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نيناوق
عـــيـبر11 يف خرؤــمـلا٣٠-٥1 مـــقر نوــناـقــلا ىضتــقمبو–

قلعتملاو٥1٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا٦٣٤1 ماع يناثلا
،ةلادعلا ةنرصعب

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

 : هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا1٩٣1 ماع رفص٦2 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ماكحأ
 .يركسعلا ءاضقلا نوناق نمضتملاو17٩1 ةنس ليربأ22

رــمألا نــم ىلوألا ةداــملا ماـــكحأ ممـتتو لدــعــت :2 ةّداملا
،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس ليربأ22 يف خرؤملا82 -17 مقر
 : يتأي امك ررحتو

فرـــط نــم يرــكــسـعلا ءاـضــقلا سراــمـي: ىلوألا ةداملا“
.”ايلعلا ةمكحملا ةباقر تحت ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا

مــقر رمألا نم٣ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٣ ةّداملا
،هالعأ روكذملاو17٩1 ةــنس ليربأ22 يــف خرؤملا17-82
 : يتأي امك ررحتو

عيــمــج ىلــع نوــناــقــلا اذـــه ماـــكــحأ قــبطت:٣ ةداملا“
عافدلا ةرازول نيعباتلا نييندملاو نييركسعلا نيمدختسملا
.”ينطولا

ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ممتي:4 ةّداملا
 : يتأي امك ررحت رركم٣ ةدامب ،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس

يف ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا مظنت: رركم٣ ةداملا“
.”ةيركسع فانئتسا سلاجمو ةيركسع مكاحم

رمألا نم٥و٤ نيتداملا ماكحأ ممتتو لدعت:5 ةّداملا
،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر
 : يتأي امك ناررحتو

فانئتسا سلجمو ةيركسع ةمكحم أشنت:٤ ةداملا“
.ةيركسع ةيحان لك يف يركسع

فاـــنـــئتسالا سـلـجـمو ةــــيرــكــســعــــلا ةــــمـكــحـمـلا ىــــّـمست
.امهنم دحاو لك رقم هب دجاوتملا ناكملا مساب يركسعلا

مـيـلــقإ نــم ناــكــم يأ يف اــمــهــتاسلــج ادــقــعــي نأ نــكــمــيو
.”ينطولا عافدلا ريزو نم ررقم بجومب ،ةيركسعلا ةيحانلا

٩٣41ماع ةدعقلا يذ٦1يفخرؤم41-٨1 مــقر نوناق
رـــمألا مــمتيو لدــعي ،٨102ةنسويلوي٩2 قـفاوملا

قفاوملا1٩٣1 ماع رفص٦2 يفخرؤـملا٨2-17 مقر
ءاــضــقلا نوــناــق نمـضتــملاو17٩1 ةــنس لـــيرــبأ22
.يركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٦٣1و٩٥و8٥ داوملا اــمـــيسال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــب–
،هنم171و٩٦1و٥٦1و٤٦1و2٦1و٠٦1و8٥1و٤٤1و7-٠٤1و

يف خرؤـملا11-٤٠ مـقر يوـضعلا نوـناقلا ىـضتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس٦ قـفاوملا٥2٤1 ماـع بجر12
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

٠1 يف خرؤملا11-٥٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
٥٠٠2 ةـنــس وــيــلوــي71 قــفاوـــملا٦2٤1 ماـــع ةيــناــثلا ىداــمـج
،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو

٤2 يف خرؤملا21-11 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا11٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا2٣٤1 ماع نابعش
،اهتاصاصتخاو اهلمعو ايلعلا ةمكحملا ميظنت

ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوــناــق نـمـضـتـمــلاو٦٦٩1 ةــنــس وــيــنوــي8 قــفاوــملا٦2٣1
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا

ماع رفص81 يف خرؤملا٦٥1-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوــناــق نــمــضــتــمــلاو٦٦٩1 ةـنــس وــيـنوــي8 قــفاوــملا٦2٣1
،ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا

ماع رفص٦2 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ىضتقمبو–
ءاضقلا نوناق نمضتملاو17٩1 ةنس ليربأ22 قفاوملا1٩٣1
،ممتملا ،يركسعلا

ماع مرحم٩2 يف خرؤملا2٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوــــناـقلا نمــضتـملاو٦٠٠2 ةنــس رـيارــبف82 قــفاوـملا72٤1
اميسال ،ممتملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا
،هنم٩٦ ةداملا

ةجحلا يذ٤2 يف خرؤملا7٠-٣1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنت نمضتملاو٣1٠2 ةنس ربوتكأ٩2 قفاوملا٤٣٤1 ماع
،ةاماحملا ةنهم

لاوش٣1 يف خرؤملا٦٠-٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةمدخلاب قلعتملاو٤1٠2 ةنس تشغ٩ قفاوملا٥٣٤1 ماع
،ةينطولا
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هيف لوطت يذلا عونلا نم اياضقلا ىدحإ نوكت امدنع
نييطايتحا نييركسع نيدعاسم ءاعدتسا زوجي ،ةمكاحملا

دــــــحأ ،ءاضتــــــقالا دــــــنـــــــع ،ضيوـــــــعـــــــت دصق ،تاسلجلا روضحل
.”انوناق نياعم ببس نع جتان عنام ةلاح يف ءاضعألا

طــباـض وأ فــص لــجر مـهــتـمــلا نوــكــي اـمدــنع :7 ةداملا“
طباض نييركــســعلا نـيدــعاــسـمـلا دــحأ نوــكـي نأ نــّيعتي ،فص
.فص

نوـــكـــي نأ نـــــّيـــعـــتـــي ،اـــطـــباض مـــهـــتملا نوـــكـــي اـــمدـــنــــعو
ةبتر سفن نم ،لقألا ىلع ،نيطباض ،نايركسعلا نادعاسملا
.مهتملا

فانئتسالا سلجم وأ ةمكحملا ليكشت يف ىعارـتو
.ةمكاحملا موي هتبترم وأ مهتملا ةبتر ،يركسعلا

بتارمـلاو بترــلا يوذ نـم نيمـهــتـمـلا ددــعــت ةـلاــح يـفو
.”ةيمدقألاو ةبترلل ىلعألا دحلا كلذ يف ىعاري ،ةفلتخملا

ةيرـكــســعــلا مـكــحـلا ةــهــج ةـلـيــكــشت نوــكــت:8 ةداملا“
ةـــــمـــــكاـحـــــم ةـــــلـــــيـــــكشتـــــل ةـــــلــــــثامم برحلا ىرـسأ ةــــــمــــــكاحمل

.”بترلا لثامت ساسأ ىلع نييرئازجلا نييركسعلا

ةــمـئاــق اــيرود ينطولا عاــفدلا رــيزو عـضي:٩ ةداملا“
نــــــــيوـــــــــعدملا فـصلا طاـبضو طاـــــــــبضلا ةـــــــــيـــــــــمدـقأو بترـــــــــب
ةــمـــكـــحـــم لـــك ىدـــل نييرـــكسع نـــيدـــعاسم ةـــفصب كارـــتشالـــل
                         .يركسع فانئتسا سلجمو ةيركسع

عضوتو ،ليقنت لك عم نمازتلاب ةمئاقلا هذه لدعتو
.ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلا طبض ةباتك ىدل

هذــه يف نودــيقملا فصــلا طاــبضو طابــضلا ىعدــتســي
لغشل ،مهديق بيترت بسحبو ،عباتتلا هجو ىلع ،ةمئاقلا

نم لوبقملا عناملا ةلاح ادعام ،نييركسع نيدعاسم ماهم
                         .ينطولا عافدلا ريزو

،نييركسعلا نيدعاسملا دحأل عنام لوصح ةلاح يفو
اطباض ،ةلاحلا بسحبو ،اتقؤم ينطوـلا عاــفدــلا رــيزو نــّيعي
بيـترتلا بسح فص طباض وأ هفلخيل ةبـترلا سفن نم
.”هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا ةمئاقلا يف دراولا

ةماعلا ةباينلا يركسعلا ماعلا بئانلا لثمي:٠1 ةداملا“
ماــع بــئاــن هدعاــسيو ،يركـــسعلا فانئــتسالا سلــجم ىدــل
.نيدعاسم نييركسع نيماع باون ةدع وأ دعاسم يركسع

ماـعـلا بئاــنــلا ةــيروــهــمــجــلــل يرــكسعــلا لــيــكوــلا لــثــمــي
ليكو بئان هدعاسيو ،ةيركسعلا ةمكحملا مامأ يركسعلا

يرـــكسعـــلا لـــيـــكوـــلا باوـــن ةدـــع وأ ةـــيروــــهــــمــــجــــلــــل يرــــكسع
.ةيروهمجلل

يرـكسعـلا لـيـكوـلاو يرـكسعـلا ماــعــلا بئاــنــلا سراــمــيو
،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأل اقبط امهماهم ةيروهمجلل
.نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم

ةباينو مكح ةهج ةيركسعلا ةمكحملا مضت :٥ ةداملا“
.طبض ةباتكو قيقحت فرغو ةيركسع

ةفصب ٍضاق نم ةيركسعلا ةمكحملل مكحلا ةهج نوكتت
،لـــقألا ىلع ،يئاضق سلـــجمب راشتسم ةــــبــــتر هــــيدــــل سيــــئر
.نينثا نييركسع نيدعاسمو

ةدايز ةيئاضقلا ةهجلا هذه مضت ،تايانجلا داوم يفو
نـــيدـــعاسمو نينــــثا نييرــــــــــكسع نييضاــــــــــق ،سيــــــــــئرــــــــــلا ىلع
.نينثا نييركسع

ةلباق ةدحاو ةنس ةدمل ةيركسعلا ةمكحملا سيئرنــّيعي
ينطولا عافدلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ديدجتلل
.”ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ممتي :٦ ةّداملا
1رركم٥و رركم٥ نيتدامـــب ،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس
 : يتأي امك ناررحت

يركسعلا فانئتسالا سلجم مضي: رركم٥ ةداملا“
.طبض ةباتكو ماهتا ةفرغو ةيركسع ةماع ةباينو مكح ةهج

نم يركسعلا فانئتسالا سلجمل مكحلا ةهج نوكتت
،يئاضق سلجمب ةفرغ سيئر ةبتر هيدل سيئر ةفصبٍضاق
.نينثا نييركسع نيدعاسمو ،لقألا ىلع

ةدايز ،ةيئاضقلا ةهجلا هذـــه ّمــضـت تاــياــنجلا داوـــم يفو
نـــيدـــعاسمو نينــــثا نييرــــــــــكسع نييضاــــــــــق ،سيــــــــــئرــــــــــلا ىلع
.نينثا نييركسع

ةنس ةدمل يركسعلا فانئتسالا سلجم سيئر نـــّيعي
عافدلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ديدجتلل ةلباق ةدحاو
.”ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو ينطولا

ةهجلا سيئرل عنام لوصح ةلاح يف :1رركم٥ ةداملا“
مــــتــــي ،نييرــــكسعــــلا ةاضقــــلا دــــحأ وأ ةــــيرــــكسعــــلا ةــــيــــئاضقــــلا
ىدل ةيئاضقلا تاهجلا نم ةاضقب ،ةلاحلا بسح ،مهفالختسا

عاــفدــلا رــيزو نــم رارــق بجومــب،ىرخأ ةــيرــكسع ةــيحاــن
.”ينطولا

٠1و٩و8و7و٦ داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:7 ةّداملا
17٩1 ةـنــس لــيرـــبأ22 يـــف خرؤـــملا82-17 مـــقر رـــمألا نــم
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

نوكراــشــملا نويرــكسعلا نودــعاــسملا نــّيعي :٦ ةداملا“
ةدمل يركــسعلا فانئتسالا سلجمو ةيركسعلا ةمكحملا يف
ينطولا عافدلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ،ةدحاو ةنس
 .ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

ردصت مل ام مهماـــهم نوــيركــســعلا نودعاـــسملا سراـــمي
ةـيضقـب ةصاخلا تاسلجلا ءاـهــتــنا نيحلو ةدــيدــج تاــنــيــيــعــت

.ىلوألا اهتسلج يف اوكراش
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اــقــبــط مــهــماــهــم يف طــبضلا ةــباــتــك وــمدــخــتسم نــــّيــعــي
يساسأ نوــناــقــل نوــعضخــيو ،لوــعــفملا يراسلا مــيــظــنــتـــلـــل

.”ميظنتلا قيرط نع ددحي صاخ

نأ ،نالطبلا ةلئاـط تحت ،ناك ايأ نكمي ال:٣1 ةداملا“
ةيئاضق ةهج يف اوضع وأ اسيئر هتفصب ةيضق يف رظني
                 : يركسع قيقحت يضاق وأ ةيركسع

