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ةيئادتبالا ةمكحملاب ةيروهمجلا ليكو ديسلا بانج

فاكلاب ةمئادلا ةيركسعلا

: عئاقولاب ريكذتلا يف  : الوأ
تاررقمل اذيفنت ،تاسسؤملا ةفاك لمش يوهج ماع بارضإ ةنايلس ةيالوب مظتنا 27/11/2012 خيراتبو              ثيح

مايقلا عمزملا ةيجاجتحالا تاكّرحتلا يف رظنلل 23/11/2012 خيراتب ةدقعنملا ةنايلسب لغشلل يوهجلا داحتالل ةيرادإلا               ةئيهلا
يذلا ةهجلا يلاو ةلاقإبو "، 206 ةيضقلاب" ّىمسُي ام راطإ يف نيفوقوملا حارس قالطإب ةبلاطملل اهميظنت ىلع فارشإلاو                  اهب

نينطاوملا نيب ناقتحالا ةلاح ةيذغت يفو يندملا عمتجملا تايلاعف فلتخمو ةيوهجلا تاطلسلا نيب راوحلا جهنم ليطعت يف                  ببست
ريقفتلا تاسايس عم عطقلاو ةهجلاب ةيمنتلا راسم ليطعت يفو لمعلا نع نيلطعملا ايلعلا دئاهشلا باحصأ مهنم                 ةصاخو

.اهنم وكشت يتلا شيمهتلاو

كلذ رثإ تقلطناو ،ةنايلسب لغشلل يوهجلا داحتالا رقم مامأ صخش 6000 يلاوح روكذملا خيراتلا يف عّمجت                 ثيحو
ةيدانم تاراعشل نيعفار نورهاظتملا ناكو ،ةيالولا رقم مامأ رقتست نأ لبق ةنيدملا ءاجرأ فلتخم تباج ةيملسو ةيبعش                  ةريسم
ةمكحملا مامأ ةروشنملا ةيضقلا يف ةهجلا ءانبأ نم نيفوقوملا حارس قالطإبو ةهجلا يلاو ةلاقإبو ليغشتلابو ةلداعلا                 ةيمنتلاب

.2012  ليرفأ  26  ثادحأ ةيفلخ ىلع فاكلاب ةمئادلا ةيركسعلا

ةيديدحلا ضراوعلا فلخ نيفقاو اوناك نيذّللا نيرهاظتملا فرط نم ةيالولا رقم مامأ تاراعشلا عفر لصاوت                ثيحو
راعشل ةلماح ةزيمم تايردصل نيلماحلا نييباقنلا نم ةعومجم مهمدقتي ناكو ،ةيالولا طيحم يف نمألا ناوعأ اهزّكر                 يتلا
يفو تالفنا وأ قارتخا ةلواحم ّلك نم اهنيصحتو ةريسملا ميظنت يف لثمتي مهرود ناك نيذللاو ،لغشلل يسنوتلا ماعلا                   داحتالا

.(3 _2 _1  ددع قئاثولا( ةعوفرملا تاراعشلا قيسنت

لبق ،ءاوهلا يف نييران نيرايع ناكملاب نيدجاوتملا نمألا لاجر دحأ قلطأ ،راهنلا فصتنم ةعاسلا يلاوحو                ثيحو
دمعي نأ لبقو ،مهقيرفت ةياغب نيرهاظتملا هاجتا يف فثكم لكشب عومدلل ةليسملا لبانقلا قالطإ يف ناوعألا ةيقب عرشي                   نأ

نيرهاظتملا ةدراطم ىلإ لخدتلا تادحول وأ يمومعلا نمألل ةعباتلا ةينمألا تارايسلا نم نولزني رخآلل نيحلا نم اوناك                  نورخآ
."حالصلا"و "ةيكسملا" ،"يريهملا بيطلا" ءايحأ ةصاخو ةيالولا رقمل ةرواجملا ةيبعشلا ءايحألا يف تاوارهلاب

ةعاسلا يلاوح ىهقملاب هلمعل ارداغم ناك امدنع ( حلاص نب يلع ) نيبونملا دحا ليبس ضارتعا ّدح رمألا غلب                  ثيحو
نوللا ءادوس ةيماظن ءايزأل نيدترم نوع نيرشعلا نع ديزي ام اهنم لزن )اقاب( نيتينمأ نيترايس فرط نم لاوزلا دعب                    ةثلاثلا
زهانت ةدمل كانه هفينعت اولصاويو تارايسلا ىدحإل هداعصإ اولوتي نأ لبق يصعلاب ابرضو الكر ةرشابم هيلع                 اولاهناو
تافاعسإلا ضعب هل تمدقو ينطولا شيجلا رصانع هتلخدأ ثيح ،ةيالولل يجراخلا بابلا مامأ هءاقلإ نولوتي مث قئاقد                  رشعلا

.هجالع عقو نيأ ةنايلسب يوهجلا ىفشتسملا ىلإ هجوتي نأ لبقو ،ةيلوألا

نينطاوملل يناجمو يئاوشع فادهتسا يف نمألا ناوعأ قلطنا ،اءاسم فصنلاو ةسماخلا ةعاسلا يلاوحو هنا               ثيحو
ضرتعي نأ لبق ةيالولا رقم نع ديعب ريغلا ةقالحلا لحمل ارداغم كاذنآ ناك يذلا يّكملا دمحم بونملا نأ كلذ نم                     ،شرلاب

ىلعو ةرشابم شرلا رايع هيلع قلطيو لخدتلا تادحوب صاخلا دوسألا يماظنلا يزلل يدترمو هجولا ىطغم نما نوع                  هليبس
بيبط هصخش ام وهو هردص ىوتسم ىلع ةيناث ةرم هفادهتسا ديعي مث ههجو ىوتسم ىلع راتمأ ةرشعلا زواجتت ال                    ةفاسم

.ةبحاصملا ةيبطلا ةداهشلا هدكؤت امبسح اموي  21 ـب ةيلوأ ةحارب هيلع راشأ يذلا ةيمومعلا ةحصلا

رقمل ةرواجملا ةيبعشلا ءايحألا بلغا ىلع يئابرهكلا رايتلا عطق عقو ،2012 ربمفون 27 ةليل سفن يفو هنا                  ثيحو
ناوعأ ناو ،ادمعتم ناك ةرانإلا عاطقنا" نأ افيضم ،زاغلاو ءابرهكلل ةيسنوتلا ةكرشلاب لوؤسم هدكأ امبسح ةنايلس                 ةيالو

ةلقتسملا ةنجللا ريرقت نم 9 ةحفصلا ("...كاذنآ يدرتملا ينمألا عضولل ارظن بطعلا حالصإل لقنتلا مهيلع رذعت                 ةكرشلا
,(4 ددع ةقيثولا(.)ةروثلا ثادحأ يف قيقحتلل



ةقزألاو ءايحألا لخاد نينطاومللو نيرهاظتملل تادراطمب مايقلل فرظلا كلذ ماعلا ماظنلا ناوعأ لغتسا              ثيحو
تالحملاو لزانملل تامهادملا ضعبب مايقلا دح ىلإ رمألا مهب غلبو ،ةيكسملا يحو حالص يحو يريهملا بيطلا يحب                  ةصاخو
يجراخلا هرولب ميشهت ىلإ ناوعألا دمع ثيح يواركزلا قراط بونملل عباتلا "دويلوه" ىهقمل لصح ام وهو                 ،ةيراجتلا

