكشب زاهــــجلا لمــــع ةيــــجراــــخلا مكــــحــــتلا ةراــــشإل يئاــــبرـــهــــكلا

.حيحص

ىلع عضوي اًريذحتOC فشاك لمحي نأ بجي:٤١ ةداملا
ريشي ،)زاهجلا ىلع ةعوبطم وأ( زاهجلا ىلع ةتّبثم ةقاطب
أرقا : رــيذــــحـت“ : ةــهباـــشم ةراــــشإ وأ ةــــيــــتآلا ةمولعــــــملا ىلإ
.“ليغشتلاو مادختسالا لبق ةيانعب تاميلعتلا

ةيراطبب لوصوملاOC فشاك ردصي نأ بجي:٥١ ةداملا
ةيــتوـــص ةراــــشإ  كلذكو ،7 ةداـــــملل اقـــفو للــــخلل ًايئرم اًرشؤم
دق يذلا ،ةيراطبلا ةيلاعف ضافخنا لبق دحاو تقو يف للخلل
اذه عنمي ّالأ بجيو .حيحص لكشب لمعلا نع زاهجلا لطعي
.راذنإلا لمع

،ًاموي٠3 ضفخنملا رايتلا ةدش ريذحت ةدم نوكت نأ بجي
.ةيراطبلاب لوصوملا زاهجلل ةبسنلاب ،لقألا ىلع

صاـــخلا يــتوــصلا رـــشؤــملا نيــب حوـــضوب زــييــمــتلا بــجي
راذنإ رشؤمو ةيراطـــبلا رايــت ةدـــش ضافــــخنا نم ريذـــــحتلاب
.زاغلا فشك

فاــــقــيإ بـــجـــي هـــّنإـــف ،راذـــنإ ةــلاـــح يفOC فــشاـــك ناــــك اذإ
لمعي نأ بجيو ،ةــيراــــطبلا رايت ةدــــش ضافـــخنا تارــــشؤم
نم8 ةداملا يف نّيبملا لودـــجلا يف ةددــحملا ةقيرــــطلاب راذنإلا

.رارقلا اذه

متك لـــجأ نــم للـــخلا ةراــــشإل توـــصلا مـــتك ليغــــشت مت اذإ
كلذ لطعي ّالأ بـجيف ،ةــيراــطـــبلل ضفـــخـــنملا راـــيـــتلا ةراــــشإ
.يتوصلا راذنإلا ةراشإ

ةيفاكلا ةردـــقلا تاـــيراطـــبلل نوــــكت نأ بـــــجي:6١ ةداملا
،قئاقد٤ ةدمل ،8 ةداملا يف ددحــم وه امك راذنإ ةراشإ رادصإل
للــــخ ةراـــشإ رادــــــصإو ،هبايـــــغ يف وأOC دوــجو يف ،لقألا ىلع
.اًموي٠3 نع لقت ال ةدم لالخ ةيراطبلا

ىلإ مدقي نأ راذنإلا زاهج دروتسم وأ/و عّنصم  ىلع بجي
دادعتسا رايتل ةقفاوملا غيرفتلا تاينحنم براجتلا ربخم
ةقفاوملا ةعراستملا غيرفتلا تارايت ىلإ ةفاضإلاب ،فشاكلا
.ةينعملا تايراطبلل

ةعس ميــيقتل ،هالـــعأ ةروكذـــملا تاــيطعملا مادــختــسا بــجي
.عّنصملا تايطعم سيلو ،ةيراطبلا

ىلع ةـيراطــبلل ةـــيسكعلا ةــيبطقلا راــبــتخا قــيــبــطــت بــجي
نكمملا نم ناك اذإ ،لادبتسالل ةلباق تايراطبب دوزملا زاهجلا
ءانثأ ةيئابرهكلا ةيذغتلل ةيسكع ةيبطقلOC فشاك عاضخإ
.ةيراطبلل يداعلا لادبتسالا

فشاكل ةعوبطملا ةرادلا ةحولب تايراطبلا ليصوت دنع
OCدض ةمـــــظنأ بيــــكرت بـــجي هّنإف ،ةنرم كالــسأ قيرط نع