ةبارق ةقالع وأ ةيعبت ةقالع هجوزل وأ هل تناـك اذإ–1
لاخ نبا وأ معلا نبا ةجرد ةياغ ىلإ ةيضقلا فارطأ دحأ عم

،انمض قيقش

فارطأ دحأب بسن ةقالع هجوزل وأ هل تناك اذإ–2
قالطلا ةلاح يف ىتح ،انمض ةيناثلا ةجردلا ةياغ ىلإ ةيضقلا
،جوزلا ةافو وأ

نوكي نيذلا صاخشألل وأ ،هجوزل وأ هل تناك اذإ–٣
يف ةحلصم ،مهيلع امدقم وأ ارظان وأ ايصو هجوز وأ وه
،ةيضقلا

رمألا قلعت اذإ وأ ،ةداهشب ايلدم وأ ايكاش ناك اذإ–٤
اذإ ،اهيف ءاضعألا دحأ وأ ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلا سيئرب
،قيقحتلا يف ايمسر كراش دق ناك

دـــحأ وأ هـــجوز وأ هــــنــــيــــب ىوــــعد كاــــنــــه تناــــك اذإ–٥
وأ مهدحأ جوز وأ فارطألا دحأ نيبو امهراهصأ وأ امهبراقأ
ةقباسلا تاونـس سمخلا لالخ ،هراهصأ دحأ وأ هبراقأ دحأ

ةيضقلا عفر نم وأ ،قيقحتللٍضاقك هيلع ىوـعدلا ةلاحإل
وأ اهل اسيئر نوكي يتلا ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ

،اهيف اوضع

،ةرادإلاب مئاق ةفـصب ةيضقلا رظن نأ هل قبـس اذإ–٦

ةيضقلا فارطأ دحأ نيبو هجوز نيب وأ هنيب ناك اذإ–7
 .هزـّيحت اهيف هبتشيل ةيفاكلا رهاظملا نم امهدحأ جوز وأ

وأ مع وأ لاخ ةجرد ةياغل راهصألاو براقألا نكمي ال
ءاضعأ اونوكي نأ ،نالطبلا ةلئاط تحت ،تخأ نبا وأ خأ نبا

.”ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلا سفن يف

فانئتسا سلجم سيئر لك ىلع نــّيعتي:٤1 ةداملا“
تالاحلا ىدــــحإ هــــيــــلــــع قــــبــــطـــــنـــــت هـــــعضو نأ ىرـــــي يرـــــكسع
حرصي نأ ،نوناقلا اذه نم٣1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ عفرت ةضيرع ةطساوب كلذب
.ايلعلا

ةيئاضق ةهجب وضع وأ سيئر لك ىلع ،نـّيعتي امك
ىلإ ايباتك كلذب حيرصتلا ،ةيعضولا سفن يف نوكي ةيركسع
لصفي يذلا ،صتخملا يركسعلا فانئتسالا سلجم سيئر

يأر عالطتسا دعب ،نعطلل لباق ريغ رارق بجومب كلذ يف
.يركسعلا ماعلا بئانلا

يرــكسعــلا لــيــكوــلاو يرــكسعــلا ماـــعـــلا بئاـــنـــلا فـــلـــكـــي
.”طابضنالاو ةرادإلاب ةيروهمجلل

ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ممتي:٨ ةّداملا
1رركم٠1و رركم٠1 نيتدامــب ،هالــعأ روــكذــمـلاو17٩1 ةـنــس
 : يتأي امك ناررحت

سلــجــمب ماــهــتالا ةــفرــغ لكــشــتت: رركــم٠1 ةدامــلا“
هل سلاجملا نم يضاق ،سيئر نم يركسعلا فانئتسالا

نييضاقو ،لقألا ىلع ،يئاضق سلجمب ةفرغ سيئر ةبتر
.نينثا نييركسع

فاــــنــــئتسالا سلــــجمب ماــــهــــتالا ةــــفرــــغ سيــــئر نــــــّيــــعـــــي
رارـق بجومب ،دــيدــجــتــلــل ةــلــباــق ةدــحاو ةــنس ةدمل يرــكسعــلا

ظــفاـــح ،لدـــعـــلا رـــيزوو ينـــطوـــلا عاـــفدـــلا رـــيزو نيب كرـــتشم
. ماتخألا

دحأل وأ ماهتالا ةفرغ سيئرل عنام لوصح ةلاح يفو
دحأــب وأ ســيئرب ،ةلاـحلا بــسـح ،هـفالخــتسا مــتي،اهئاضعأ
فاــنــئتسا سلــجــم ىدــل ماــهــتالا ةــفرــغــل نييرــكسعــلا ةاضقـــلا

.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق بجومب ،رخآ يركسع

دحأ وأيركــسعلا ماـــعـلا بـئاـنـلا ةماــعلا ةباينلا ىلوتي
.هيدعاسم

طبضلا ةباتك ومدختـسم طــبضلا ةباـتك رييست ىلوـــتي
.يركسعلا فانئتسالا سلجمل نوعباتلا

ةــقــلــعــتملا ةــيــئازجلا تاءارــجإلا نوــناـــق ماـــكـــحأ قـــبـــطـــت
فاـنــئتسالا سلــجــم ىدــل ماــهــتالا ةــفرــغ ىلع ماــهــتالا ةــفرــغــب
.”نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم ،يركسعلا

قيقحت يضاق قيقحتلا ةفرغ مضت :1رركم٠1 ةداملا“
.طبض ةباتكو ،يركسع

،قيقــحتلا تاءارــجإب يركــسعلا قيقـحتلا يضاــق موــقي
اذه ماكحأ ةاعارم عم ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأل اقبط

 .نوناقلا

ةيضق يف ققحي نأ يركسعلا قيقحتلا يضاقل نكمي ال
”.ةماعلا ةباينلا يف اوضع هتفصب اهيف رظن نأ هل قبس

٤1و٣1و21و11 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت :٩ ةّداملا
روكذملاو17٩1 ةنس ليربأ22 يف خرؤملا82 -17 مقر رمألا نم
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ

ةاضقلاب صاخلا يساسألا نوناقلا ددحي :11 ةداملا“
.”صاخ صن بجومب نييركسعلا

طــبـضلا ةــباـتــك حـــلاـصم رـــيـيـست ىـلوـتـــي :21 ةداملا“
وأ/و نوـيرـكسـع نوـمدـخـتسم ةـيركـسعلا ةيئاـضقلا تاهـجلل
مهماهم نوسراميو ،ينطولا عافدلا ةرازول نوعبات نويندم
.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناقو يركسعلا ءاضقلا نوناقل اقبط
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ميحرلا نمحرلا هللا مساب“

ةيانعب يتمهمب موقأ نأ ميظعلا يلعلا هللاب مسقأ
ظفاحأ نأو ةاواسملاو ةلادعلا ئدابمل اقفو صالخإو
ىلع هللاو يتمهم ءاضقنا دعب ىتح تالوادملا رس ىلع
.”ديهش لوقأ ام

.”نيميلا ءادأب رضحم ررحيو

مهنييعت دنع ،طبضلا ةباتك ومدختسم يدؤي:71 ةداملا“
اهيف مهنييعت مت يتلا ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ ،لوألا

 : اهصن يتآلا نيميلا ،مهفئاظو مهيلوت لبقو

ميحرلا نمحرلا هللا مساب“

ةنامأب يماهمب موقأ نأ ميظعلا يلعلا هللاب مسقأ
ينهملا رسلا ىلع ظفاحأ نأو صالخإو ةيانعو قدصو
لاوـــــــحألا لـــــــك يف يعارأ نأو ةـــــــنـــــــهملا فرشب مزــــــــتــــــــلأو
هللاو يماـهـم يلع اــهضرــفــت يتــلا تاــبــجاوــلا فورــظــلاو
.”ديهش لوقأ ام ىلع

.”نيميلا ءادأب رضحم ررحيو

تقو ةيركسع ةيئاضق تاهج ءاشنإ نكمي:٩1 ةداملا“
.برحلا

ءانب موسرم بجومب ةيئاضقلا تاهجلا هذه رقم ددحي
.ينطولا عافدلا ريزو ريرـقت ىلع

ةاضقلا كلسل نيعباـتلا ةاضقلا ءاعدتسا ةداعإ نكمي
نيصصخملا طـــــبضلا ةـــــباـــــتـــــك يمدـــــخـــــتسمو ،نييرــــــكـسعــــــلا
.”ةيئاضقلا تاهجلا هذه يمدختسم ليمـكتل طاـيتحالل

تاهجلا ةمدخو ريسب ةقلعتملا ماكحألا قبـطت:22 ةداملا“
ةــيــئاضقــلا تاــهجلا ىلع ،مــلسلا تقو ةــيرــكسعـــلا ةـــيـــئاضقـــلا
 .”برحلا تقو ةيركسعلا

ىوـــعدـــلا يـــف يرــكـــســعـلا ءاـــضـــقـلا ّتـبـــي:٤2 ةداــملا“
 .”ةيـمومـعلا

يــف ةـيركــســعلا ةــيئاـضــقلا تاـهــجلا رظــنت:٥2 ةداــملا“
يف اهيلع صوصنملا ،يركسعلا ماظنلاب ةصاخلا تافلاخملا
يلصأ لعاف لك اهيلإ لاحيو .نوناقلا اذه نم ثلاثلا باتكلا
،ةميرجلا يف كيرش لكو رخآ كرتشم لعاف لكو ةميرجلل

                                 .ال مأ ايركسع ناك ءاوس

ةـــيرـــكسعـــلا ةـــيـــئاضقــــلا تاــــهجلا ماــــمأ كلذــــك مــــكاـحــــيو
ةرازوــل نوــعــباــتــلا نوــيــندملاو نوــيرـــكسعـــلا نوـــمدـــخـــتسملا
نوـلـعاـفـلاو ةـمـيرـجـلـل نوـيـلصألا نوـلــعاــفــلا ،ينــطوــلا عاــفدــلا
ءانثأ ةبكترم تناك ةميرج ةيأ يف ءاكرشلاو نومهاسملا
 .فيضملا ىدل وأ ةمدخلا

ىلإ ةـــيرـــكسعـــلا ةـــيـــئاضقـــلا تاـــهجلا صاصتـــخا ّدـــتـــمـــي
ءاكرشلاو نيمهاسملا نيلعاـفلاو ةميرجلل نييلصألا نيلعافلا

.”ةيركسعلا تاقاطنلا يف ةبكترملا مئارجلا يف

هجوي ،يركسعلا قيقحتلا يضاقب رمألا قلعتي امدنعو
.”ماهتالا ةفرغ سيئر ىلإ حيرصتلا

ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ممتي :01 ةّداملا
 : يتأي امك ررحت رركم٤1 ةدامــب ،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس

يف ايباتك درلا بلط مهتملل قحي : رركم٤1 ةداملا“
نأ بــجيو ،هالـــعأ٣1 ةداـمــلا يــف اـهيــلع صوـصنــملا تالاــحلا

وأ يضاقلا مسا ،لوبقلا مدع ةلئاط تحت ،بلطلا يف نــّيعي
هجوألا ضرع لمشي نأو هدر بولطملا يركسعلا دعاسملا
ةــمزالــلا تاررــبملا لــكـــب اـــبوـــحصم نوـــكـــي نأو اـــهـــب ىـــعدملا

 : ىلإ هجويو ،مهتملا هعقويو

رمألا قلعتي امدنع ،ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا–1
 ،يركسعلا فانئتسالا سلجم سيئرب

 : يركسعلا فانئتسالا سلجم سيئر–2

وأ سيئرب رمألا قلعت اذإ تاركذـملا عادــيإ لبــق–
 ،ماهتالا ةفرغ ءاضعأ

رــــمألا قــــلــــعــــت اذإ عوضوملا يف تاــــعــــفارملا لــــبــــق–
سلــجــم ءاضعأ وأ ةـــيرـــكسعـــلا ةـــمـــكحملا ءاضعأ وأ سيـــئرـــب
.يركسعلا فانئتسالا

عوضوملا يف باوجتسالا لبق ،ماهتالا ةفرغ سيئر–٣
مل ام ،قيقحتلاب فلكملا وه هدر بولطملا يضاقلا ناك اذإ
.دعب اميف تفشتكا وأ تققحت دق درلا بابسأ نكت

تالاــح يف ةــيــئازجلا تاءارــجإلا نوــناــق ماـــكـــحأ قـــبـــطـــت
.”درلا

٩1و71و٦1و٥1 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:11 ةّداملا
٠٤و٩٣و8٣و7٣و٥٣و٤٣و٠٣و٩2و82و٦2و٥2و٤2و22و
روكذملاو17٩1 ةنس ليربأ22يف خرؤملا82-17 مقر رمألا نم
 : يتأي امك ررحتو،هالعأ