.يديدحلا هبابب ةصاخو ىهقملا ةهجاوب رارضإلاو

ماعلا بتاكلا دكأ امك نوبونملا بلغا اهدكأ يتلا ةيليللا تادراطملاو تامهادملا كلت لالخ ماعلا ماظنلا ناوعأ ماق                  ثيحو
ىلإ رمألا مهب غلبو ،نيرهاظتملا هاجت فثكم لكشب عومدلل ةليسملا لبانقلا ءاقلاب ،يتبسلا بيجن ديسلا لغشلل يوهجلا                  داحتالل
ىلإ يواقربلا ةيداهو ةيلعش ةيجان نيتبونملاب ىدأ يذلا رمألا ،لزانملا ضعب ةئنفأ طسوو ةقلغملا نكامألا ديدع يف اهئاقلإ                   ّدح
تهتنا يتلا ةيزاغلا تاوبعلا ديدع امهطسوب تطقس نأ دعب امهيلزنمب امهو هاتقشنتسا يذلا زاغلا ةفاثك ببسب اهلمح                  ضاهجإ

.(5 ددع ةقيثولا( اهنم ضعبلا لامعتسا ةيحالص

شرلا حالسب نينطاوملا فادهتسا ماعلا ماظنلا ناوعأ لصاو 2012 ربمفون 28 مويل ركابلا حابصلا ذنمو هنا                 ثيحو
نمو .ةرهاظم عم لماعتلا وأ بغش لامعأل يدصتلا وأ ةينمألا ةهجاوملا ةفص ىتح اهزيمت مل تايعضو يفو يناجم                   لكشب
طسوب تالفاحلا ةطحم هاجتا يف ناك امدنع احابص فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا ىلع يحايرلا ضاير بونملا هل ضرعت ام                   كلذ
مجحلا ةريبك ةينمأ ةرايس نم الزان دوسألا يماظنلا يزلل يدترم نما نوع هليبس ضرتعا دقف .هلمع هاجتا يف اهنمو                    ،ةنيدملا

15 ىدعتت ال ةفاسم دعب ىلعو ههجو ىوتسم ىلع مث هردص ىوتسم ىلع نيتبسانم يف شرلا هيلع قلطأو ،نوللا                    ءاضيبو
ببسب سنوتب لوكين لراش ىفشتسمب مث سيارلا يداهلا ىفشتسمب مث ةنايلسب يوهجلا ىفشتسملاب اقحال هفاعسإ مت دقو                  .ارتم

عقو(.اهلاصئتسا ءابطألا ىلع هعم رذعت يذلا رمألا ،خملا نم برقلاب اهادحإ رارقتساو هينيعل شرلا تابح ضعب                 قارتخا
.)اموي 30 ـب ةحارو هتلاحل ةصخشم ةيلوأ ةيبط ةداهش هحنم

ةنس نيثالثلا زواجتي ال نسلا ريغص نما نوع هباصأ يذلا يراربلا يدمح بونملا عم اضيأ كلذ رركت                  ثيحو
جتن دقو.احابص ةقيقد و45 ةعباسلا ةعاسلا ىلع كلذ ناكو ،راتمأ 10 ـلا زواجتت ال ةفاسم ىلع هلمحي ناك يذلا شرلا                    حالسب

لاصئتساو هفاعسإ لشف دعب بلطت يذلا رمألا ،هقنعو هردص ىوتسم ىلع كلذكو هينيع ىوتسم ىلع شرلاب هتباصإ كلذ                   نع
نميأ نيبونملا نأش كلذ يف هنأش ،اسنرفب يركسعلا ىفشتسملاب جالعلل هريفست ،سنوت تايفشتسمب هينيع نم شرلا                 تابح
ىوتسم ىلع ءاطغلو دوسألا يماظنلا يزلل يدترملا نمألا نوع هيلع قلطأ يذلا يرايعلا ناورمو ينامهدلا قراطو                 يلهبلا
ةفاسملا تناك دقو يعماجلا هميلعت لوازي ثيح ةمصاعلا سنوت نم ةمداقلا ةرجألا ةرايس نم الزان ناك امدنع شرلا                   ههجو

.هينيعب ةقحاللا رارضألا ةحادف يف ببست يذلا رمألا ،راتمأ ةعبرألا زواجتت ال هنع هلصفت يتلا

لغشلل يوهجلا داحتالا هيلإ اعد يذلا ماعلا بارضإلا رارقل اذيفنتو احابص رشع ةيداحلا ةعاسلا يلاوحو هنأ                 ثيحو
مهتفدهتسا يتلا ةسرشلا ةينمألا ةلمحلا ىلع مهنم اجاجتحا ةيالولا رقم مامأ تانطاوملاو نينطاوملا نم ريبك ددع عمجت                  ،ةنايلسب
نيلوؤسملا ضعب نع تردص يتلا ةنيهملاو ةيزازفتسالا تاحيرصتلاب اديدنتو ،ةطرافلا ةليللا يف مهلزانم              تفدهتساو

.(6 ددع ةقيثولا( ضرغلا يف نييموكحلا

ةعانم ىلعو ماعلا نمألا ةمالس ىلع مهاد رطخل هليكشت مدعو روكذملا كرحتلا ةيملس نم مغرلا ىلعو هنا                  ثيحو
لخدت تادحو – يمومع نمأ( تارادإلا فلتخم نم نمألا ناوعأ نإف ،ةصاخلا وأ ةيمومعلا تاسسؤملا تارقمو                 نينطاوملا
فثكم لكشب شرلا قدانب كلذ يف نيلمعتسم هيف غلابمو فينع لكشب مهتهجاوم اودمعت دق )..داشرإ قرف – ينطو                   سرح

مهتدراطم ىلإ رمألا مهب غلب دقو ،مهتارخؤم كلذكو مهرودصو نيرهاظتملا هوجو ىلع مهبيوصت يف نيزكرمو                ،يئاوشعو
ةيالولا رقم طيحم يف الصأ اودجاوتي ملو ،ةروكذملا ةيجاجتحالا ةفقولا يف اقلطم اوكراشي مل نيذلا نيبونملا نم ددع                   ةباصإو
رامع ،يصالجلا يدلوملا ،يدوجلا داهن ،قورز عيبر ،يبورخلا لامج ،يواقربلا دومحم ،يواسيملا دمحم رارغ               ىلع(
يحتف ،يمالسلا ةنوسح ،ريشبلا نيدلا ءالع ،يلعشلا لالب ،شوركع نيدلا فيس ،يغاوزلا ماسح ،جاحلاب ماسح                ،يتاعلا

.( ...يبهيلا رضخألا نب نيمالا ،بجر

شرلا قالطإ اولصاو ماعلا ماظنلا ناوعأ نأ ّالإ ،ةيالولا رقم مامأ نيرهاظتملا بلغأ قرفت نم مغرلا ىلعو                  ثيحو
ددصب اوناك نيذلا نييفحصلا نم ددع ةباصإ يف ببست ام وهو ،هراثآ ةروطخب ثارتكا نود ةيئاوشع ةفصب بابشلا                   ىلع

ىلع شرلا تابح تارشعب بيصأ يذلا ،24 اسنرف ةانق لسارم نوسمط ديفاد يفحصلا رارغ ىلع ،ايناديم تاكرحتلا                  ةيطغت
(7 ددع ةقيثولا( هرهظ ىوتسم

لقت ال ةفصب كلذك اودمع لب ،شرلا قدانب لامعتساب روكذملا مويلا لالخ مهتدراطم يف نمألا ناوعأ فتكي مل                   ثيحو
مهنم ضعبلل ببست يذلا رمألا ،مهماسجأ ءاحنأ فلتخم ىلعو نينطاوملا ىلع يصعلاب ءادتعالا ىلإ ةوقلا يف اطارفإو                  ةيئاوشع



