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نيناوق
اذكو ةينورتكلإلا ةباوبلا ريسو رييست تايفيك دّدحت

ةينورتكلإلا قئاثولا مالتساو ليوحتلاو ليجستلا تايفيك
.”ميظنتلا قيرط نع ،كرتشملا فيرعتلا مقر حنمو

ةروكذملا ةينورتكلإلا ةباوبلا نمضتت :2 رركم5 ةداملا“
.ةدحوم ةرامتسا ،هالعأ

ىلع ةقداصملاب يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا موقي
اــهــيــلــع قداصملاو ةاضمملاو ةءوــلــمملا ةدــحوملا ةراــمــتسالا

دـــعـــب ةسسؤملا ئشنـــم فرـــط نـــم ينورـــتـــكـــلإلا قـــيرـــطـــلاــــب
لــجسلاــب ةــفــلــكملا تارادإلا فرــط نــم اــهــلــيــجستو اــهدــيــكأت
.يعامتجالا نامضلاو تايئاصحإلاو بئارضلاو يراجتلا

ينعملل نوكي ،ةدحوملا ةرامتسالا ىلع ةقداصملا دعبو
،هالــــعأ ةروـــــكذملا ةـــــيـــــنـــــعملا تارادإلا ىدـــــل لـــــيـــــجستـــــلا قـــــح
.”كرتشم فيرعت مقر ىلع لوصحلاو

نوناقلا نم22 ةداملا ماكحأ ممتتو لّدعت:٣ ةّداملا
قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر
،هالــــعأ روــــكذملاو مــــمــــتملاو لدـــــعملا ،٤٠٠2 ةــــــــــنس تشغ٤1
:يتأي امك ررحتو

نوناقلا نم8٣ ةداملا ماكحأب لالخإلا نود :22 ةداملا“
تاقالعب قلعتملاو٠٩٩1 ةنس ليربأ12 يف خرؤملا11-٠٩ مقر
اطاشن سرامي يونعم وأ يعيبط صخش لك نكمي ،لمعلا

نــع فــقوــتــلا ،تاـــمدخلا وأ عـــيزوـــتـــلا وأ جاـــتـــنإلا يف اـــيراجت
ءانثأ وأ ةنايصلل ينقتلا فقوتلا ببسب هتراجت ةسرامم

.ةــّيمسّرلا دايعألا وألطعلا

،تاـــــــيـــعـــمجلا ةراـــــــشتسا دــــــعـــب ،رارــــــقـــب يلاوــــلا دّدـــــــحــــي
ةمئاق ،ةينهملا تاميظنتلاو ،نيكلهتسملا ةيامح تايعمجو
ماـــيأو تارـــتـــف ءاـــنــــثأ ةــــموادملا ناــــمضب نيمزــــلملا راــــجــــتــــلا
ينــقـــتـــلا فـــقوـــتـــلا ببسب ةراـــجـــتـــلا ةسرامم نـــع فـــقوـــتـــلا
لــجأ نــم ،ةـــّيــمسّرــلا داــيــعألا وأ ،لــطــعــلا ءاــنــثأ وأ ،ةــناــيصلــل

.تامدخلاو علسلاب قوسلل مظتنملا نيومتلا نامض

ةــياــهــن دــنــع هــطاشن فاــنــئتسا رــجاــتــلا ىلع نـــّيــعــتــيو
تاــبوــقــعــلا ةــلــئاـــط تحت ،ةـــــّيـــمسّرـــلا داـــيـــعألا دـــعـــبو لـــطـــعـــلا
 .هاندأ رركم1٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

تاــموادملا رــيــيستو رــيس تاــيــفـــيـــكو طورش حضوـــت
طاشنلا فانئتسا اذكو ةنايصلل ينقتلا فقوتلاو لطعلاو
.“ ةراجتلاب فلكملا ريزولا نم رارقب ،ةــّيمسّرلا دايعألا دعب

8٠-٤٠ مقر نوناقلا نم52 ةداملا ماكحأ لّدعت :٤ ةّداملا
تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا

ررـــــــحتو ،هالـــــعأ روـــــكذملاو مــــّمتملاو لّدــــــعملا ،٤٠٠2 ةــــــنس
: يتأي امك

٩٣٤١ ماـــــــــــع ناضمر٥2 يفخرؤم٨0-٨١ مـــقر نوــــناــــق
مــــــّـمتيو لّدــــــــعي ،٨١02 ةــــــنس وــــــينوي0١ قــــــفاوملا
ىداــــــمج72 يـــفخرؤــــــملا٨0-٤0 مـــــقر نوـــــناــــقـــــلا
٤002 ةـــــــنس تشغ٤١ قــفاوـــمـلا٥2٤١ ماــع ةـيــناـثـــلا

.ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب قلعتملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

8٣1و٦٣1و٣٤ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤1و  )2 ةرقفلا(٣٤1و٠٤1و

مرحم72 يف خرؤملا22-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لجسلاب قلعتملاو٠٩٩1 ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

عيبر11 يف خرؤملا٤٠-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا51٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا٦٣٤1 ماع يناثلا
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو ءاضمإلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

لاوش٩2 يف خرؤملا٩٠-٦1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيقرتب قـلـعـتملاو٦1٠2 ةـــــــنس تشغ٣ قـــفاوملا7٣٤1 ماـــع
،رامثتسالا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مــقر نوــناــقـــلا ماـــكـــحأ ضعـــب
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا

.ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

72يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ماكحأ ممتت:2 ةّداملا
،٤٠٠2 ةـــــــنس تشغ٤1 قـــفاوملا52٤1 ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
،2رركم5و1ررـــكـم5 نيـتداــمب ،هالــعأ روــكذــملاو مــمـتـملاو لدـعــملا

: يتأي امك ناررحتو

لـيـهستـل ةـيـنورـتـكـلإ ةـباوـب أشنـت:1رركم5 ةداملا“
.تاسسؤملا ءاشنإ تاءارجإ

رييست ةمهمب يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا فلكي
   .تاسسؤملا ءاشنإل ةصصخملا ةينورتكلإلا ةباوبلا
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يراــجــتلا لـــجــسلا يف لــيــجستلا مــتــي :52 ةداـــملا“
قــــبسملا طرشلا نود ةــــنــــنــــقـــــم ةـــــنـــــهـــــم وأ طاشن ةسراـــــممل

بوـــــلـــــطـــــم داـــــمـــــتـــــعا وأ ةصخر ميدـــــقـــــت ةرورضب طـــــبــــــترملا
ىلع عيرشتلا صني مل ام ،ةننقم ةنهم وأ طاشن ةسراممل
.كلذ فالخ

نهملا وأ ةطشنألا ةسرامم يف يلعفلا عورشلا نأ ريغ
ىــقــبــي يراــجــتــلا لــجسلا يف لــيــجستــلــل ةـــعضاخلا ةـــنـــنـــقملا

داــــــمـــــــتـــــــعالا وأ ةصخرـــــــلا ىلع ينـــــــعملا لوصحـــــــب اـــــــطورشم
.”ةلهؤملا تائيهلا وأ تارادإلا امهملست نيذللا نيبولطملا

مقر نوناقلا نم رركم1٤ ةداملا ماكحأ لدعت :٥ ةّداملا
٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا٤٠-8٠
ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤٠٠2 ةنس تشغ
: يتأي امك

مازــتـلالا مارــتــحا مدـــع ىلــع بــقاـــعي :ررـــكم1٤ ةداـــملا“
ةـيـنـقـتـلا تاـفـقوـتـلاو لـطـعـلاـب ةـقـلـعـتملا ماـكـحألاو ةـموادملاــب
ةــّيمسّرلا دايعألا دعب طاشنلا فانئتسا مدع اذكو ةنايصلل
نم حوارتت ةمارغب ،هالعأ22 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

راـــنــــيد فــــلأ يتــــئاــــم ىلإ )جد٠٠٠.٠٣( راـــنـــيد فــــلأ نيثالــــث
 .)جد٠٠٠.٠٠2(

.”.............)رييغت نودب يقابلا(...............

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني :6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس وينوي

  ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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