مهدــلـقــت نيــح ،نويركــسعلاةاــضــقلا يدؤــي :٥1 ةداملا“
 : اهصن يتآلا نيميلا مهفئاظو

ميحرلا نمحرلا هللا مساب“

ةيانعب يتمهمب موقأ نأ ميظعلا يلعلا هللاب مسقأ
ةاواسملاو ةيعرشلا ئدابمل اقفو مكحأ نأو صالخإو
فورظلا لك يف كلسأ نأو تالوادملا رس متكأ نأو

ىلع هللاو ةلادعلا ئدابمل يفولاو هيزنلا يضاقلا كولس
.”ديهش لوقأ ام

.”نيميلا ءادأب رضحم ررحيو

نم رمأب ،نويركسعلا نودعاسملا يدؤي :٦1 ةداملا“
ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلل ىلوألا ةسلجلا ةيادب يف سيئرلا
 : اهصن يتآلا نيميلا ،اهيف مكحلل نوعدي يتلا
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،نوناقلا اذه موهفـم يف نييركسعك ربتـعي:٦2 ةداملا“
نوـــمدـــخـــتسملاو ،نوـــلـــماـــعـــلا نوـــيرــــكسعــــلا نوــــمدــــخــــتسملا
ةـــمدـــخـــلـــل نودؤملا وأ دـــقـــع بجومب نوـــلـــماـــعــــلا نوــيرــكسعــلا
نومئاقلا ،طايتحالا راطإ يف مهؤاعدتسا داعملا وأ ةينطولا

يــف وأ ةمدـخــلاـب نيــمئاــقـلا رـــيغ وأ نوـبدـتنملا وأ ةمدخلاب
يماظن بايغ وأ روضح ةلاح يف اوناك ءاوس ،ةــصاـخ ةلـطــع
.رارفلل قباسلا وفعلا لجأ لالخ يماظن ريغ وأ

نويندملا نومدختسملا ،نييندم نيــمدخـتـسـمك ربتــعي
نيناوقلا بجومب نوــلماـعلا يــنطولا عاــفدــــلا ةرازوــل نوـعباــتلا
.مهيلع ةقبطملا ةيساسألا

ةــيأب دوــجوــم صخش لــك ،لـــقـــتـــنملا صخشلاـــب دصقـــي
وأ ةـيرـحـبـلا تاوــقــلــل ةــعــباــت ةــنــيــفس رــهــظ ىلع تناــك ةــفص
.”ةيركسع ةرئاط

ةيــــئاضـــــقـــلا تاــهـــجــلا ماــــمأ اــضــيأ مـــكاـحــي:82 ةداــمـلا“
       : ةيركسعلا

،تناك ةفص ةيأب نودجاوتملا نولقتنملا صاخشألا–1
،ةيركسع ةرئاط وأ ةيرحبلا تاوقلل ةعبات ةنيفس نتم ىلع

نومئاقلاو ةمدخلا لودج يف نوديقملا صاخشألا–2
،شيجلاب ايدقاعت وأ اينوناق نيطبترم اوـنوكي نأ نود ،اهب

                    ،ةدايقـلا يحالم دارفأ–٣

  .”برحلا ىرـسأ–٤

عيمج ،ةيركسعلا تاقاطنلل ةلثامم ربتعت:٩2 ةداملا“
ةـــتــــقؤـم وأ ةــــمــــئاد ةــــفصب ةــــثدحملا تاــــنــــكــــثــــلا وأ تآـشنملا

تاوــقــلــل ةــعــباــتــلا نــفسلاو شيجلا فرــط نــم ةـــلـــمـــعـــتسملاو
  .”تناك امنيأ ةيركسعلا تارئاطلاو ةيرحبلا

ةصـــتــــخـمـلا ةيرـكــــســعلا ةـــيئاـــضـقلا ةهــــجلا:٠٣ ةداــمـــلا“
،اهصاصتخا ةرئاد يف مرجلا عـقو يتلا كلت يه ،ايميلقإ

وأ مهتملا فيقوت ناكمل ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلل نكميو
حــــيرصتـــــلا ،اـــــهـــــل نيعـــــباـــــتـــــلا ةدـــــحوـــــلا ناـــــكمل وأ نيمـــــهـــــتملا

.اهصاصتخاب

ةهجلل صاصتخالا نوكي ،صاصتخالا عزانت ةلاح يفو
.اهصاصتخا ةرئاد يف مرجلا عقو يتلا ةيركسعلا ةيئاضقلا

وأ ”ديقع“ ةبترل  ةيواسم ةبترب مهتملا نوكي امدنعو
ةفص هل اطباض وأ ايركسع ايضاق نوكي امدنع وأ ىلعأ

ةحنج وأ ةيانج بكتراو ةيركسع ةيئاضق ةطرش طباض
ةـــهجلا ينــــطوــــلا عاــــفدــــلا رــــيزو نـــــّيــــعــــي ،ةروــــكذملا هــــتــــفصب
ةهجلا نوكت نأ نكمي ال يتلا ةصتخملا ةيركسعلا ةيئاضقلا
عبتي يتلا ةيركسعلا ةيحانلل ةعباتلا ةيركسعلا ةيئاضقلا
.”كلذل ةيداملا ةيناكمإلا مدع ةلاح يف ّالإ ،مهتملا اهل

عمق ىلع صني وأ نوناقلا اذه ددحي امدنع:٤٣ ةداملا“
نوـــكـــت ،شيجلا نـــع بناــــجأ نيضاــــقــــتمل ةــــبوسنملا مــــئارجلا
لــعاــفــلــل ةــبسنــلاــب ةصتــخــم ةــيرــكسعــلا ةــيــئاضقـــلا تاـــهجلا
.”ةميرجلا يف كيرشلا وأ كرتشملا لعافلا وأ يلصألا

ناكمل ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلا نوكـت:٥٣ ةداملا“
نم ةبكترملا مئارجلا يـف رظنلل امإ ،كلذك ةصتخم ةماقإلا

نــــــــم نــــــــيررحملاو شيجلا نـــــــــع بناـــــــــجأ صاـــــــــخشأ فرـــــــــط
ءارجإ ةعباتمل امإو ،ةقباس عئاقو نع ةيركسعلا مهتامازتلا

ةــــهجلا تناــــك اــــمــــهــــم ضارــــتــــعا عــــفدــــل وأ هــــيــــف عرش قـــــباس
  .ةيضقلا يف اقباس ترظن يتلا ةيئاضقلا

دوعي ،ينطولا بارتلا جراخ اميقم لعافلا ناك اذإو
لوصولا نوكي يتلا ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلل صاصتخالا
.”لهسأ اهيلإ

فورــظلا تــضـتقا اذإو ،برــحــلا ةــلاــح يف:7٣ ةداــمــلا“
ةيئاضق ةهج مامأ ةمئاقلا تاءارجإلا تافلم لقن زوـجي ،كلذ
ةهج ىلإ ،ينطولا عافدلا ريزو نم ررقم ىلع ءانب ،ةيركسع
.”ىرخأ ةيركسع ةيئاضق

يتلا ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلا رمتست:8٣ ةداملا“
ةــيــئاضق ةــهــج ىلإ اــقــباس لـــيـــحأ ناـــك صخش اـــهـــيـــلإ لاـــحـــي
ةعباتم يف ،ماعلا نوناقلل ةيئاضق ةهج وأ ىرخأ ةيركسع
.لوعفملا ةيراسلا دعاوقلل اقفو تاءارجإلا

وأ قيقــحتلا لاــمعأ كلذــكو ةحـيــحص ةـعــباــتملا ىقـــبتو
 .”اقباس ةزجنملا تاءارجإلا

يف ةــيرــكــسعلا ةــيئاضـقلا تاــهــجلا صــتـخت:٩٣ ةداملا“
ةبكترملا حنجلاو تايانجلا يف رظنـلاب ناودــعلا لامــعأ ةيادــب
ينطولا بارتلا ىلع ودعلل مضنم نطاوم وأ ودع فرط نم
 : كلذو ةيبرح تايلمعل ةيحان لك يف وأ

ةـــــــياـــــــمــــــــح تحت صخش دض وأ نــــــــطاوــــــــم دض ءاوس–
ملعلا تحت مدخ نأ هل قبـس وأ مدخي يركسع دض وأ ،رئازجلا
ىدحإ يف ميقم ئجال وأ ةيسنجلا دقاف دض وأ يرئازجلا
.هالعأ ةروكذملا ميلاقألا

هالعأ روكذم يعيبط صخش يأ تاكلتممب ارارضإ وأ–
،يرئازجلا نوناقلل عضاخ يونعم صخش يأو

ةبسانمب تبكترا نأو ىتح مئارجـلا هذه نوكت امدنع–
ىضتــقمب ةررــبــم رــيــغ ،اــهـــباـــبسأب عرذـــتـــلا وأ برحلا ةـــلاـــح
.هفارعأو برحلا نيناوق

لــك ،ينــطوــلا بارــتــلا يف ةــبــكــترــم ةــمــيرــج رـــبـــتـــعـــتو
بارـــتـــلا قوـــف بكـــترا دـــق اـــهرصاــــنــــع دــــحأ نوــــكــــي ةــــمــــيرــــج
.”يرئازجلا
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ةيئاضـق ةطرش طباـض لك ىلع نــّيعتي:2٤ ةداملا“
ةـــطـــلـس لـــكو ،ةدــــحو دــــئاـق لــــك ىلعو ،ةــــيــــندــــم وأ ةــــيرــــكسـع
وأ ةــمــيرــج عوــقو ىلع اوــعــلــطا ،ةــلــهؤم ةــيـندـــم وأ ةـــيرـــكسع
ةـــيـــئاضقـــلا تاـــهـــجـــلـــل اـــهـــيـــف صاصتـــخالا دوـــعـــي اـــهوـــنــــياــــع
ريخأـت نودب ةيروهمجلل يركسعلا ليكولا رابخإ ،ةيركـسعلا

.”هيلإ ةررحملا رضاحملا ميدقتو

ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا طابض فلكي:٣٤ ةداملا“
نيلـعاـفـلا نـع ثحـبـلاو ةـلدألا عـمــجو مــئارجلا يف قــيــقــحــتــلاــب

 .يئاضقلا قيقحتلا حتفي مل املاط

طاـبض فرصتـي ،رـظـنـلـل فـيــقوــتــلاــب قــلــعــتــي اــمــيــفو
ةددحملا لاجآلاو طورشلل اقفو ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا

        .نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف

ةطرــشلا طاــبض ذــفني ،ةيئاــضق ةــعباتــم حتــفت امدـــنعو
ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلا تاضيوفت ةيركسعلا ةيئاضقلا

.”اهبلط بسح اهنوليحيو

: ةيركسعلا ةيــئاضـقلا ةطرـشللاطاـبـض رـبتعي :٥٤ ةدامــلا“

طابضلاو يــنطوــلا كردــلل نيــعباــتلا نـييركســعلا لــك–1
نــــمألل ةــــيرــــكسعــــلا حـــــلاصمـــــلـــــل نيعـــــباـــــتـــــلا فصلا طاـــــبضو
نوناق ماكحأل اقفو ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ةفص نيزئاحلا
،ةيئازجلا تاءارجإلا

نينيعملاو ةحلصملا وأ ةيركسعلا عطقلا طابض لك–2
     .ينطولا عافدلا ريزو رارق بجومب ضرـغلا اذهل اصيصخ

ةسرامم يف ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا طابض عبتي
 .ةيركسعلا ةماعلا ةباينلا ةطلسل ،مهتايحالص

تايانجلاب ةصاخلا شيتفتلا لامعأب نوموقي امدنعو
نــّيعتيف ،ةيركـسع ةسسؤم جراخ اهب سبلتملا مئارجلا وأ

ةــيــندملا ةــمــكـحملا ىدـــل ةـــيروـــهـــمجلا لـــيـكو راـــبـــخإ مـــهـــيـــلـــع
 .”ةصتخملا

،ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلل اناوعأ ربتعي:٦٤ ةداملا“
حلاصملا ومدختسمو ،ينطولا كردلل نوعباتلا نويركسعلا
ةطرشلا ناوعأ ماهم ةسرامم مهل لوخملا نمألل ةيركسعلا
.”ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأل اقفو ،ةيئاضقلا

تادحولاو تاليكشتلا فلتخم ةداق لهؤي:7٤ ةداملا“
لاــمــعألا عــيــمــجــب اـــيصخش ماـــيـــقـــلـــل ةـــيرـــكسعـــلا لـــكاـــيـــهـــلاو
مئارجلا يف قيقــحتلل ةــيركــسعلا مهـتاــقاطن لــخاد ةيرورــضلا
ثحبلاو ةلدألا عمجو ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلل ةعباتلا