.ةروطخلا ةتوافتم ةيندب رارضأو روسك يف

لكشب مهفادهتسا نع اجتان ناك اهبلغأ نيبونملاب تقحل يتلا ةريطخلا تاباصإلا ديدع مويلا اذه ةليصح تناك                 ثيحو
.(10_9_8  ددع قئاثولا( ةبحاصملا ةيلوألا ةيبطلا تاداهشلا هدكؤت امبسح شرلا قدانبب فثكمو رشابم

،ةقحّاللا مايألا يف ىتح فقوتت ملو ،روكذملا مويلا لماك تلصاوت نيبونملا ضعب ىلع ةفينعلا تاءادتعالا نأ                 ثيحو
ةرايس هتغابت نأ لبق اهلزنم هاجتا يف هتبيطخل اقفارم اءاسم 2011 ربمفون 29 موي ناك يفاكلا ماشه بونملا نأ كلذ                     نم
ةسهد لصاوت مث ،فلخلا نم هب مادطصالا دمعتتو ،17752 سنوت يمجنملا مقرلل ةلماحو نوللا ءاضيب مجحلا ةريبك                  ةطرش
اهجالع بلطت ةفلتخم روسك يف هل ببست يذلا رمألا .ةعرسم رداغت نأ لبق ،اضرأ طقس امدنع هندب نم رسيألا ءزجلا                     ىلع

.اموي  45 ـب ةيلوأ ةحار هحنم عقو ثيح ةنايلسب يوهجلا ىفشتسملاب مايأ  5  ةدمل هتماقإ

ةلصافلا ةرطنقلا ىوتسم ىلعو ،راهنلا فصتنم ةعاسلا ىلع 01/12/2012 ـل قفاوملا تبسلا موي يف هنأ               ثيحو
وقرب ةيدمتعم هاجتا يف يلابرغلا دحاولا دبع وعدملا اهدوقي يتلا فاعسإلا ةرايس تناك امدنعو ،وقربو ةنايلس ةنيدم                  نيب

سرح ةرايس بناج ىلإ قيرطلا طسو نيفقاو اوناك لخدتلا تادحو ناوعأ نم ددع هليبس ضرتعا ،شرلاب باصم                  فاعسإل
نأ دعب هجاردأ ةدوعلاب هورمأ مهنأ ّالإ (ordre de mission) ةمهمب نذإلا ةقيثوب قئاسلا راهظتسا نم مغرلا ىلعو           ،ينطو         

.تاناهإلاو مئاتشلا نم الباو هوعمسأ

تاكرحلاو تاراشإلاو مئاتشلاو لاوقألا ديدع مهنع تردص ،مهنم نابشلا ةصاخو ،ماعلا ماظنلا ناوعأ نأ               ثيحو
ءاسنلا ةصاخو نينطاوملا هاجتا يف (11 ددع ةقيثولا (مالعإلا لئاسو تاسدع اهنم ضعبلا تدصر يتلاو ،                 ةيقالخأّاللا

مهزازفتسا ديزم يف مهاسو مهيدل قنحلاو بضغلاب روعشلا ىّذغو ةنايلس يلاهأ سوفن يف ّزح يّذلا رمألا ،مهنم                  بابشلاو
.مهطخسو

: عئاقولل ينوناقلا فييكتلاو تابثإلا لئاسو يف   :ايناث
: شرلاب نيبونملا فادهتسا يف / 1

نم وه نيبونملا هاجتا يف ماعلا ماظنلا ناوعأ فرط نم ةكوسمملا قدانبلا نع رداصلا شرلا نأ تباثلا نم هنأ                    ثيح
تاهاجتا يف عّرفتلا نم هنكمت يتلا ةبالصلاو ةوقلاب زيمتي يذلاو ،مم و5 3 نيب هنم ةبحلا رطق حوارتي يذلا يطاطملا                     عونلا

.يرشبلا مسجلا قارتخا نمو ،ةيقدنبلا ةهوفل هترداغم درجمب ةفلتخم
ماظعلا الو مسجلل ةيويحلا ايالخلا لاطي الو لتاق ريغ ناك نئلو ، روكذملا حالسلا نأ كلذك تباثلا نم هنأ                    ثيحو

نأ ،ةبيرق ةفاسم نم هقالطإ عقو ام اذإ ،هنكمي هنأ امك ،ةحداف ةيقلخ تاهوشت يفو ةداح مالآ يف ببستي هنإف                     ،تالضعلاو
.(12  ددع ةقيثولا( نيعلا ةيكبشب رارضإلا يف وأ رصبلا نادقف يف ببستي

نايحألا ضعب يف زواجتت ال اّدج ةبيرق ةفاسم ىلع شرلا ةريخذب مهفادهتسا عقو دق نيبونملا نم ديدعلا نأ                   ثيحو
،يليلتلا فايضوب ،يرايعلا ناورم ،ينامهدلا قراط ،يحايرلا ضاير ،يوايحيلا لاضن ،يكملا دمحم :لاثم( راتمأ               ةرشعلا

.( ...يتاعلا رامع
نادقف دكؤي اّمم ،هترخؤم ىوتسم ىلع وأ هرهظ ىوتسم ىلع شرلاب بيصأ دق نيبونملا نم اماه اددع نا                   ثيحو
مهب ليكنتلا انايحأو نيبونملاب ررضلا قاحلإ ءالؤه دمعتو ،نمألا ناوعأ بناج يف لئاص ةلوص عفدو يعرشلا عافدلا                  طورش

نورعشي يتلامالآلا طرف نم سولجلا نآلا ّدح ىلإ نوعيطتسي ال مهتارخؤم ىوتسم ىلع اوبيصأ نيذلا نوبونملا( مهنم                  ماقتنالاو
.)اهب

تارقم نع اديعبو )ةيالولا طيحم( ةهجاوملل يسيئرلا ناكم نع اديعب اوبيصأ دق نيبونملا نم اماه اددع نأ                  ثيحو
.تارهاظملا يف الصأ مهتكراشم مدعو مهفادهتسا ةيناجم دكؤي امم ،ةيمومعلا تاسسؤملا

زاغلا لبانق ذافن اهمّتح ةرورض نكي مل ماعلا ماظنلا ناوعأ فرط نم شرلا لامعتسا نأ اضيأ ديكأتلا هجتي                   ثيحو
.شرلل ةقحالو ةنمازتم ةفصب اهلامعتسا لصاوت يتلا عومدلل ليسملا

ضعبب ةصاخلا ةيبطلا تافلملا ىلإو ةقفارملا ةيبطلا تاداهشلا نيماضم ىلإ عوجرلابو ،كلذ نع الضف هنأ                ثيحو
يسورمعلا حالص ـ يحايرلا ضاير ) ةمصاعلا سنوتب لوكين لراش ىفشتسمو سيارلا يداهلا ىفشتسمب اوماقأ نيذلا                نيبونملا

يرايعلا ناورم ـ جاحلاب ماسح ـ نيدلا ردب يدجو ـ يروصنم حالف ـ يدامح نيدلا ردب ـ ينارمسلا سينأ ـ يراربلا يناه                       ـ
فادهتسا ةجيتن رصبلا دقف دق مهبلغأ نأ حضتي (، 13 ددع ةقيثولا ) ( ...يوابرحلا بوجحم ـ ينامهدلا قراط ـ يلهبلا نميأ                     ـ
ناوعألا نم لعجي ام وهو ،ببسلا سفنل حداف لكشب هرظن رثأت دق رخآلا ضعبلا نأو ،شرلا ةريخذب امهيلك وأ هينيع                     ىدحإ