ةرادلا ةحولو ةيراطبلا ليصوت فارطأ نم برقلاب كاكتحالا
كالسألل كاكتــحا ةوق يأ اــهـيـف لـقـتـنــت ال ةفــصــب ةيــئابرــهــكلا
.ةعوبطملا ةرادلا ةحول ىلإ وأ ةيراطبلا فارطأ ىلإ

نم لادبتسالل ةلباقلا ةيراــــطـــبلا بـــحـــس ريــــشي نأ بــــجي
.ةيراطبلا بحس نّيبي يئرـــم ريذــــحت ىلإ مدــــختسملا فرــــط
ةـــقاـــــطلا ردـــــصــم ىلع يئرـــــملا رــــيذــــحتلا دمــــتــــعي ّالأ بــــجــــيو
.ةيئابرهكلا

طبرلل لباقلاOC فـشاــــك يفوتــــسي نأ بـــــجي:٧١ ةداملا
: ةيتآلا تابلطتملا

ةراشإ ةطبارتملاOC فــشاوك عيــــمج ردــــصت نأ بـــــجي–
دحاو زاهج ةطساوب راذنإلا ةلاح طيشنت دنع يتوصلا راذنإلا
،رثكأ وأ

بجي ،راذنإلا توص متكب ةدوزمOC فشاوك تناك اذإ–
نمOC فــــشاوك دــــحأل راذـــنإلا متـــك ةرــــتف ليـــغـــشت عــــنـــــمت ّالأ
ةلاح طيشنت دنع فشاكلا اذهل ةيتوص راذـــنإ ةراــــــشإ رادــــصإ
،ىرخألا فشكلا ةزهجأ دحأ فرط نم راذنإلا

حومسملاOC فشاوك نم ىصقأ ددع طبر رثؤيّ الأ بجي–
OC فشاك ةيساــسح ىلع ريبك لكشب ،عّنصملا لبق نم اهب
،ةيراطبلا ةعس تابلطتم ةيبلت ىلع هتردق وأ

سامتلا وأ ةحوتفملا ةيئاـبرهــــكلا ةرادلا عــــنــــمت ّالأ بـــــجي–
وأ ،ليغشتلا نم ةيدرفلا ةزهجألا ،طـــبرلا كالــــسأل يئابرـــــهكلا
تابلطتملا هذه قبطت الو .للخ ةراشإ وأ راذنإ ةلاح دّلوــــت نأ

لوصوملاOC فشاك وأ ةيئابرهـــــكلا ةكبــــشلاب ةيذــــغتلا ىلع
كالسأ بيكرــــت ىلإ جاـــتـــحت يتلاو ،ةـــــيراــــطـــبلا وأ ةـــكـــبـــــشلاب
تاميظنتلل اًقفو اهنيب امــيف طــبرلاو ةـــيئاـــبرهـــكلا ةـــيذغـــــتلا
.اهب لومعملا

ليصوتلل ةهجوملاOC فــشاوـــكل ةبــــســــنلاب:81 ةداملا
ةفيظو ريفوت متي اهلجأ نم يـــتلاو ،ةقاطلل يــجراخ ردــــصمب
بجي ،فشاــكلا دادعــتــسال وأ ةــيطاــيــتـــحالا ةــقاــطـــلل ةــجـــمدـــم
: ةيتآلا تابلطتملا قيبطت

،ةيراطبلا ةطساوب ةيطايتحالا ةقاطلاب ديوزتلل ةبسنلاب–
يف ةددحملا تابــلطــــتملا ةـــقاـــطلا ردـــــصم يفوـــتـــسي نأ بــــجي
،رارقلا اذه نم٥1 ةداملا

ةداعإل ةلباق ةيــطايــــتحا ةــــقاـــط ردـــــصم دوــــجو ةــــلاـــــح يف–
ةحار ةلاح يف كالهتسالا ريفوت رّدـصملا ىلع بجي ،نــــحــــشلا
،قئاقد٤ ةدمل راذنإ ةراشإ مث ،لقألا ىلع ،ةعاس27 ةدمل زاهجلا