                               .مئارجلا يبكترم نع

يلصأ لعافك اعباتم سوؤرملا نوكي امدنع:٠٤ ةداملا“
رذعتو ،هالعأ٩٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإل
ءالؤه ربتعي ،نيمهاسم نيلعافك نييمّلسلا هئاسؤر ةعباتم
مهسوؤرم لامعأ يف اولهاـست مه اذإ ةميرجلا يف ءاكرشك
.”ةيئانجلا

ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ممتي :21 ةّداملا
1رركم٠٤و رركم٠٤ نيتدامــب ،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس
 : يتأي امك ناررحت

نأ مكحلا وأ قيقحتلا تاهج نكمي: رركم٠٤ ةداملا“
ربع فارطألا عامس وأ هتهجاومو مهتملا باوجتساب موقت
صوصنملا دــعاوــقـــلاو قوـــقحلا مارـــتـــحاـــب ةـــيـــئرملا ةـــثداحملا

اذــه ماــكــحأل اــقــبــطو ةــيــئازجلا تاءارــجإلا نوـــناـــق يف اـــهـــيـــلـــع
.نوناقلا

ةـــناـــمأو ةـــيّرس لـــمـــعــــتسملا ءارــــجإلا نــــمضي نأ بجــــي
.لاسرإلا

نــمضت ةــماــعد ىلع عاــمــتسالا ةسلــج لــيـــجست زـــجـــنـــي
.تاءارجإلا فلمب قفريو هتمالس

ةســلـجــل يـفرحلاو يلـــكلا نــيودــتلا ةداــعإ ةيــلمع زــجنت
فــلملاــب فـــلـــكملا يضاـــقـــلا هـــعـــّقوـــي رضحـــم ىلع عاـــمـــتسالا

.”طبضلا بتاكو

وأ ةهجاوملا وأ باوجتسالا متي:1رركم٠٤ ةداملا“
ةـــيـــئاضقــــلا ةــــهجلا يف ،ةــــيــــئرملا ةــــثداحملا رــــبــــع عاــــمــــتسالا
يذلا صخشلا هيف دجاوتملا ناكملا نم برقألا ةيركسعلا

ةـماـعـلا ةـباـيـنـلا لـثمم روضحـب ةـبوـلـطـم هــتاــحــيرصت نوــكــت
.طبضلا بتاكو ايميلقإ ةصتخملا ةيركسعلا

صخشلا ةيوه ةيروهمجلل يركسعلا ليكولا صحفي
.كلذب ارضحم دعيو ،هعامس ررقملا

يف ةيئرملا ةثداحملا متت ،سوبحمب رمألا قلعت اذإو
قـــفو اسوـــبـــحـــم صخشلا نوـــكـــي نـــيأ ةـــيـــباـــقـــعــــلا ةسسؤملا
.”هالعأ اهيلع صوصنملا تايفيكلا

٥٤و٣٤و2٤و1٤ داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٣1 ةّداملا
1٦و٠٦و٩٥و8٥و7٥و٤٥و٣٥و2٥و1٥و٠٥و8٤و7٤و٦٤و
82-17 مقر رمألا نم٩7و٦7و٤7و٠7و8٦و٦٦و٤٦و٣٦و
ررــحـتو ،هالــعأ روــكذــمــلاو17٩1 ةنــس لــيرــبأ22 يـف خرؤــملا

 : يتأي امك

تاءارجإلا نوكـت ،عافدلا قوقحب لالخإلا نود :1٤ ةداملا“
صني يتلا تالاحلا يف ّالإ ،ةيّرس قيقحتلاو تايرحتلا لالخ
        .كلذ فالخ ىلع نوناقلا اهيف

نأ تاءارجإلا هذه يف كرتشي صخش لك ىلـع نــّيعتيو
.”ينهملا ّرسلا ىلع ظفاحي
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عــباــت طـــباض ىلإ ضوـــفـــت نأ تاـــطـــلسلا هذـــهـــل زوـــجـــيو
.هالــــعأ ةرـــــقـــــفـــــلا بجومب اـــــهـــــل ةـــــلـــــيآلا تاـطـــــلسلا ،اـــــهرـــــماوأل
ةيئاضقلا ةطرشلل طباض يأ نم بلطت نأ اضيأ اهنكميو
صوصنملا تاءارجإلاب مايقلا ايميلقإ صتخملا ةيركسعلا

.”هاندأ1٥و٠٥ نيتداملا يف اهيلع

ةــيروــهــمجلل نيـيرــكـســعلا ءالــكوـلل زوـجي:8٤ ةداملا“
وأ ةـياــنجلا ةـــــــلاــح يـف ،نـيـــــــيرـكــسعـــــــلا قـــــــيــقـحـــــــتــــــــلا ةاضقو
اورشابي نأ ،مهروضحب ةبكترملاو اهب سبلتملا ةــحـنـجلا

نوناق نم٦٥و8٣ نيتداملا ماكحأل اقفو قيقحتلا ايئاقلت
 .”ةيـئازجلا تاءارجإلا

ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا طابض رشابي:٠٥ ةداملا“
تاميلعت ىلع ءانب امإو ايئاـقلت امإ ةيئادتبالا تاقيقحتلا
تاميلعت ىلـع ءانب وأ تاعباتملا بلطل ةلهؤملا ةطلسلا
ىدــحإ تاــبــلــط ىلع ءاـنــب اــمإو ةــيرــكسعــلا ةــماـــعـــلا ةـــباـــيـــنـــلا
 .”هالعأ7٤ ةداملا يف ةروكذملا تاـطلسلا

ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ردابي:1٥ ةداملا“
نوناق نم1٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تالاحلا نمض

نم7٤ ةداملل اقبط كلذ هنم بلط اذإ وأ ةيئازجلا تاءارجإلا
.ةحنجلا وأ ةيانجلا ناكم ىلإ اروف لاقتنالاب ،نوناقلا اذه
تاءارــــجإو ةــــيرورضلا تاــــقــــيــــقــــحـــــتـــــلا عـــــيـــــمـــــج يف عرشيو
ةمزاللا تايرحتلاو باوجتسالاو زجحلاو ةمزاللا شيتفتلا

.”مئارجلا كلـت يبكترم نع فشكلاو ةلدألا عمـجل

ينطولا كردلا يف نويركسعلا صتخي:2٥ ةداملا“
ةــيرــكسعــلا حــلاصمــلــل نوــعــباـــتـــلا فصلا طاـــبضو طاـــبضلاو
،ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ةفص نوزئاحلا ،نمألل

ةيميلقإلا دودحلا قاطن يف ةيدايتعالا مهفئاظو ةسراممب
.اهل نوعباتلا

لـــك مـهــطاــشـن لــمـشي نأ ،لاـجــعـتسالا ةـلاــح يــف ،زوــجيو
.اهب نوطبترملا ةيركسعلا ةمكحملل ةعباـت صاصتخا ةرئاد

تاميلعت ىلع ءانبو ،ةيئانثتسا ةفصب مهل غوسي امك
بلــط ىلع ءاــنــب وأ ،تاـــعـــباـــتملا بلـــطـــب ةصتـــخملا ةـــطـــلسلا
مرــج يف قــيــقــحــتــلا ءاــنــثأ ةــيروــهــمــجــلــل يرــكسعــلا لــيـــكوـــلا

نع ةرداص ةحيرص ةيئاضق ةبانإ ىلع ءاـنب وأ ،هب سبلـتم
ةبولطملا تايلمعلاب اوموقي نأ ،يركسعلا قيقـحتـلا يضاـق
.مهل ةنيعملا نكامألا عيمج يف تاطلسلا هذه نم

ةــــــيرــــــكسعــــــلا ةــــــيــــــئاضقــــــلا ةــــــطرشلا طاــــــبض نوــــــكـــــــيو
قاطن يف نيصتخم ،هالعأ )2 ةطملا(٥٤ ةداملا يف نوروكذملا
ةصاخلا مــهــماــهــم اــهــيــف نوسراــمــي يتــلا ةــيــمــيـــلـــقإلا دودحلا

.”ةيركسعلا ةمظنألا وأ نيناوقلا ىضتقمب مهل ةليآلاو

لــيــكوــلاو يــنـطوــلا عاــفدــلا رــيزوـل زوــجي:٣٥ ةداــمــلا“
ةــطرـشلا طاــبضل رــمألا اردصي نأ ةـــيروـــهـــمـــجـــلـــل يرـــكسعـــلا

ءارــجإل ،ةــيــباــتــك تاـمــيــلــعــت بجومب ،ةــيرــكسعــلا ةــيـــئاضقـــلا
يف ىـتــحو ةيرـكــسعـلا تاــقاطـنـلا يــف زوــجــحلاو تاشــيتفتلا
.”ليللا

طابض موقي ،نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم:٤٥ ةداملا“
نوررـــحـــيو مـــهـــتاـــيـــلـــمـــعـــب ةـــيرـــكسعـــلا ةـــيــــئاضقــــلا ةــــطرشلا

.”ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأل اقبط مهرضاحم

مدـع عمو ،ةحنــج وأ ةياـنج عوـــقو ةــلاــح يــف :7٥ ةداملا“
ءاسؤرـــلـــل ةدـــئاــــعــــلا ةــــيــــبــــيدأـتــــلا تاــــطــــلسلا قــــحــــب ساسملا
ةــيرــكسعــلا ةــيـــئاضقـــلا ةـــطرشلا طـــباضل زوـــجـــي ،نييـــمـــّلسلا

رطخي نأ هيلع نــّيعتيو .مهيف هبتشملا نييركسعلا فيقوت
ىلع هــعــلــطــيو كلذــب ةــيروــهــمــجــلــل يرــكسعــلا لــيـــكوـــلا اروـــف
.مهفيقوت نكامأو بابسأ

ناــمــث رــظــنــلــل فــيــقوــتـــلا ةدـــم زواـــجـــتـــت نأ نـــكـــمـــي ال
.”ةعاس )8٤( نيعبرأو

بلط ةيبلت نييمّلسلا ءاسؤرلا ىلع يغبني:8٥ ةداملا“
مهميلست ىلإ يــمارـلا ،ةـيركـسـعـلا ةيـئاـضـقـلا ةـطرــشـلا طاــبض
تارورض كلذ ىضتـــقــــت اــــمدــــنــــع ،ةــــمدخلاــــب مــــئاــــق يرــــكسع
وأ اهب سبلتملا ةحنجلا وأ ةيانجلا وأ يئادتبالا قيقحتلا

.ةيئاضق ةبانإ ذيفنت

ةــــيرــــكسعــــلا ةــــيــــئاضقــــلا ةــــطرشلا طاــــبضل زوــــجــــي الو
تحت نيعوضوملا نييرـــــكسعـــــلاـــــب ظاـــــفـــــتـــــحالا ،نـــــيروـــــكذملا

.”ةعاس )8٤( نيعبرأو نامث نم رثكأ مهفرصت

بــجوــمـب رــظـنـلل فــيــقوـتلا دــيدــمت نـكـــمي:٩٥ ةدامـلا“
لاجآلا يف ةيروهمجلل يركسعلا ليكولا نم يباتك صيخرت
.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق بجومب ةددحملا

،اــهــسفــن طورــشلاــب ،رــظـنــلــل فــيــقوـتــلا دــيدــمت نــكــمـــي
.”يركسعلا عباطلا تاذ تايانجلا يف تارم )٥(  سمخ

مرجلاب نيفوقوملا نييركسعلا دايتقا يغبني:٠٦ ةداملا“
ةقباطمو ةريطخ ةلدأ مهدض موقت نيذلا وأ هب سبلتملا
ةطلسلا وأ ةيروهمجلل يركسعلا ليكولل مهميدقتل ،مرجلل
اهاصقأ لهم يف ةصتخملا ةيندملا وأ ةيركسعلا ةيئاضقلا
بسحب ،هالعأ٩٥ وأ8٥و7٥ داوملا يف ةددحملا لاجآلا ءاضقنا
.”لقنلاب نييمّلسلا ءاسؤرلا رابخإ بجيو .ةلاحلا

٤٥ ىلإ ررــــكـــــم1٥ داوملا ماــكــحأ قـــبـــطـــت:1٦ ةداملا“
ىــلع ةيــئازــجلا تاءارــجإلا نوــناــق نـم1٤1و٥٦ نيتداــملاو
.”هالعأ٩٥ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم رظنلل فيقوتلا

ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا طابض نكمي:٣٦ ةداملا“
رـــظـــنـــلـــل فـــيـــقوـــت ةـــيـــندملا ةـــيــــئاضقــــلا ةــــطرشلا طاــــبض وأ
٩٥و7٥ داوملا ماكحأل اقبط شيجلا نع بناجألا صاخشألا

        .نوناقلا اذه نم1٦و٠٦و
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ىلع ةــقــبــطــم تاــبوـــقـــع بجوـــتست لاـــعـــفألا تناـــك اذإو
ةيروهمجلل يركسعلا ليكولا ىأرو ،ةفلاخملا وأ ةحنجلا