.ج م  219  لصفلا ةلئاط تحت شرلا قدانبب مهفادهتسا يف نيعلاضلا
مهفارطأو مهتارخؤمو مهرودص ىوتسم ىلع ةروطخلا ةتوافتم حورجب اوبيصأ دق نيبونملا ضعب نأ              ثيحو

.ج م  218  لصفلا ةميرج ناكرأ مهيفدهتسم بناج يف لكش ام وهو شرلا ةريخذ ةطساوب

1969  يفناج  24  يف خرؤملا  1969  ةنسل  4  ددع نوناقلاب اهيلع صوصنملا جّردتلا دعاوق ةفلاخم يف  /2
: رهمجتلاو تارهاظملاو تاضارعتسالاو بكاوملاو ةماعلا تاعامتجالاب قلعتملا

هنأش نم ام نيرهاظتملا بناج يف ةنايلس ةنيدمب 2012 ربمفون و28 27 يموي ةرهاظم لالخ لجسي مل هنأ                   ثيح
.1969  ةنسل  4  ددع نوناقلا نم  14  لصفلا ىنعم ىلع حلسملا رهمجتلا ةبترم ىلإ قري نأ

نم نم نايعلا دوهشو نوبونملا امهدّكؤي امبسح نيروكذملا نيمويلا يف ثادحألا تاروطت ىلإ عوجرلاب هنأ                ثيحو
نويركسعلا اهيلع دهشي نأ نكمي امبسحو ،ايناديم اهل نوبكاوملا نويمالعإلا اهلقت امبسحو ،نييسايسو نييباقنو               نينطاوم

جّردتلا دعاوق اومرتحي مل ماعلا ماظنلا ناوعأ نأ حضتي هنإف ،صوصخلاب ةنايلس ةيالو ّرقم نيمأت ةمهمل كاذنآ                  نورشابملا
قرفتلا نوبأي نيرهمجتم مامأ مهسفنأ نمألا ناوعأ دجو اذإ" :هنأ ىلع ّصني يذلا روكذملا نوناقلا نم 21 لصفلاب                   ةدراولا
قرطلا جردتلاب نولمعتسي مهنإف نوناقلا اذه نم ةمدقتملا لوصفلاب اهيلع صوصنملاو مهيلإ ةهجوملا تاراذنإلا               مغر

يف ايدومع رانلا قلط /3 عومدلل ةليسملا لبانقلاب يمرلا /2 يصعلاب ةدراطملاو ءاملاب شرلا /1 :مهتيتشتل                 ةيلاتلا
."مهلجرأ بوص رانلا قلط / 5  مهسوؤر قوف رانلا قلط / 4  نيرهاظتملا فيوختل ءاضفلا

ةهج نمو ،نيرهاظتملا قيرفتل هايملا ميطارخل نمألا ناوعأ لامعتسا توبث مدع لالخ نم ةهج نم كلذ ديأتي                  ثيحو
ةليسملا لبانقلاب مهفادهتسا ةثلاث ةهج نمو ،توصلا تاربكم ربع قرفتلل مهتوعدو مهراذنإ ديفي ام توبث مدع لالخ نم                   ىرخأ
جراخ ةدراطم راطإ يف انايحأو دّمعتم لكشبو ةرشابم مهفادهتسا ةريخأ ةهج نمو ،شرلا قدانب لامعتسا دعب ىتح                  عومدلل

.شرلا ةريخذب ةيالولا ءاضف
ديفي ام دوجو مدعو ،ةفثكم ةفصب عومدلل ةليسملا لبانقلاب مهفادهتسا دعب نيرهاظتملا قرفت نم مغرلا ىلع هنأ                  ثيحو
انمؤم ناكو ،ةكئاشلا كالسألاو ةيديدحلا زجاوحلاب اطاحم ناك يذلا( ةيالولا رقم ماحتقاو ةوقلاب مهدصاقم غولب                مهدمعت

نم 22 لصفلا حيرصل ةفلاخم ةفصبو ،ةرشابم رانلا مهيلع اوقلطأ دق ماعلا ماظنلا ناوعأ نإف ،)ةفثكم ةيركسعو ةينمأ                   ةسارحب
.روكذملا نوناقلا

: عومدلل ةليسملا لبانقلل ينوناق ريغلاو طرفملا لامعتسالا يف / 3
مامأ رهمجت ةلاح يف مهدجاوت مدع نم مغرلا ىلع ةيزاغلا لبانقلاب نينطاوملا ضعب ماعلا ماظنلا ناوعأ فدهتسا                  ثيح

.ةرهاظملا يف الصأ مهتكراشم مدعو ةيالولا رقم
)دويلوه ىهقم رارغ ىلع( ةقلغملا نكامألا لخاد عومدلل ةليسملا لبانقلا ديدع قالطإ ّدح ىلإ رمالا مهب غلب                  ثيحو

.ينمالا زيهجتلا كلذ لامعتسا دعاوقل ةفلاخم ّدعي ام وهو ،لزانملا ضعب ةنئفأ يفو
لكشب ةروكذملا لبانقلا نم ةثعبنملا تازاغلا قاشنتسا ةيلعش ةيجان و يواقربلا ةيداه نيتبونملا ترطضا              ثيحو
ةيمومعلا ةحصلا بيبط ةداهش بسح ىّدأ امم ،اهلمح طاقسإ ىلإ ةيمومعلا ةحصلا بيبط ةداهش بسح ىدأ يذلا رمألا                   ،فثكم
لماحلا اضر نود رهاظ لمح طاقسإ ىميرجل نيبكترم امهيلزنمب عومدلل ةليسملا لبانقلا يقلطم لعجي امم ،اهلمح طاقسإ                  ىلإ

. ج م  214  لصفلا ىنعم ىلع
فرط نم ةعنصملا عومدلل ةليسملا لبانقلا نم ددعل ماعلا ماظنلا ناوعأ لامعتسا تبث دقف ،كلذ نع الضفو                  ثيحو

ةروطخ نم ديزي ام وهو ،ةنس 21 نع ديزي امب اهتيحولص ةدم ءاهتنا ينعي امب ،1984 ةنس ذنم ةيكيرمالا ةيلاردفلا                     رباخملا
.ناسنإلل يبصعلاو يسفنتلاو يمضهلا زاهجلا ىلع )ناديليزنبورولكلا يناث( يسيئرلا يربخملا اهنوكم

: يفاكلا ماشه بونملل لتقلا ةينب قوبسملا دمعلا لتقلا ةلواحم / 4
يفاكلا ماشه بونملا مدصت نأ لبق ةقئاف ةعرسب ةمداق تناك 17752 يمجنملا مقرلا تاذ ةينمالا ةرايسلا نأ                  ثيح

.قيرطلل ىنميلا ةيشاحلا ىوتسم ىلع هتبيطخل ابحطصم كاذنآ ناك يذلاو ،فلخلا نم
لبق ،هندب نم رسيألا ءزجلا لماك ىلع هسهد لصاو لب ،بونملا مدصب فتكي مل ةروكذملا ةرايسلا قئاس نأ                   ثيحو

.ةعرسلا سفنب رداغي نأ
ماقأ نأ دعب اموي 45 ـب ةيلوأ ةحار هحنم يذلا ةيمومعلا ةحصلا بيبط فرط نم بونملا فاعسإ عقو                   ثيحو