،راذنإلا بايغ ةلاح يف وأ راذنإلا طيشنت ةلاـــــح يف ،لــــقألا ىلع
ةبســـنلابو .لــــقألا ىلع ،ةـــــعاــــس٤2 ةدمل للــــخلا ةراـــشإ رادــــــصإ
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ةيطايتحا ةقاطب ةدوزــملاو ةــــكبــــشلاب ةلوـــصوـــملاOC فشاوكل
،ةكبشلا ةقاط ردصم قيبطت متي ال امدنعو ،نحشلا ةداعإل ةلباق
ةيراطبلا رايت ةدشضافخنا نم ريذحتلا ةدم نوكت نأ بجي
.لقألا ىلع ةعاس٤2

لمتحم للخ لكOC فشاك بقاري نأ بجي:٩١ ةداملا
لطع كلذ نمضتي نأ بجيو .ةيطايتــــحالا ةقاطلا ردـــــصم يف

ةحوتفملا ةيئابرهكلا ةرادلاو ةضفخنملا ةيطايتحالا ةيراطبلا
.طايتحالا ةفيظول يئابرهكلا سامتلاو

تابلطـتملاOC فـــشاـــــك يف رــــفوـــتت نأ بـــــجي:02 ةداملا
ًايلود اهب فرتعملا كلت وأ ةيرئازجلا تافصاوملا يف ةددحملا

.اهبايغ ةلاح يف

صوصنملا ةيمازلإلا تانايبلا ىلإ ةفاضإلاب:١٢ ةداملا
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملاو لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف اهيلع
،نوبركلا ديــــســــكأ يداـــحأ فــــشاوك مـــسو يوــــتــــحي نأ بــــجي
: يتأي ام ىلع ،رارقلا اذه عوضوم

دـــنــع ،جذوــمـــنلا مـــقرو هنـــــع فـــشــــكلا دارـــملا زاـــغلا عوـــــن )1
،ءاـضـتقالا

،”ب“ وأ”أ”OC فشاك عون )2

كالهــــتــــسا ىــصــــقأو يئاــــبرــــهكلا راــــيــــتلا ددرـــتو رـــتوــــت )3
ةــكــبــشــلاــب ةـــلوـــصوــــملاOC فـــــشاوـــــكــل ةــبــســـــــنــلاــب ،ةــقاــطلل
،ةيئابرهكلا

تايراطبلا تناـــك اذإ( رايـــــغلا تايراــــطب مـــجـــحو عوـــــن )٤
ةــــلوـــصوــملاOC فــشاوــكــل ةــبــســنـــلاــب ،)لادــبــتــسالــل ةــلــباــق
،ةيراطبلاب

،اهب ىصوملا زاهجلا ةيحالص ةدمل ىصقألا دحلا نايبت )٥

ىلع اهعضو نكمي يتلا بيــــكرـــتلاو لامعتسالا ةقيرـــــط )6
.هفيلغتب قفرت ةقيثو يف وأ جوتنملا ةقاطب

)٥(و )1( نيتطقنلا يف ةروكذملا تانايبلا نوـــكت نأ بــــجي
ةـــيـــعـــضو يفOC فـــشاـــك بـــيــكرـــت دــنـــع حوــــــضوـــب ةــــــيــئرـــــــم
.ليغشتلا

لادبتسالل ةلباقلا راعـــشتـــسالا ةزهـــجأ نمـــضــــتت نأ بــــجي
ةرياعملاو عينصتلا تامولعم عبتتب حمست يتلا تانايبلا
ةيحالص ةدم ،جاتنإلا خيرات / ةصحلا مقر ،يلسلستلا مقرلا(
.)خلإ... ،ةعّقوتملا زاهجلا

ميدــــقــــت دروــتــــســملا وأ/و عّنــــصـــملا ىلـــع بــجــي:٢٢ ةداملا
يــنـــطولا ربــــخملا نع ةرداــــصOC فــــشاك ةقـــباـــطم ةداهـــــش

.لاجملا اذه يف ةدمتعم ةئيه وأ براجتلل

ةّيـــــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف رارـــــقـــلا اذـــــه رــشــنــــي:٣٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قــــفاوـــــــملا2٤٤1 ماــــع لوألا عيــــبر٤2 يف رئازـــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ينطولا عافدلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

سيرغ ديمحلا دبع ءاوللا

ةقاطلا ريزو

راطع ديجملا دبع

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةعانصلا ريزو

مهارب يلع تيآ تاحرف