رمأي ،اهيف مكحلل ةأيهم ةيضقلا نأ ،فلملا ىلع عالطالا دعب
      .ةيركسعلا ةمكحملا مامأ ةرشابم ةميرجلا بكترم راضحإب

ةيروهمجلل يركسعلا ليكولل ،ةلاحلا هذه يف ،زوجيو
وأ مـــهـــتملا ةـــيصخش نــــم دــــكأتــــيو سبـحلاــــب ارــــمأ ردصي نأ
صوصنلاو ،لاعفألا نم مهيلإ بسن ام مهغلبيو نيمهتملا
يف ةـيرـكسعـلا ةـمــكحملا ىلإ مــهــتــلاــحإب مــهــمــلـعــيو ،ةــقــبــطملا
 .اهل ةسلج برـقأ

راـتـخـي نأ ،تاــعــفارملا حاــتــتــفا نيحل ،مــهــتــمــلــل نــكــمـي
                       .هعافد

،برحلا نمز يف ،ةيروهمجلل يركسعلا ليكولل قحيو
صخش يأ ةيركسعلا ةمكـحملا ماـمأ ةرشابم رضحتسي نأ
ةميرجلا هذه تـناك اذإ ّالإ ،ةميرج لك نع ،رــّصقلا ادع ام ،ناك
 .مادعإلا ةبوقع بجوتست

نم٥71 ةداملا يف ددحم وه امك ةديدج ةلدأ روهظ دنع
هـــــجو ّالأب رـــــمأ رودص دـــــعـــــب ،ةـــــيـــــئازجلا تاءارــــــجإلا نوــــــناــــــق
ايئاقلت ،ةيروهمجلل يركسعلا ليكولا ىلع نــّيعتي ،ةعباتملل
قيقحتلا حتف ةداعإ بلطي نأ ،ةعباتـملاب رــمأ بــجوــمب وأ
 .”يريضحتلا

ريسلا يف يركسعلا قيقحتلا يضاق زوحي:٦7 ةداملا“
قـيـقـحـتـلا يضاـق تاـيـحالص سفـن يرـيضحـتـلا قـيــقــحــتــلاــب
يف ةدراولا ةفلاخملا ماكحألا ءانثتساب ماعلا نوناقلاب صاخلا

                           .نوناقلا اذه

نم ،ةيئاضق ةبانإ بجومب ،ةرشابم بلطي نأ هنكميو
طباض لك نمو ،يندملا وأ يركسعلا قيقحتللٍضاق يأ
ةيندملا ةيئاضقلا ةطرشلا وأ ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلل
اـهارـي يتـلا قـيـقـحـتـلا تاءارـجإب ماـيـقـلا ،اــيــمــيــلــقإ صتــخملا

   .ةيرورض

تابانإلا ذيفنت عضخي ،نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم
تاءارـجإلا نوـناـق يف اـهـيـلــع صوصنملا دــعاوــقــلــل ةــيــئاضقــلا
.”ةيئازجلا

دنع ،يركسعلا قيقحتلا يضاق ىلع بجي :٩7 ةداملا“
نأ ،ايماحم راتخي نأ نود نم همامأ ةرم لوأل مهتملا لوثم
رضحم يف كلذ جردي نأو ،كلذ هنم بلط نإ اعفادم هل نــّيـعي
لكشت امدنع ،ايمازلإ نوكي عفادملا نييعت نأ ريغ .قيقحتلا
دحلا زواـجـتـي ةـحـنـج وأ ةـياـنـج مـهـتـمــلــل ةــبوسنملا عــئاــقوــلا
.سبح تاونس )٥( سمخ اهيف ةررقملا ةبوقعلل ىصقألا

.هيماحم راتخي نأ ،تاعفارملا حاتتفا نيحل مهتملل غوسيو

رـيــغ ،رــخآ عــفادــم نييــعــت يف هــقــحــب مــهــتملا ظــفــتــحــيو
لالـــخ كلذو ،اـــيـــئاـــقـــلـــت نـــــّيـــعملا وأ اـــيـــلوأ راـــتــــخملا عــــفادملا
ةلاحملا ةمكحملا مامأ هلوثم نيحلو يريضحتلا قيقحتلا
.”ةيضقلا اهيلإ

يرـكسعـلا لـيـكوـلا رـظـنـلـل فـيـقوـتـلا ةــبــقارــم ىلوــتــيو
ناصتــخملا يرــكسعــلا قــيـــقـــحـــتـــلا يضاـــق وأ ةـــيروـــهـــمـــجـــلـــل
نم لك ىلإ امهتاطلس اضوفي نأ امهنكمي ناذللاو ،ايميلقإ

يتـلا ةـمـكحملا ىدـل قـيــقــحــتــلا يضاــق وأ ةــيروــهــمجلا لــيــكو
.رظنلل فيقوتلا اهصاصتخا ةرـئاد يف لصح

نـــيذــــلا شيجلا نــــع بناــــجألا صاــــخشألا قوس بجــــيو
اهاصقأ ةلهم يف مرجلل ةقباطمو ةريطخ ةلدأ مهدض موقت
ىلإ مهميدقتو ،نوناقلا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا ءاضقنا
يركسعلا قيقحتلا يضاق وأ ةيروهمجلل يركسعلا ليكولا
 .”ةيضقلا يف رظانلا

ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا طابض لثتمي:٤٦ ةداملا“
1٦و٠٦و٩٥و7٥ داوملا يف ةددحملا دعاوقلاب ،برحلا ةلاح يف

نع بناجألا صاخشألا رظنلل فيقوت دنع ،نوناقلا اذه نم
.”شيجلا

نيفوـقوملا صاخــشألاب ظافتحالا نكمي:٦٦ ةداملا“
نم2 ةرقفلا يف ةددحملا طورشـلا نمض روكذملا لكشلا ىلع
ةعاس )8٤( نيعبرأو نامث ءاضقنا نيحلو ،هالعأ7٥ ةداملا

ةـيرـكسعـلا ةـطــلسلــل مــهــمــيدــقــتــل مــهــقوس بجــي ،رــثــكألا ىلع
.”مهعضو طبضل ةصتخملا

يف ةيمومعلا ىوعدلا كيرحت يف قحلا دوعي :8٦ ةداملا“
.ينطولا عافدلا ريزو ىلإ تالاحلا عيمج

ةيئاضقلا تاهجلا مامأ قحلا اذه ةسرامم اضيأ نكميو
لـــيـــكوـــلاو يرـــكسعـــلا ماـــعـــلا بئاـــنـــلا فرـــط نــــم ةــــيرــــكسعــــلا
 .”ينطولا عافدلا ريزو ةطلس تحت ةيروهمجلل يركسعلا

ىوــعدــلا مداــقــت لوــعــفم ناــيرــس أدــبــي ال:٠7 ةداملا“
مويلا نم ءادتبا ّالإ ،رارفلا وأ نايصعلا نع ةمجانلا ةيمومعلا
.نيسمخلا نس رافلا وأ يصاعلا هيف غلبي يذلا

يف ةروــكذمــلا تالاـحلا يــف ةـيموــمعلا ىوـعدــلا مداـقـتت ال
يف يصاعلا وأ رافلا أجلي اـمدنع وأ هاندأ7٦2 ىلإ٥٦2 داوملا

ءادأ نم ابراه اهــيف ىقبيوأ ةيبـــنجأ دالــبل ،برحلا ةلاح
.ةيركسعلا هتابجاو

صوصنملا مئارجلا يف ةيمومعلا ىوعدلا مداقتت ال امك
.”نوناقلا اذه نم182 ىلإ772 داوملا يف اهيلع

صخش دض ةعباتملاب رمأ رودص درـجمب :٤7 ةداملا“
يركسعلا ليكولا فرـصت تحت ريخألا اذه عضو متي ،ىــّمسم
                     .صتخملا ةيروهمجلل

رمأي ،ةيئانج تابوقع بجوتست لاعفألا تناك اذإو
يرــيضحت قــيــقحت حــتــفــب ةــيروــهــمــجــلــل يرـــكسعـــلا لـــيـــكوـــلا

            .قيقحتلا ءارجإل يحاتتفا بلط بجومب
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ليربأ22 يف خرؤملا82 -17 مقر رمألا ممتي:41 ةّداملا
 : يتأي امك ررحت رركم٠8 ةدامب ،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس

نــم ةلــحرـم ةــيأ يـف مهتملل زوجــي : ررــكم٠8 ةداـمــلا“
يركسعلا قيقحتلا يضاــق نم بلطي نأ قيقحتلا لحارم
عــم هــتــهــجاوــم ءارــجإ وأ دــهاش عاــمس وأ هــتاــحــيرصت يقـــلـــت

دنس يأ راضحإ وأ ةنياعم ءارجإ وأ رخآ مهتم عم وأ دهاش
يركسعلا قيقحتلا يضاق ىأر اذإو .ةقيقحلا راهظإ يف ديفي
نأ نــّيعتي ،هنم ةبولطملا تاءارجإلا ذاختال بجوم ال هـّنأب
ميدــــقــــت يلت يتــــلا ماــــيأ )٠1( ةرشعــــلا يف الــــلــــعــــم ارــــمأ ردصي
.بلطلا

قـــيــــقــــحــــتــــلا يضاــــق ردصي مــــلو لــــجألا اذــــه ىضقــــنا اذإ
ىلإ ةرشابم هبلط عفري نأ مهتملل زوجي ،ارمأ يركسعلا

.”ةيلاوملا )٣( ةثالثلا مايألا يف ماهتالا ةفرغ

1٩و٩8و٦8و٣8و28 داوملا ممتتو لدعت:51 ةّداملا
خرؤملا82 -17 مقر رمألا نم1٠1و٠٠1و٩٩و8٩و7٩و٤٩و

 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس ليربأ22 يف

دوــهــشلاب ةصاــخلا فيلكــتلا قاروأ لاــحت:28 ةداـــملا“
.”ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأل اقبط جراخلاب نيميقملا

ةــيئازـــجلا تاءارــجإلا نوــناــق ماــكحأ قبــطت:٣8 ةداــملا“
ةصاخلا ةيركسعلا ةيئاضقلا تاـهجلا مامأ ةربخلاب ةقلعتملا

 .ةمكاحملاو قيقحتلاب

ةــــيرــــكسعــــلا ةــــيــــئاضقــــلا تاــــهجلا نـــــــّيـــــعـــــت نأ نـــــكـــــمـــــي
ينطولا عافدلا ةرازول نيعباتلا نيصصختملا نيمدختسملا

.”ةربخلا ءارجإل

يأ ماهتا يركسعلا قيقحتلا يضاقل زوجي:٦8 ةداملا“
وأ لعافك مهاس ،ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلل عضاخ صخش
ليكولا نم بلط ىلع ءانب ،هيلإ ةبوسنملا لاعفألا يف كيرش

امك ،هنم قباطم يأر رودص دعب وأ ةيروهمجلل يركسعلا
هذهل ديدج فصو ءاطعإ بجي امدنع ماهتالا ليدعت هنكمي
.”دشأ ةبوقعل يدؤي لاعفألا

يف روــكذملا نالطــبلا نــع رــظنلا فرصب :٩8 ةداملا“
لالــخإلا ةــلاــح يف ،كلذــك نالــطــبــلا بترـــتـــي ،هالـــعأ78 ةداملا

لالخإلا ةلاح يف اميس الو ،بابلا اذه نم ةيساسألا ماكحألاب
 .عافدلا قوقحب

نالطبلا رصح بجي ناك اذإ اميف ماهتالا ةفرغ ّتبتو
تاءارـــجإ نم هعبتتــسا ام ىلــع هدــم وأ دساـــفلا ءارجإلا يف

     .ةيئزج وأ ةيلك ةفصب

ررقملا نالطبلاب كسمتلا نع لزانتلا مهتملل زوجيو
.اـــحـــيرص لزاـــنـــتـــلا اذـــه نوـــكـــي نأ بجـــيو ،طـــقــــف هــــتدــــئاــــفــــل
ةفرغل زوجي ،نوناـــقلا اذه نم٤11 ةداملا ماـــكحأل ءانــثتسا

نع رظنلا فرصب تاءارجإلا ةحص يف ايئاقلت رظنلا ماهتالا
،بيــعملا ءارــجإلا لاــطــبإ دــعــبو .اــهــيــلـــع ضورـــعملا عوضوملا

وأ هسفن يركسعلا قيقحتلا يضاق ىلإ تاءارجإلا فلم ليحت
 .”قيقحتلا ةلصاومل رخآٍضاق ىلإ

يف قيقحتلاب ةيركسعلا مكاحملا صتخت:1٩ ةداملا“
دق اميف كلذكو ،هالعأ٩8و78 نيتداملا يف روـــكذملا نالطبلا