.ىرسيلا هقاس ريبجت عقوو مايأ  5  ةدمل ةنايلسب يوهجلا ىفشتسملاب
.لتقلا ةينب قوبسملا دمعلا لتقلا ةلواحم ةميرج ليبق نم بونملا هل ضرعت ام ربتعي ثيحو

:  ج م  103 و  102  ،رركم  101 ،  101  لوصفلا مئارج باكترا / 5
.ماظنلا ظفحب مهيلإ ةدنسملا ماهملا راطإ يف نمالا ناوعأ فرط نم فنع نيبونملا ديدع ىلع طلست ثيح



برضلاو لكرلاب ءادتعالا يف كلذكو ،دسجلا ءاحنأ فلتخم ىلع يصعلاب ءادتعالا يف روكذملا فنعلا لثمت                ثيحو
.تاوارهلاو نيمدقلا ةطساوب

.ةبحاصملا ةيلوالا ةيبطلا تاداهشلا هدكؤت امبسح ةتوافتم ةيندب رارضأ فنعلا كلذ نع تجتن ثيحو
امم ،ءادتعالا ةيشحوبو رهقلاو ملألاب ساسحإلا اهدرم ةماه ةيسفن رارضأ نيبونملا ضعبل كلذك هنع تجتن                ثيحو

.مويلا ىلإ ةمئاق تلازام ةيسفن تابارطضا مهنم ضعبلل فلخ
هليبس اوضرتعا نيذلا نمألا ناوعأ فرط نم حلاص نب يلع بونملا هل ضرعت ام نإف ،ىرخا ةهج نم                   ثيحو

سرامملا بيذعتلا ليبق نم ربتعي ةعاس عبرلا زهانت ةدمل هفينعت ةلصاومو ةينمالا مهترايسل هداعصإ لبق ابرض هيلع                  اولاهناو
ةدمعتم ةفصي ،ديدش يدسج ملأ هنع جتن يذلاو ،هل هترشابم ةبسانمب وأ هفيظول هترشابم لاح يمومعلا فظوملا فرط                   نم

.ج م رركم  101 و  101  نيلصفلا ةلئاط تحت ءادتعالا كلذ يبكترم نم لعجي يذلا رمألا .ةيحضلا فيوخت ةياغبو

مهب ىكتشملل ةيئازجلا ةيلوؤسملا يف  : اثلاث
. ةتقؤملا ةموكحلا سيئر بصنم لغشي  يلابجلا يدامح  هب ىكتشملا ناك ثيح

ةيمومعلا طلسلل تقؤملا ميظنتلاب قلعتملاو 2011 ربمسيد 16 يف خرؤملا 2011 ةنسل 6 ددع يسيسأتلا نوناقلاب ءاج                 ثيحو
ةماعلا ةسايسلا ذيفنت ىلع فرشيو ءارزولا سلجم سأري يذلا وهو ، ةيذيفنتلا ةطلسلل يسيئرلا لثمملا وه ةموكحلا سيئر                   نأ

. مهماهم  ءاهنا وا مهئافعا وأ  مهلزعب موقي نم وهو ةلودلا باتكو مهيراشتسمو ءارزولا رئاس نيعي نم وهو ةموكحلل

ةمزألاب ملع ىلع ناكو ةنايلس ةنيدمب اينمأو ايسايس ثادحألا روطتب مات عالطا ىلع ناك يلابجلا يدامح هب ىكتشملا نأ                    ثيحو
كلت قيوطتل لخدتي مل كلذ مغرو ، يسايسلاو يندملا عمتجملا تانوكم رئاسو يلاهألا عم ةهجلا يلاو اهببس يتلا                   ةداحلا
صخشب هكسمتب 27/11/2012 موي ءاسم ةيمالعالا هتاحيرصت ىدحا يف لباقملا يف ىفتكاو يلاهألا ةئدهتل الو                ةمزألا

" يلاولا لبق انا لحرأ " : الئاق  ةيالولا سأر ىلع يبوجحملا نيزلا دمحم ديسلا

يف شرلا قدانبل نمألا ناوعأ لامعتسابو ، نيرهاظتملا عم فينحلا ينمألا يطاعتلاب ملع ىلع روكذملا هب ىكتشملا ناك                   ثيحو
هتاميلعت يطعي ملو ينمألا لخدتلا ءاهنال لخدتي ملو انكاس كرحي مل كلذ مغرو ... ىحرجلا نم ماه ددع طوقسبو ،                     مهتهجاوم
لامعتسا يف طارفالا ىلع مهينث وأ هيرظنم بحسب ةيلخادلا ريزول هتاميلعت يطعي ملو ينمألا لخدتلا ءاهنال ةيلخادلا                  ريزول
ةيعامتجالا بلاطملا عم لماعتلا يف ينمألا لحلاب هكسمتو كلذ ىلع هتقداصم ينعي ام وهو نيرهاظتملا دض                 فنعلا

. نيجتحملل ةيداصتقالاو ةيسايسلاو

نوناقلا ماكحأ ىنعم ىلع ةموكحلا سيئر تارارقل اذفنمو ةينمألا تاوقلا ىلع افرشم ضيرعلا يلع هب ىكتشملا ناك                  ثيحو
ددع نوناقلا ماكحأ كلذكو ةيمومعلا طلسلل تقؤملا ميظنتلاب قلعتملا 16/12/2011 يف خرؤملا 2011 ةنسل 6 ددع                يسيسأتلا

. يلخادلا نمألا تاوقل يساسالا نوناقلا طبضب قلعتملا  04/08/1982  يف خرؤملا  1982  ةنسل  70

نمألا ةزهجأ يف امكحت رثكألا ةيصخشلا هنأ رابتعاب ضرتفم مأ هيروظنمل يمارجالا دصقملاب ةيلخادلا ريزو ملع نأ                  ثيحو
نأو ج م 32 لصفلا هيلع صني امبسح لعفلا ذيفنت ىلع ةدعاسملا لئاسولا نم ةليسو يه هنيب تناك يتلا ةطلسلا نإف                      يلاتلابو
حلسملا يدصتلاب نمألا ناوعأل تاميلعتلا ءادسا ىلع هصرح لالخ نم يمارجالا لعفلا ذيفنتل ةقباس ةكراشم يه                 هتكراشمب
رمألا لالخ نم كلذكو ةنايلس ةيالوب مهتماقاو مهتشاعاو مهلقن نيمأتو ضرغلل ةيبرحلا ةحلسألاب مهديوزتو               نيرهاظتملل

لالخ نم يمارجالا لعفلا ذيفنت عم ةنمازتم ةكراشم كلذك يهو ناكملا نيع ىلع مهل ةيسجوللاو ةيرشبلا تازيزعتلا                  لاسراب
ةقحال ةكراشم كلذك يهو ، ةيرشبلا رارضألا مجح عاستاب هملع مغر نينطاوملا دض صاصرلا لامعتسا فقول هلخدم                  مدع
ىلا ةيضفملا ةيرادالا ثاحبىلا ىلا الو يناديملا دقفتلا ءارجاب نذالا ىلا هتردابم مدع ةرورض ةروكذملا ةميرجلا                 باكترال
الضف ةمئالملا ةيبيدأتلا تارارقلا ذاختال اديهمت ، ةنايلس ةنيدمب ةلجسملا ةيرشبلاو ةيداملا رئاسخلا يف هناوعأ ةيلوؤسم                 ديدحت
مهضعب ماهتاب رداب امدنع نينطاوملا بضغو قنح ةراثاو مهميزأت ديزم يف مهاس دقف نييناديملا هناوعأ لمحت ضوع هنأ                   نع