.نوناقلا اذه نم٦٩ ةداملا ماكحأ ةاعارم مدع نع مجني

كلذ لثمب اـبوشم اهيلإ ىوعدلا ةلاحإ رمأ ناك اذإو
ليكولا ىلإ ىوعدلا قاروأ ةيركسعلا مكاحملا ليـحت ،نالطـبلا
يضاق ىلإ اددجم اهعفر نم هنكمتل ةيروهمجلل يركسعلا
                   .يركسعلا قيقحتلا

نالـطـبــلاــب كسمــتــلا نــع لزاــنــتــي نأ مــهــتــمــلــل زوــجــيو
اذه ميدقت لاوـــحألا لــك يف يــغبنيو ،ةداملا هذه يف روــكذملا
يف عافد لك لبق ةيضقلا يف لصفت يتلا ةمكحملا ىلإ لزانتلا
.”نوناقلا اذه نم٠٥1 ةداملا ماكحأل اقفو عوضوملا

لعفلا نأ يركسعلا قيقـحتلا يضاق ىأر اذإ:٤٩ ةداملا“
وأ ،ةــفلاــخم وأ ةـحنج وأ ةيانج لكــشي ال مهــتملل بوـــسنملا

ةيفاك لئالد دجوت ال هنأ وأ ،مهتملا ىلع فرعتلا نكمي ال
جرفأو ةعباتملل هجو ّالأب ارمأ روكذملا يضاقلا ردصأ ،هدض
            .رخآ ببسل اسوبحم نكي مل ام اسوبحم ناك اذإ مهتملا نع

ةيئزج ةفصب ةعباتملل هجو ّالأب رماوأ رادصإ نكمـيو
.قيقـحتلا ريس ءانثأ

يركسعلا قيقحتلا يضاق لبق نم اروف رمألا غلبيو
ىلوتيو ،الاح اهذفني يذلا ةيروهمجلل يركسعلا ليكولا ىلإ

                    .اهيلع ينطولا عافدلا ريزو عالطإ تقولا سفن يف

ةلدأ ىلع ءانب ،ءاضتقالا دنع ،تاعباتملا فانئتسا متي
اذــه نم )ةريــخألا ةرــقفلا(٤7 ةداــملا ماــكحأل اقــفو ةدــيدــج
.”نوناقلا

يـــف ،ةيروهـمــجلل يرــكــسعلا لــيكولا نـكــمي:7٩ ةداملا“
يضاـــق نــــع ةرداصلا رــــماوألا فــــنأتسي نأ ،تالاحلا عــــيــــمــــج
.يركسعلا قيقحتلا

ّتــبي يــتلا رــماوألا فانـئــتسا هلكوـم وأ مــهتملل نــكمي
ءاقلت نم اّمإ هصاصتخا يف يركسعلا قيقحتلا يضاق اهيف
ررقي يتلا وأ ،صاصتخالا مدعب عفدلا ىلع ءانب وأ هسفن
كلذـكو ةـيـموــمــعــلا ىوــعدــلا طوــقسب قــلــعــتــي ببس در اــهــيــف
وأ ةــيــئاضقــلا ةــباــقرــلا عــفر بلــط ضفر ةــنـــمضتملا رـــماوألا

،ةداضم ةربخ وأ ةيليمكت ةربخ وأ ةربخ ءارجإ بلط ضفر
٣٠1و2٠1و رركم٠8 داوملا يف اهيلع صوصنملا رماوألا اذكو
.”نوناقلا اذه نم٥٠1و2رركم٣٠1و1رركم٣٠1و رركم
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ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ممتي:٦1 ةّداملا
 : يتأي امك ررحت رركم2٠1 ةدامب ،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس

نع بناجألا صاخشألا عضو زوجي : رركم2٠1 ةداملا“
طورشلــــل اــــقـــــفو كلذو ،ةـــــيـــــئاضقـــــلا ةـــــباـــــقرـــــلا تحت شيجلا
.”ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

مـــــقر رمألا نــم٣٠1 ةداــــمــلا ممــتتو لدـــعت:71 ةّداملا
،هالــعأ روـــكذمــلاو17٩1 ةــنس ليرـــبأ22 يــف خرؤــملا17-82
 : يتأي امك ررحتو

يف عاديإلا رماوأو ءاضقلا رماوأ ىقبت :٣٠1 ةداملا“
ةـــيراس ةـــيـــئاضقـــلا ةـــباـــقرـــلا تحت عضوــــلاو تقؤملا سبحلا
تالاحلا ءانثتساب كلذو ةيضقلا يف ّتبلا نيحل لوعفملا
)٤ ةرقفلا(٥٠1و٤٩و )٣ ةرقفلا(٣٩ داوملا يف اهيلع صوصنملا

.”نوناقلا اذه نم )ىلوألا ةرقفلا(711و

ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ممتي:٨1 ةّداملا
1ررــكـم٣٠1و ررــكم٣٠1 داومــب ،هالــعأ روكذــملاو17٩1 ةنس
 : يتأي امك ررحت ،٣رركم٣٠1و2رركم٣٠1و

سبــحلا ةدــم زواجــتت نأ نكــمي ال: رركم٣٠1 ةداملا“
ةبوقعلا تناك اذإ ،رهشأ )٤( ةعبرأ حنجلا داوم يف تقؤــملا
هنأ ريــغ .تاونــس )٥( ســمخ زواجتت ال ةميرــجلل ةررــقملا
،فـلملا رصاـنــع ىلع ءاــنــبو ،قــيــقــحــتــلا لاــمــكــتسا ةرورضل
يأرلا دعبو ببسم رمأب ،يركسعلا قيقحتلا يضاقل زوجي
سبحلا ددـمـي نأ ،ةـيروـهـمــجــلــل يرــكسعــلا لــيــكوــلــل ببسملا
 .”رهشأ )٤( ةعبرأ ةدمل مهتملل تقؤملا

ةبوـــقعلل ىصـــقألا دحـــلا ناك اذإ:1ررــكم٣٠1 ةداـــملا“
زوــجــي ،سبـــح تاوـــنس )٥( سمـخ قوـفـي ةـحــنــجــلــل ةررــقملا
قـيـقـحـتـلا لاـمـكـتسا ةرورضل ،يرـكسعـلا قـيـقــحــتــلا يضاــقــل
سبحلا ،ببسم رمأب ددمي نأ ،فلملا رصانع ىلع ءانبو
لك نع رهشأ )٤( ةعبرأ ةدمل ،)2( نيترم مهتملل تقؤملا

يرـــــكسعـــــلا لــــــيــــــكوــــــلــــــل ببسملا يأرــــــلا دــــــعــــــب كلذو ،دــــــيدمت
.”ةيروهمجلل

يركسعلا قيقحتلا يضاقل نكمي:2رركم٣٠1 ةداملا“
بسحو قــيــقــحــتــلا لاــمــكــتسا ةرورضل ،تاـــياـــنجلا داوـــم يف

مهتملل تقؤملا سبحلا ببسم رمأب ددمي نأ ،فلملا رصانع
كلذو ،ديدمت لك نع رهشأ )٤( ةعبرأ ةدمل ،تارم )٣( ثالث
 .”ةيروهمجلل يركسعلا ليكولل ببسملا يأرلا دعب

ىلع ءانب ،ماهتالا ةفرغل زوجي:٣رركم٣٠1 ةداملا“
لــيــكوـــلا وأ يرـــكسعـــلا قـــيـــقـــحـــتـــلا يضاـــق نـــم ببسم بلـــط

ةدمل مهتملل تقؤملا سبحلا ددمت نأ ،ةيروهمجلل يركسعلا
لجأ يف بلطلا مدقيو .ديدجتلل ةلباق ريغ رهشأ )٤( ةعبرأ

 .تقؤملا سبحلا ةدم ءاضقنا لبق رهش

 : يتأي امك فانئتسالا عفري:8٩ ةداملا“

بجومب ،ةـيروــهــمــجــلــل يرــكسعــلا لــيــكوــلا لــبــق نــم–
،ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلا طبض ةباتكل مدقي حيرصت

ةباتكل مدقي حيرصت بجومب ،هنع جرفملا مهتملا نم–
،ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلا طبض

ىلإ مــــلست ةــــلاسر بجومب ،سوـــــبحملا مـــــهـــــتملا نـــــم–
يذلا هاندأ2٠1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةسسؤملا سيئر
نايب عم بلطلا همالتسا هيف تبثي الصو كلذ ءاقل مّلسي
طبض ةباتك ىلإ اروف ةلاسرلا هذه لاحتو .ةعاسلاو خيراتلا
 .ةيركسعلا ةمكحملا

ةيركــسعلا ةيئاــضقلا ةــهجلا طبــض ةباـتك يف كــسميو
ةيئاقلتلا تالاحإلاو ضئارعلاو فانئتسالا تابلطل لجس
نــــعــــطــــلا تاــــبــــلــــطــــل كلذــــكو ةــــيــــئاضقــــلا ةـــــهجلا هذـــــه قاروأل
 .”ضقنلاب

ةــثالــث ةلـهـم يف فانـئــتسالا مدـــقي نأ بــجي :٩٩ ةداملا“
 : قحب يرست مايأ

غيـلبـت موـي نـم ءادتبا ،ةيروهمجلل يركسعلا ليكولا–
  ،رـمألا

هغيلبت نم ءادتبا ،ايركسع ناك اذإ هنع جرفملا مهتملا–
ريغ بايغ يف ناك اذإ ،ةيركسعلا هتعـطق غيلبت وأ ايصخش
غـيـلــبــت نــم ءادــتــبا ،رــخآٍضاـقـتـم لـكـل ةـبسنــلاــبو ،ينوــناــق
           ،ةيدجملا ريغ تايرحتلا دعب ةباينلا

لبـق نم رمألا هغيلـبت نم ءادتبا ،سوبحملا مهتـملا–
اذه نم2٠1 ةداــملا يف اهــيلع صوــصنملا ةسـسؤــملا ســيـئر
             .نوناقلا

فانئتسالا ةلهم ةدمب املـع مهتملا طاحـي نأ بجيو
.”اهئدبو

عوضوملا وأ اتــقؤــم سوبــحملا مهتــملا ىقــبي:٠٠1 ةداملا“
يف ّتــبلا نيـحل ،ةـلاــحـلا هذــه ىلع ةيئاــضقلا ةباــقرلا تــحت

ةيروهمجلل يركسعلا ليكولا فرط نم عوفرملا فانئتسالا
مل ام ،فانئتسالا ةلهم ءاضقنا ةياغ ىلإ ،تالاحلا عيمج يفو
نع يروفلا جارفإلا ىلع ةيروهمجلل يركسعلا ليكولا قفاوي
.”هنع ةيئاضقلا ةباقرلا عفر وأ مهتملا

ةدعملا هتخسن وأ قيقحتلا فلم لسري :1٠1 ةداملا“
ابوحصم ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم8٦ ةداملل اقبط
ماهتالا ةفرغ طبض ةباتك ىلإ ،يركسعلا ماعلا بئانلا يأرب
.اهل ةسلج برقأ يف هيف رظنت يتلا

قيقــحتلا تاءارــجإ يركــسعلا قيقحــتلا يضاــق لصاوــي
،ماهــتالا ةفرــغ ىلإ عوفرملا ءارــــجإلا عوــضوــمب ةلــصتــملا رــيغ
 .”كلذ فالخ ةريخألا هذه ررقت مل ام
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،ةــمــظــنملا ةــمــيرجلا داوـــم يف ،ماـــهـــتالا ةـــفرـــغـــل زوـــجـــي
ضيـيـبـتو ،تاـيـطـعـمــلــل ةــيــلآلا ةجلاــعملا ةــمــظــنأب ساسملاو
يف اــهـــيـــلـــع صوصنملا طورشلـــل اـــقـــفو ،باـــهرإلا وأ لاوـــمألا
،تارم )٤( عبرأ مهتملل تقؤملا سبحلا ددمت نأ ،هالعأ ةرقفلا

.”ديدمت لك نع رهشأ )٤( ةعبرأ ةدمل

٥11و٤11و٥٠1 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٩1 ةّداملا
82 -17 مــقر رـــمألا نــم٥21و٣21و121و٠21و٩11و811و711و
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو17٩1 ليربأ22 يف خرؤملا

نم هنع عفادملا وأ مهتملا بلطي نأ نكمي:٥٠1 ةداملا“
اهيلع نوكت ةلاح ةيأ يف جارفإلا يركسعلا قيقحتلا يضاق
٤٠1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالا نمضو ىوعدلا
                         .هالعأ

اروف لسري نأ يركسعلا قيقحتلا يضاق ىلع يغبنيو
لالخ هتابلط نايبل ةيروهمجلل يركسعلا ليكولا ىلإ فلملا