.فنعلا لامعأ يف ةكراشملل ةيسايسلا فارطألا ضعبل مهتمذ عيبب

ةنايلس يلاهأ هذفن يذلا يجاجتحالا كرحتلا عم لماعتلا يف كسمت دق ضيرعلا يلع هب ىكتشملا نأ كلذك رمألاو تبث                    ثيحو
. ةيناديملا ناوعألاو تادايقلا نم مهيروظنم ىلعو ةيلخادلا ةرازوب ايلعلا ةينمألا تادايقلا ىلع هجوتلا لطب ةيالولا رقم  مامأ

مهيلع ريثأتلا كلذب ادصاق نيرهاظتملا ىلع صاصرلا قالطا ىلع هيروظنم ضيرحت ىلع روكذملا هب ىكتشملا لمع                 ثيحو



. يلخادلا نمألا تاوقل ىلعألا سلجملا سيئر هفصوب هذوفن  كلذ لك يف المعتسمو مهمئارج باكترال مهعفدو

يساسالا نوناقلا طبضب قلعتملا 1982 توأ 06 يف خرؤملا 1982 ةنسل 70 ددع نوناقلا نم يناثلا لصفلا ىضتقا                  ثيحو
سيئر ةطلس يماس تحت ةيلخادلا ريزو ىلا رظنلاب يلخادلا نمألا تاوق ناوعأ عجري " : هنأ يلخادلا نمألا                   تاوقل

"... ةيلخادلا ريزو وأ لوألا ريزولا  قيرط نع وأ ةرشابم مهرمأيو مهنذأي يذلا ةيروهمجلا

كرحتل اهاوس نود ةينمألا ةجلاعملا راتخا دق لوألا هب ىكتشملا نم ةقحالو ةقباس ةقداصمبو روكذملا هب ىكتشملا نأ                   ثيحو
نم ةماه تايمك يف كلذكو نزوشلا قدانب يف ةلثمتملا ةيلاتقلا يدصتلا لئاسو نييناديملا ناوعألل رفو نأب ةنايلس                  يلاهأ

. ناسنالل يبصعلاو يسفنتلا نيزاهجلا ىلع ريبكلا ريثأتلا تاذو عومدلل ةليسملا ةماسلا تازاغلا

نمألا تاوق لكايه ميظنتب قلعتملا 2007 توا 15 يف خرؤملا 2007 ةنسل 246 ددع رمألا نم لوألا لصفلا صن                   ثيحو
" ينطولا نمألا ةماعلا ةرادالا / 2   ريزولاب ةرشابم طبترت لكايه / 1  : ىلع ةيلخادلا ةرازوب يلخادلا

نيماعلا نيريدملا ةيقب ىلع فارشالا وه يديزوبلا ديمحلا دبع وعدملا ينطولا نمألل ماعلا ريدملا هب ىكتشملا رود نأ                   ثيحو
مدعو سفنلا طبضب ةسوملمو ةحيرص تاميلعت ءادسا ىلع صرحلا بجاو هيلع الومحم ناك كلذل هترمإ تحت نولمعي                  نيذلا
قالطا نع فكلاب ةمراصو ةحضاو تاميلعت ءادسا ىلع ىرحأو ىلوا باب نمو ، نيرهاظتملا ىلع ةرشابم شرلا                  قالطا
شرلا قالطا نأب دكؤت يتلا عئاقولا هتدنف ام وهو تاميلعتلا كلتل فلاخم لك دض ةينوناقو ةيرادا تاءارجا ذاختاو                   شرلا

. مهب ىكتشملا ةفاك ملع ىلا اهتماسج ةدم غلب تاباصا طوقس دعب ىتح لصاوت

ينطولا نمألل ماعلا دقفتملا ماق دقف 2007 ةنسل 246 ددع رمألا نم 15 لصفلا تايضتقمب المعو ىرخأ ةهج نمو                    ثيحو
ةنيدمب نيرهاظتملا دض ةوقلا لامعتسا يف طارفالا يف نمألا ناوعا دمعت ىلع هلالخ دكأ ثادحألا صوصخب ريرقت                  زاجناب

دض ينوناق وأ يرادا ءارجا يأب كلذ ىلع اسيسأت نذأي مل ريخألا اذه نأ الا روكذملا هب ىكتشملل هعفرب ماقو                     ةنايلس
. اهيبكترم ىلعو  ةلجسملا تازواجتلا ىلع رتستي الوؤسم لعجي  يذلا رمألا ، هتراداب ةفلاخملا رصانعلا وا حلاصملا

. ةيلخادلا ةرازوب لخدتلا تادحول ماعلا ريدملا ةطخ لغشي  ينابضغلا دامع  هب ىكتشملا ناك ثيح

ماظنلا ظفحب ةفلكم لخدتلا تادحول ةماعلا ةرادالا نا 2007 ةنسل 247 ددع رمألا نم 9 لصفلا بسح تباثلا نم هنأ                     ثيحو
... تاسسؤملاو دارفألا نمأ ةيامحو

ىذألا قاحلاو نيرهاظتملا عمق يف ةفثكم ةفصب اوكراش دق روكذملا هب ىكتشملا يروظنم نأ كلذك تباثلا نم هنأ                   ثيحو
( ةيزاغلا لبانقلا ، عوردلا ، ىصعلا ) 2 ددع زيهجتلا تانوكم لماكبو ةيران ةحلسأب ضرعلل نيزهجم اوناكو ،                   نيبونملاب

. ةرشابم ةفصب نيبونملا بلغأ اهتاوق دهشتسا يتلا شرلا قدانبب كلذكو

رمأ نم وهو ، نيرهاظتملا ةهجاومل ةنايلس ةنيدم ىلا ةيفاضا تازيزعت لاسراب هتاميلعت ىطعأ نم وه هب ىكتشملا نأ                    ثيحو
دض ةبكترملا مئارجلا قيقحت يف ةكراشملا ىلا هتدارا هاجتا دكؤي امم ، يدصتلا لئاسو نم اهريغو ةحلسألاب                  مهديوزتب

. نيبونملا

يلعفلا فرشملا يلاتلاب وهو ةيلخادلا ةرازوب يمومعلا نمألل ماعلا ريدملا ةطخ لغشي يناجوتلا ديحو هب ىكتشملا ناك                  ثيحو
. اهل ةعباتلا زكارملاو ينطولا نمألا ميلاقاو قطانم فلتخم ىلعو ةطرشلا تارادا ىلع ينوناقلاو

ةظفاحملابو تاكلتمملا ةيامحو صاخشألا نمأ نامضب ةفلكم ةيمومعلا نمألل ةماعلا ةرادالا نأ انوناق تباثلا نم هنأ                 ثيحو
(2007  ةنسل  247  ددع رمألا نم  4  لصفلا ( ماعلا نمألا ىلع

نيبونملا ىلع ءادتعالا يفو نيرهاظتملل فينعلا يدصتلا يف هب ىكتشملا يروظنم ةكراشم كلذك تباثلا نم هنأ                 ثيحو
. مهب رارضالاو

ةريخذلاو ةحلسألاب هيروظنم دوز نم هنأ ةرورض مئارجلا كلت صوصخب ةتباث ةيئازجلا هب ىكتشملا ةيلوؤسم نا                 ثيحو
طوقسبو ، ةوقلا لامعتسا يف مهطارفاو هيروزنم لخدت فنعب هملع لوصح نم مغرلا ىلعو هنأو . نيبونملا دض                   اهلامعتسال

. هيروظنم نم نيزواجتملا نع ثحبللو كلذ فقول ةمزآللا تاميلعتلا ءاطعإ ىلع مجحأ هنأ الا كلذ ةجيتن اياحضلا ديدع

تحت ةلماكلا هتيلوؤسم ينعي ام وهو ، ةيلخادلا ةرازوب نيوكتلل ماعلا ريدملا ةطخ لغشي فيطللاب ضاير ىكتشملا نأ                   ثيحو
قرطب ةقالع يف صوصخلابو عاطقلل ةمظنملا نيناوقلا عم لماعتلا يف ينمألا نيوكتلا جهانم نع ةيلخادلا ريزو                 فارشا



اهلامعتسا هجوأو اهب دوزتملل تازيهجتلاو ةحلسألا عم لماعتلا يفو ، رهمجتلا تالاح عم يطاعتلاو نيرهاظتملل                يدصتلا
ىلع ةقداصملا يفو نيينمألا ضعب نيوكت يف حضاولا صقنلا نع لوؤسملا ربتعي روكذملا هب ىكتشملا نأ امك .                   اهترطاخمو
نودو مهاقحلا لبق ةقمعم تاصبرتل مهعاضخا نودو ةينيوكتلا مهتارود مامتا نود يناديملا ينمألا لمعلل مهضعب                ةرشابم
اهبكترا يتلا ةيظفللاو ةيقالخألاو ةيداملا تازواجتلا ديعب دح ىلا رسفي يذلا رمألا ءانثلا يف ةلكسرو ةعباتم جمانربب                  مهصخ

.ةنايلس ةنيدمب ناديملا ىلع نودجتسملا  نابشلا ناوعألا ةصاخ

نع لوألا لوؤسملا ربتعي ةيلخادلا ةرازوب ىكرتشملا حلاصملل اماع اريدم هتفصب يساميدلا قيفوت هب ىكتشملا نأ                 ثيحو
نم اقالطنا فانصألا فلتخم نم زيهجتلا عاونأ فلتخمب ناوعألا زيهجت نعو ، ةلقنتملا ةراقلا ةينمألا تارقملا                 زيهجت

عومدلل ةليسملا لبانقلا ، ةيزاغلا تانامرلا ، تاوارهلا ، عوردلا ، تاذوخلا ) ةلتاقلا ريغ يدصتلا لئاسو ىلا ةينمألا                    ءايزألا
يدصتلا لئاسو ىلا ( شرلا قدانف ، ةكرحلل ةلشملا ةيزاغلا تاوبعلا ، ءاملا خض ميطارخ ، توصلا تاربكم ، زاغلا تافذاق ،                     

... ةيعامجلا ةحلسلاو ةيدرفلا تاسدسملاك ةيرانلا اهتريعأ عاونأ فلتخمبو اهفانصأ فلتخمب ةلتاقلا

لئاسوب ةنايلس ةنيدم تاهجاوم لالخ نيدجاوتملا ماعلا ماظنلا ناوعأ يفاكلا ردقلاب دوزي مل روكذملا هب ىكتشملا نا                  ثيحو
فضأ ، ( الثم هايملا ميطارخ )1969 ةنسل 4 ددع نوناقلا نم 21 لصفلاب اهيلع صوصنملا اهنم ةصاخو ةيملسلا                   يدصتلا

. اهصوصخب لصاحلا صقنلا زواجتو اهريفوت لجأ نم  انوناق هيلع ةبجاولا ةيانعلا لذبي مل هنأ كلذ ىلا

اهلامعتسا هجوأب ةيافك مهتطاحا نود شرلا قدانبب نييناديملا ماعلا ماظنلا ناوعأ بلغأ زيهجت نإف ، ىرخأ ةهج نم هنا                    ثيحو
يف طارفالا نع نيلوؤسملا مهأ دحأ روكذملا هب ىكتشملا نم لعجي اهيدافتل اهذاختا مزآللا ريبادتلاو اهرذاخمب                 ةصاخو

حالسلا فينصتب عفدلا ، كلت ةلاحلاو ، هنكمي الو ، ةينوناق ريغ تايعضو يفو روكذملا حالسلاب نيرهاظتملا                  فادهتسا
. طرش وأ ديق امنود هلامعتسا  يف نيينمألا نانع قالطا ريربتل ةلتاقلا ريغ ةحلسلا نمض روكذملا

ءاربخلا ديدع اضيأ هدكأ امبسحو ، نيبونملا تالاح ترشاب يتلا ةيبطلا رداصملا ديدع هتدكأ امبسح كلذك ديكأتلا هجتي                   ثيحو
نيفلكملا ماعلا ماظنلا ناوعا زيهجتل هب ىكتشملا اهيلع فرشي يتلا ةرادالا هترفو يذخلا شرلا نا نييقوقحلاو                 نيصتخملاو

ةقئافلا هتردق ينعي امب ، ممكلا هنم ةدحاولا ةبحلا رطق زواجتي ال يذلا يطاطملا عونلا نم وه ةنايلس ثادحا يف                     يدصتلاب
كلذ ىلا ةفاضالاب وهو باصملا مسجب ةحضاو ةيندب تاهيوشت نم هثدحي امع الضف ، اهب رارقسالاو داسجألا قارتخا                   ىلع

.ةيرشبلا تاناويحلا ناعطق ديصل ةداع  لمعتسي هنإف ـ، ةيقدنبلا ةهوفلا اهترداغم درجمب دحاولا رايعلا تابح  رثانت ىلا رظنلابو

ةرادا يهو ، ةيلخادلا ةرازوب يوهجلا قيسنتلا ريدم ةطخ ثادحألا لالخ لغشي ناك ةروفعج دمحم هب ىكتشملا نأ                   ثيحو
ىلا رظنلاب ةعجار ريغلا ينطولا نمألا قطانم ةفاك ىلع ةراشمب فرشتو ، يمومعلا نمألل ةماعلا ةرادالا ىلا رظنلاب                   ةعجار

يف خرؤملا 246 ددع رمألا نم سماخلا لصفلا نم ةعباسلا ةرقفلا قوطنم بسح ةيلخادلا ةرازوب ينطولا نمألا ميلاقا                  ةرادا
.ةيلحملا ةيمنتلاو ةيلخادلا ةرازوب  يلخادلا نمألا تاوق لكايه ميظنتب قلعتملاو  2007  توا  15

يمومعلا نمألل ةماعلا ةرادالا فارشا تحت يوهجلا قيسنتلا ةرادا ىلا رظنلاب عجرت ةنايلسب ينطولا نمألا ةقطنم نا                  ثيحو
ةيالوب هرظن عجرمب ماعلا ماظنلا ناوعأ فرط نم ةبكترملا تازواجتلاو مئارجلا نع ةيئازجلا ةيلوؤسملل سسؤي يذلا رمألا ،                 

. ةنايلس

ايمالعا هقيلعت ضرعم يفو ، ةيلخادلا ةرازول يمسر قطانك هماهم ةرشابم راطا يف شورط دلاخ هب ىكتشملا دمعت                   ثيحو
فيرحتو ، 2012 ربمفون 28 موي ءاسم ةنايلسب يوهجلا ىفشتسملا يفظومو ماعلا ماظنلا ناوعأ نيب بسن يذلا فالخلا                   ىلع

، ةراجحلاب نورهاظتملا هباصا دق ىفشتسملاب جالعلل مدق يذلا نمألا نوع نأب حرص امدنع ماعلا يارلا ةطلاغمو                  عئاقولا
. هئالمزب داجنتسالل هعفد يذلا رمألا  هفاعسا اوضفر دق روكذملا ىفشتسملاب يبطلا هبشو يبطلا راطالا نأبو