    .فلملا لاسرإ نم ،مايأ  )٥(ةسمخ

يف تبي نأ يركسعلا قيقحتلا يضاق ىلع يغبني امك
،رثكألا ىلع ،مايأ )٠1( ةرشع ةدم يف للعم صاخ رمأب بلطلا

.ةيروهمجلل يركسعلا ليكولا ىلإ فلملا لاسرإ نم

ةـــلـــهملا يف يرـــكسعـــلا قـــيـــقـــحــــتــــلا يضاــــق تبــــي مــــل اذإ
)٣( ةثالثلا مايألا لالخ مهتملل زاج ،هالعأ٣ ةرقفلا يف ةددحملا
ىلإ ةرشابم هبلط عفري نأ ،ةلهملا هذه ءاضقنا يلت يتلا

تابلطلا ىلع عالطالا دعب ،هيف لصفت يتلا ماهتالا ةفرغ
نيرشع فرظ يف ،يركسعلا ماعلا بئانلل ةللعملا ةيباتكلا
ايئاقلت جرفي ّالإو ،اهيلإ بلطلا ميدقت خيرات نم اموي )٠2(
اذه نم )ىلوألا ةرقفلا(711 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم مهتملا نع
 .نوناقلا

ليكولا بلط يف يركسعلا قيقحتلا يضاق ّتبي مل اذإ
٤٠1 ةداملا يف ةددحملا ةـــلـــهملا يف ةـــيروـــهـــمـــجـــلـــل يرـــكسعـــلا
هبلط عفري نأ ريخألا اذهل زاج ،نوناقلا اذه نم )2 ةرقفلا(
سفــن بسح هـــيـــف لصفـــت يتـــلا ماـــهـــتالا ةـــفرـــغ ىلإ ةرشاـــبـــم
.طورشلا

عفادملا نم وأ مهتملا نم جارفإلا بلط ديدجت زوجي الو
خيرات نم دحاو رهش ءاضقنا دعب ّالإ ،تالاحلا عيمج يف ،هنع
   .قباسلا بلطلا ضفر

ةلاـفك ميدـقتب مازتلالل ،لاح يأ ىلع جارفإلا عضخي الو
.”نطوم رايتخا وأ

عوضوم يف ّتبلاب ماهتالا ةفرغ صتخت:٤11 ةداملا“
عـفرـت نأ نـكـمـي يتــلا تاــبــلــطــلاو ضئارــعــلاو تاــفاــنــئتسالا
.”يريضحتلا قيقحتلا لالخ اهيلإ

ةفيظوب ةيركسعلا ةماعلا ةباينلا لثمم موقي:٥11 ةداملا“
بتاك اهب موقيف طبضلا ةباتك ةفيظو امأ ،ةماعلا ةباينلا

 .”ماهتالا ةفرغ طبض

ةيضقلا ةئيهت يركسعلا ماعلا بئانلا ىلوتي:711 ةداملا“
مالـــتسا نــــم ةــــعاس )8٤( نوعــبرأو ناــمــث اــهاصقأ ةــلــهـــم يف

نأ بجي يتلا ،ماهتالا ةفرغ ىلإ هتابلط عم اهميدقتو قاروألا
،)٠2( نورشع اهاصقأ ةلهم يفو ،اهل ةسلج برقأ يف ّتبت
،اهيلإ عفر يذلا بلطلا وأ فانئتسالا خيرات نم ءادتبا  ،اموي
ءارجإ ررقت اذإ ّالإ ،تقؤملا سبحلا يف مهتملا نوكي امدنع

ةلاح يف وأ بلطلا وأ فانئتسالا عوضوم يف يفاضإ قيقحت
لــــهملا نــــمض ةــــيضقــــلا يف لصفــــلا نود تلاــــح ةرـــــهاـــــق ةوـــــق
.ةددحملا

ىلإ هالعأ ةروكذملا لهملا ضفخت ،برحلا ةلاح يفو
.”طورشلا سفن نمض فصنلا

مهتملا نم ّالك يركسعلا ماعلا بئانلا غّلبي:811 ةداملا“
يغبنيو .ةــيضقــلا يف رــظــنــلــل ةسلجلا خــيراــت هـــنـــع عـــفادملاو
ةيضق يف ةعاس )8٤( نوعبرأو نامث اهاندأ ةلهم ةاعارم
كلذو ،ىرخأ ةيضق لك يف مايأ )8( ةينامثو تقؤملا سبحلا

.ةسلجلا خيراتو اهب ىصوملا ةلاسرلا لاسرإ خيرات نيب
تبـــثـــيو .اـــيوـــفش مـــهـــتملا نـــع يماحملا ءاــــعدــــتسا نــــكــــمــــيو
.رضحمب ءاعدتسالا

ىلع المــتــشم ىوـعدلا فـلـم ةلــهملا هذــه ءاــنثأ عدوــيو
نوكيو ،طبضلا ةباتك يف ،يركـسعلا ماعلا بئانلا تابلط
 .نيمهتملا نع نيعفادملا فرصت تحت يلاتلاب

،ةسلــجــلــل ددحملا موــيــلا ىلإ مـــهـــتملاو عاـــفدـــلـــل حـــمسيو
،اهنم اخسن ةماعلا ةباـينلا نوغلبي عافد تاركذم ميدقتب
ةــيــئاضقــلا ةــهجلا طــبض ةـــباـــتـــك ىدـــل تارـــكذملا هذـــه عدوـــتو
  .عاديإلا ةعاسو موي ركذ عم بتاكلا اهيلع رشؤيو ،ةروكذملا

ميدــقــتو ةسلجلا روضح هــيــماــحــمو مــهـــتـــمـــلـــل زوـــجـــيو
.امهتابلط معدل ةيوفش تاظحالم

يصخشلا لوــثملاــب رـــمأت نأ ماـــهـــتالا ةـــفرـــغـــل زوـــجـــيو
هدعاسي ،مهتملا لوثم ةلاــــح يــفو .قاروألا لاسرإو مهتملل
.”ةحارص كلذ نع لزانت اذإ ّالإ ،انوناق هتوعد دعب هلكوم

ةفرـــغ يــف ةدقــعــنملا ماـهــتالا ةــفرــغ لصــفت :٩11 ةداملا“
تاـــبـــلـــطـــلا ةساردو سيـــئرـــلا رـــيرــــقــــت ةوالــــت دــــعــــب ةروشملا
لبق نم ةمدقملا تابلطلاو يركسعلا ماعلا بئانلل ةبوتكملا
ماعلا بئانلا روضح ريغب لوادتتو ،مهيلكوم وأ فارطألا
طــــبضلا بتاــــكو مـــــهـــــنـــــع نيعـــــفادملاو فارـــــطألاو يرـــــكسعـــــلا

.”مجرتملاو
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هجو ّالأب ارارق ماهتالا ةفرغ ردصت امدنع:٥21 ةداملا“
صوصنم وه املثم ةديدج ةلدأ روهظ ةلاح يفو ةعباتملل
زوجي ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم٥71 ةداملا يف هيلع
رمأ بجومب وأ ايئاقلت بلطي نأ يركسعلا ماعلا بئانلل
.يئاضقلا قيقحتلا حتف ةداعإ ،ةعباتملاب

،اهسيئرل زوجي ،ماهتالا ةفرغ ىلإ ةيضقلا عفر درجمب
عاديإلاب ارمأ ردصي نأ يركسعلا ماعلا بئانلا بلط ىلع ءانب
.اهداقعنا ةياغ ىلإ ضبقلا وأ

ةــقــلــعــتملا ماــكــحألل اــقــبــط قــيــقــحـــتـــلا تاءارـــجإب موـــقـــي
يذـلا يرـكسعـلا قـيـقـحـتـلا يضاـق ،يرــيضحــتــلا قــيــقــحــتــلاــب
لكب يضاقلا اذه عتمتيو .ضرغلا اذهل ماهتالا ةفرغ هنــّيعت
ةـقـلـعـتملا كلـت ءاـنـثـتساـب ،اـنوــناــق هــل ةــلوــخملا تاــيــحالصلا

.فرصتلا رماوأ رادصإب

ماـهـتالا ةـفرـغ سيـئر رـمأي ،قــيــقــحــتــلا يهــتــنــي اــمدــنــع
ماعلا بئانلا رطخيو ،طبضلا ةباتكب ةيضقلا فلم عاديإب
،عـبـتــتو ،عادــيإلا اذــهــب مــهــنــع نيعــفادملاو فارــطألا يرــكسعــلا

.نوناقلا اذه نم اهيلي امو٦11 داوملا ماكحأ ،ذئدنع

هـــجو ّالأب اـــهرارـــق ردصت نأ ماـــهـــتالا ةـــفرـــغــــل نــــكــــمــــي
مامأ ةيضقلا ةلاحإب رمأت وأ صاصتخالا مدعب وأ ةعباتملل

.مكحلا ةهج

،ةداملا هذــه بجومب عــبــتملا ءارــجإلاــب قــلــعــتـــي اـــمـــيـــفو
اـهسفـن يه ةـيروـهـمـجـلـل يرـكسعـلا لـيــكوــلا تاــطــلس ىــقــبــت
.”هالعأ87 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاطلسلا

ليربأ22 يف خرؤملا82 -17 مقر رمألا ممتي:02 ةّداملا
1رركم721و رركم721 داومــب ،هالــعأ روــكذــملاو17٩1 ةنــس
 : يتأي امك ررحت ،٣ رركم721و2 رركم721و

طابض طاشن ماهتالا ةفرغ بقارت: رركم721 ةداملا“
ىلع ءانب رظنت ،ةفصلا هذهبو .ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا

تالالـــخإلا يف ،يرـــكسعــــلا ماــــعــــلا بئاــــنــــلا وأ اــــهسيــــئر بلــــط
ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا طابض دض ةلجسملا ةينهملا
.ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا تاطاشن ةسرامم ءانثأ

ةطرشلا تاطاشن ةسرامم يف ةينهملا تالالخإلا ددحت
.”ميظنتلا قيرط نع ةيركسعلا ةيئاضقلا

قيقحتلا ءارجإب ماهتالا ةفرغ موقت :1رركم721 ةداملا“
طباض عافد هجوأو يركسعلا ماعلا بئانلا تابلط عمستو
نم اقبسم هنيكمت نــّيعتي يذلا ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا
نأ نكمي امك ،قيقحتلا عوضوم عئاقولا فلم ىلع عالطالا

.”ٍماحم كلذ يف هدعاسي

وأ ايئاقلت رمأت نأ ،ماهتالا ةفرغل زوجي:٠21 ةداملا“
بلط ىلع ءانب وأ يركسعلا ماعلا بئانلا نم بلط ىلع ءانب
يتــلا قــيــقــحــتــلا تاءارــجإ لــكــب مــهــنــع نيعــفادملا وأ فارــطألا

اــقــبــط ،يفاضإلا قــيــقــحــتــلا تاءارــجإب موــقــيـــف .ةـــمزال اـــهارـــت
وأ سيئرلا ءاوس ،يريضحتلا قيقحتلاب ةقلعتملا ماكحألل
اذــهــل بدــتــنملا يرــكسعــلا قــيــقــحــتــلا يضاــق وأ ءاضعألا دـــحأ
.ضرغلا

بلطي نأ تقو لك يف يركسعلا ماعلا بئانلل زوجي
عــــــبرأ لالـــــــخ اـــــــهدرـــــــي نأ ىلع ىوـــــــعدـــــــلا قاروأ ىلع عالـــــــطالا

.ةعاس )٤2( نيرشعو

ردصي نأ يفاضإلا قيقحتلاب فلكملا يضاقلل زوجي ال
.ةيئاضقلا رماوألا

ةفرغ سيئر رمأي ،يفاضإلا قيقحتلا يهتني امدنعو
بئانلا ردابيو طبضلا ةباتكب ةيضقلا فلم عاديإب ماهتإلا
يف عرشيو مهنع نيعفادملاو فارطألا مالعإب يركسعلا ماعلا
اذه نم اهيلي امو٦11 داوملا ماكحأل اقبط ،ذئدنع ،تاءارجإلا
.”نوناقلا

عوــضوــم يــف ماــهتالا ةفرــغ رــظنت امدنع:121 ةداملا“
تديأ ءاوس ،جارفإلا وأ ةيئاضقلا ةباقرلا وأ تقؤملا سبحلا
ىلع ،عوضوملا يف رـــــخآ ارارـــــق تردصأ وأ هـــــتـــــغـــــلأ وأ رــــــمألا
يضاــق ىلإ ةرشاــبــم فــلملا ةداـــعإ يرـــكسعـــلا ماـــعـــلا بئاـــنـــلا
.رارقلا ذيفنت ىلع لمعلا دعب يركسعلا قيقحتلا