هينذأ ىوتسم ىلع بيصا دق ناكروكذملا نوعلا نأ ةرورض هب ىكتشملا هب حرص ام امامت فلاخت رومألا ةقيقح نا                    ثيحو
سار ىلا هابتنالا نودو ةوقب هئالمز دحأ هقلغا يذلا يبناجلا يقالزنالا اهبابو ةينمألا ةرايسلا ةفد نيب هسار رصحنا                   امدنع

، هنأ رمألا يف ام ةياغو ـ هلوصو درجمب هتدجنل به دق ىفشتسملاب يبطلا راطالا نأو ، (13 ددع ةقيثولا( ةهج نم                      هليمز
قترل بسانملا يليمجتلا طيخلا بالجتسال يولعلا حانجلا ىلا تاضرمملا ىدحا تلوحت دقف ، هتباصا ةيعون ىلا                 رظنلابو

29 خيراتب ةنايلسب يوهجلا ىفشتسملا ىلا هنع ةرداصلا ةلسارملا يف ةيمومعلا ةحصلا ريزو هدكأ يذلا رمألا ،                  هحورج
2012  ربمفون

يف دقتعي ماعلا يارلا لعجل ىرخأ ةياور نع غالبالا كلذ مغر دمعت هنا الا ، ةعقاولا ةقيقحب املاع ناك هب ىكتشملا نأ                       ثيحو



. ج م ايناث رركم  306  لصفلا ةميرجل ابكترم هلعجي امب ، نمألا ناوعا دض  يمارجا لمع دوجو

نمو نيبونملا رارضأل ةقثوملا ةيلوألا ةيبطلا تاداهشلا لالخ نمو ، بانجلا ىلع ةطوسبملا عئاقولا لالخ نم دكأتي                  ثيحو
27و28 يموي نيرهاظتملا تيتشتل ةوقلا لامعتسا يف جردتلا ةطباضب وديقتي مل نمألا ناوعا نا ةبحاصملا تاديؤملا                 لالخ
يف ةرشابم اوطرخنا مهنأ لب ، ةرداغملاو قرفتلا بوجوب مهل احيرص اهيبنت مهتداق نع الو مهنع ردصي ملو 2012                    ربمفون

، مهداسجأ نم ةساسح عقاوم يفو ةبيرق تافاسم ىلع شرلا حالسب نيرباعلا نينطاوملا نم مهريغو نيرهاظتملا                 فادهتسا
ةدهاعم نم 1و2 نيلصفلا كلذكو 1969 ةنسل 4 ددع نوناقلا نم 21 لصفلا تايضتقمل مهتفلاخم سكعي يذلا                 رمألا
بناج نم ةيرانلا ةحلسألاو ةيمومعلا ةوقلا مادختسا نأشب ةيساسألا ءىدابملاب ةقلعتملا (19900907)             ابوك_انافاه

. نيناوقلا ذافناب نيفلكملا نيفظوملا

لالخ نم مهلمعل ةمظنملا بيتارتلاو نيناوقلاب مهدييقت مدعو نيرهاظتملا دض ةوقلا لامعتسا يف نمألا ناوعأ طارفا دكأتي                  ثيحو
2013 يرفيف 23 خيراتب ينطولا نمألل ماعلا ريدملا ىلا هجوملاو ينطولا نمألل ماعلا دقفتملا فرط نم زجنملا دقفتلا                   ريرقت

تالخدتلا ضعب ةجيتن نمألا ناوعأ فرط نم ةوقلا لامعتسا يف طارفا ليجست " : يلي ام ةيناثلا هتحفصب ءاج                    يذلاو
"... ةنايلس ةيدمبو ةبرج ةنيدمبو 2012 ليرفأ 9 موي ةمصاعلاب لصح ام رارغ ىلع ةسوردم نكت مل يتلا                   ةينمألا

.(14  ددع ةقيثولا(

نم 32 لصفلاو 2007 ةنسل 247 ددع رمألاو 1980 ةنسل 70 ددع نوناقلا نم 2و49 نيلصفلاب المعو ، هنا                    ثيحو
ةرشابم تببستو نيبونملا ىلع تطلست يتلا تاءادتعالاو مئارجلا نع ايئازج نولوؤسم مهب ىكتشملا ربتعي ، ةيئازجلا                 ةلجملا

مهب ةقحاللا  رارضالا يف

دعاوقب ديقتلا نود الح امم ةيملسلا يدصتلا لئاسو يف صقن دوجوب عرذتلا ةيلوؤسملا هذه نم يصفتلل نكمي ال هنأ                    ثيحو
ةفصب عومدلل ةليسملا لبانقلا اولمعتسا دق نمألا ناوعأ ناو ةصاخ 1969 نوناق نم 21 لصفلاب ايهلع صوصنملا                  جردتلا

.شرلا قدانب لامعتسال ةقحالو ةنمازتم

ةنايلس ةنيدمب عاضوألا بارطضاب ، ةيئازجلا مهتايلوؤسم نم ايصفت ، اوعرذتي نا مهب ىكتشملل كلذك نكمي ال هنا                   ثيحو
عمتجملا تامظنمو ةيبنجألاو ةينطولا مالعالا لئاسو بلغأ ناو ةصاخ انافاه ةدهاعم نم 8 ةداملا ماكحأب المع                 كلذز
يجاجتحالا كارحلل يملسلا عباطلا ىلع ودكأو ةعيرذلا طلت اوطقسا دق نايعلا دوهش ديدعو ةنايلس ةيالوب يسايسلاو                 يندملا

. ربمفون  27و28  يموي ةيالولاب

بابسلا هذهلو اذـــــــــــــــل
ةنسل 69 ددع موسرملا ىضتقمب ةحقنملا ةيركسعلا تابوقعلاو تاعفارملا ةلجم نم 5و105و7 لوصفلا ماكحأب               المعو

1982 توأ 6 يف خرؤملا 1982 ةنسل 70 ددع نوناقلا نم 22و49 نيلصفلاو ، 2011 ةيليوج 29 يف خرؤملا 2011                   
24 يف خرؤملا 1969 ةنسل 4 ددع نوناقلا نم 21 لصفلاو يلخادلا نمألا تاوقل ماعلا يساسألا نوناقلا طبضب                  قلعتملا
246 ددع رمألا ماكحأو ، رهمجتلاو تارهاظملاو تاضارعتسالاو بكاوملاو ةماعلا تاعامتجالاب قلعتملا 1969              يفناج
، ةيلحملا ةيمنتلاو ةيلخادلا ةرازوب يلخادلا نمألا تاوق لكايه ميظنتب قلعتملا 2007 توأ 15 يف خرؤملا 2007                  ةنسل

ةحلسالاو ةيمومعلا ةوقلا مادختسا نأشب ةيساسلا ءىدابملاب ةقلعتملا ( ابوك ) انافاه ةدهاعم نم 1و2و4و5و7و8                لوصفلاو
ةميرجلا نم ةياقولا لوح نماثلا ةدحتملا ممألا رمتؤم فرط نم ةدمتعملاو نيناوقلا ذافناب نيقلطملا نيفظوملا بناج نم                  ةيرانلا

ةيليوج 9 رما نم يناثلا لصفلاو ج م و250و251 ايناث رركم 32و59و304و305و306 لوصفلا ، نيفلاخملا                ةلماعمو
. ينوناقلا داجنتسا مدعب  قلعتملا  1942

.مهيلا بوسنم وه ام لجأ نم مهب ىكتشملا عبتتو يقيقحت ثحب حتفب نذالا بانجلا ةلادع نم ءاجرلا

رظنلا ديدس بانجللو