قلعتي بلط لك يف لصفلا ةيئاضقلا ةهجلا هذهل دوعيو
سبحلا يف عادــيإلا وأ ةــيــئاضقــلا ةـــباـــقرـــلا عـــفرـــبو جارـــفإلاـــب
رمأ فانئتسا ىلع ءانب ةيضقلا يف رظنت امدنع ،تقؤملا

.”فرصتلاب

عوضوم يأ يف ماهتالا ةفرغ ردصت امدنع:٣21 ةداملا“
ارارق،نوناقلا اذه نم121 ةداملا يف ركذ امريغنم رخآ
هجوم بلط لوبقب وأ يركسعلا قيقحتلا يضاق رمأ ءاغلإب
 : نأ اهيلعف ،ةرشابم اهيلإ

ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقفو ىدصتت–
يف رـــكذ امم ىـــغـــلملا رــــمألا ناــــك اذإ ،نوــــناــــقــــلا اذــــه نــــم٠21
دق ءاغلإلا رارق نكي مل ام ،نوناقلا اذه نم٥٩و٤٩ نيتداملا
،قيقحتلا ىهنأ

قيقحتلا يضاق ىلإ ،تالاحلا يقاب يف ،فلملا ديعت–
.قيقحتلا ةعباتمل رخآ ضاق ىلإ وأ هسفن يركسعلا

فالخ ماهتالا ةفرغ ررقت مل ام مهتملا سبح رمتسيو
.كلذ

ةمكحملا ىلع ةيضقلا ةلاحإ ماهتالا ةفرغ ررقت امدنعو
ةــلــئاــط تحت ،رارــقـــلا نـــمضتـــي نأ نيعـــتـــي هـــنإف ،ةـــيرـــكسعـــلا
ةبوسنملا لاعفألل ينوناقلا فصولاو عئاقولا نايب ،نالطبلا
.ةلاحإلا رارق بابسأ ةقدلا هجو ىلع حيضوت عم ،مهتملل

.”مهتملا نع جرفأ ،ةفلاخم لكشي لعفلا ناك اذإف
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لالخإلا نود ماهتالا ةفرغل زوجي :2رركم721 ةداملا“
طــباض ىلع طــلست نأ نــكــمــي يتــلا ةــيــبــيدأتـــلا تاـــبوـــقـــعـــلاـــب
نأ ،نييملسلا هئاسؤر لبق نم ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا

نم ايئاهن وأ اتقؤم هفاقيإ وأ هيلإ تاظحالم هيجوت ررقت
.”ةيركسع ةيئاضق ةطرش طباضك هماهم ةسرامم

اهردصت يتلا تارارقلا اروف غــّلبت :٣رركم721 ةداملا“
نم ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا طابض نأشب ماهتالا ةفرغ
.”اهنوعبتي يتلا تاطلسلا ىلإ يركسعلا ماعلا بئانلا فرط

٤٣1و٣٣1و٩21و821 داوملا ممتتو لدعت :12 ةّداملا
ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا نم٠٤1و8٣1و٥٣1و

 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس

ةـيروهــمــجلل يرــكــسعلا ليــكوــلا ىلوــتي :821 ةداملا“
ماــــمأ نيلاحملا وأ ةرشاــــبــــم نيمدــــقملا نيمــــهــــتملا فــــيــــلــــكـــــت
.ةسلجلا روضحل ةيركسعلا ةمكحملا

نــيدــعاسملا ةــيروــهــمــجــلــل يرــكسعــلا لــيــكوــلا رــطـــخـــي
اذإو ةــيرــكسعـــلا ةـــمـــكحملا لـــيـــكشتـــل نينـــيـــعملا نييرـــكسعـــلا
اذــكو نييــطاــيــتـــحالا نييرـــكسعـــلا نـــيدـــعاسملا رـــمألا ىضتـــقا
.اهداقعنا ةعاسو ناكمو خيراتب ،نيماحملا

ةداملا يف ةددحملا لاجآلل اقفو راطخإلاو غيلبتلا متي
.“ نوناقلا اذه نم٤٩1

قيقحتلا نأب ةمكحملا سيئرل نــّيبت اذإ:٩21 ةداملا“
وأ قيقحتلا ماتتخا ذنم ةدـيدج رصانع ترهظ وأ ،لماك ريغ
قيقحتلا تاءارجإ ةفاكب رمأي نأ هنكميف ،ةرشابملا ةلاحإلا
.ةمزال اهاري يتلا

ةـــقـــلـــعـــتملا ماـــكـــحألل اـــقـــبـــط تاءارـــجإلا هذـــه ىــــــّلوــــتــــيو
اذهل بدتنم يركسع قيقحت يضاق ،يريضحتلا قيقحتلاب
اذــه نــم٠21 ةداملا نــــــــم٣ ةرـقـفـلا ماـكــحأ قــبــطــتو .ضرــغــلا
.وحنلا اذه ىلع نوناقلا

قــــــــــئاـــــــــــثوـــــــــــلا وأ ىرـــــــــــخألا قاروألاو رضاحملا عدوـــــــــــتو
مضتو ،طبضلا ةباتك يف يفاضإلا قيقحتلا ءانثأ ةعومجملا
            .ىوعدلا فلم ىلإ

نـــع عـــفادملاو ةـــماـــعـــلا ةـــباـــيـــنـــلا فرصت تحت عضوـــتو
بتاك ةطساوب عاديإلا اذهب امهراطخإ ىرجي نيذللا ،مهتملا
 .طبضلا

نأ تـقو لك يف ةيروهمجلل يركسعلا ليكولل زوجيو
عبرأ لالخ اهدري نأ ىلع ،ىوعدلا قاروأ ىلع عالطالا بلطي
.”ةعاس )٤2( نيرشعو

،نوناقلا اذه يف ةحيرص ماكحأ بايغ يف:٣٣1 ةداملا“
ةررـقملا تاءارـجإلا دـعاوــق ةــيرــكسعــلا ةــمــكحملا ماــمأ قــبــطــت

تاءارــــجإلا نوـــــناـــــق يف اـــــهـــــيـــــلـــــع صوصنملا مـــــكحلا تاـــــهجل
.”نوناقلا اذه ماكحأ عم ضراعتت مل ام ةيئازجلا

ّنيعملا ناكملا يف ةيركسعلا ةمكحملا دقعنت:٤٣1 ةداملا“
ىلع ءانب سيئرلا لبق نم نيددحملا ةعاسلاو مويلاو ،اهل

 .ةيروهمجلل يركـسعلا ليكولا بلط

لاحملا مـهــتملا حــنمت نأ ةــيرــكسعــلا ةــمــكــحــمــلــل زوــجــي
،لقألا ىلع ،ةعاس )8٤( نيعبرأو نامث ةلهم اهمامأ ةرشابم
.هعافد ريضحت نم هنيكمتل

نيرشعو عبرأ ىلإ ةلهملا هذه صلقت ،برحلا ةلاح يف
.ةعاس )٤2(

نوناقلا مساب بلطي نأ ةيروهمجلل يركسعلا ليكولل
ةيركسعلا ةمكحملا ىلع نــّيعتيو ،تابلط نم امزال هاري ام
.”اهنأشب لوادتت نأو اهليجست

مكحب عنمت نأ ةيركسعلا ةمكحملل زوجي:٥٣1 ةداملا“
تايرجم ،ةليسو ةيأب ،رشن وأ لقن ،ةينلع ةسلج يف رداص

اذه يرجيو ،ةيئزج وأ ةيلك ةفصب ةيضقلا يف تاعفارملا
ظافحلل ةيّرس ةسلج ءارجإ ررقت اذإ نوناقلا مكحب عنملا

دنع عنملا اذه قبطي الو ،بادآلاو ماعلا ماظنلاو نمألا ىلع
ةداملا هذه ماكحأل ةفلاخم لكو عوضوملا يف مكحلاب قطنلا

.”لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقبط اهيلع بقاعي

صوصنملا دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود:8٣1 ةداملا“
قـحـب بكــترا نــم لــك بقاــعــي ،تاــبوــقــعــلا نوــناــق يف اــهــيــلــع
ديدهتلا وأ ةناهإلا وأ ءادتعالا مرج اهئاضعأ دحأ وأ ةمكحملا

صوصنملا تابوقعلاب ،ةلاحلا بسح ،تاراشإلا وأ ظافلألاب
)ىلوألا ةرقفلا(٣1٣ وأ )ىلوألا ةرقفلا(٠1٣ نيتداملا يف اهيلع
.”نوناقلا اذه نم

رضحيف ،مهتملا راضحإب سيئرلا رمأي:٠٤1 ةداملا“
رضحيو سرحلا ةوق هسرحت ديق لك نم اقلطم ريخألا اذه
                  .هنع يماحملا هعم

بلط اذإ ايماحم سيئرلا نــّيعي ،يماحملا رضحي مل اذإ
اذإ ،ايمازلإ نوكي يماحملا نييعت نأ ريغ .كلذ مهتملا هنم
وأ ةــياــنــج لــكشت مــهــتملا اــهــلــجأ نــم عــباــتملا لاــعـــفألا تناـــك
)٥(سمخ اهل ةررقملا ةبوقعلل ىصقألا دحلا قوفي ةحنج
 .سبح تاونس

ناكمو هرمعو هبقلو همسا نع مهتملا سيئرلا لأسي
فرص ،ةباجإلا مهتملا ضفر اذإف .هناونعو هتنهمو هتدالو
.”كلذ نع رظنلا

ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ممتي:22 ةّداملا
 : يتأي امك ررحت رركم1٤1 ةدامب ،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس

مهتملل ةيحـصلا ةلاحـلا تــناــك اذإ: ررــكم1٤1 ةداـمـلا“
كانه تناكو ةيركسعلا ةمكحملا مامأ لوثملا نم هنكمت ال
ةمكحملا رمأت ،ةيضقلا ليجأت نود لوحت ةريطخ بابسأ
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اهيلع صوصنملا ماكحألا يف نعطلا نكمي ال :1٥1 ةداملا“
.عوضوملا يف رداصلا مكحلا عم الإ ،هالعأ٠٥1 ةداملا يف

هجوم نعطب قلعتي طبضلا ةباتكل مدقي حيرصت لكو
ةــمــكحملا هــيـــف رـــظـــنـــت الو ىوـــعدـــلـــل مضي ،ماـــكـــحألا هذـــه دض

.”ةيركسعلا

مــهـتــملا باوــجـتـسا يــف ســيئرــلا عرـشــي:٤٥1 ةداملا“
وأ اــّمصأ دهاشلا وأ مهتملا ناك اذإو .دوهشلا تاداهش ىقلتيو
.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم2٩ ةداملا ماكحأ قبطت ،امكبأ

مهتملل ةلئسأ هيجوت ةيركسعلا ةمكحملا ءاضعأل زوجيو
.مهيأر نع ريبعتلا مهل زوجي الو سيئرلا ةطساوب دوهشلاو
ةطساوب ةلئسأ هيجوت هنع عفادملا وأ مهتملل زوجي امك
اضيأ ةماعلا ةباينللو .دوهشلاو هعم نيمهتملا ىلإ سيئرلا
.دوهشلاو مهتملا ىلإ ةرشابم ةلئسأ هجوت نأ

تاـبـلـط تعــمس ،ةسلجلا يف قــيــقــحــتــلا ىــهــتــنا ىــتــمو
     .هنع عفادملاو مهتملا عافدو ةيروهمجلل يركسعلا ليكولا

هــجوأ ىلع درــي نأ ةــيروــهــمــجــلــل يرــكسعــلا لــيـــكوـــلـــلو
امئاد ةريخألا ةملكلا ىقبت امنإ ،ايرورض كلذ ىأر اذإ عافدلا
.هنع عفادملاو مهتملل

هدـيزـــي اـــم هـــيدـــل قـــبـــي مـــل اذإ مـــهــــتملا سيــــئرــــلا لأسيو
.”هعافدل

رمأيو تاعفارملا باب لافقإ سيئرلا ررقي :8٥1 ةداملا“
.ةسلجلا ةعاق نم مهتملا جارخإب

رمأي وأ تالوادملا ةفرغ ىلإ ةمكحملا ءاضعأ هجوتي
ةعاقلا ءالخإب تالوادملل ةفرغ رفوت مدع ةلاح يف سيئرلا

.نيرضاحلا نم

،دحأ عم ثدحتلا اتاتب ةمكحملا ءاضعأل زوجي الو
نم نولوادتيف .مكحلا رادصإ لبق مهضعب نع قارتفالا الو
عافدلاو مهتملاو ةيروهمجلل يركسعلا ليكولا روضح ريغ
.طبضلا بتاكو دوهشلاو

يقلت مهنكمي الو ،مهرظن تحت ىوعدلا قاروأ نوكتو
.”ةماعلا ةباينلا وأ عافدلل ةغلبم ريغ ةقرو يأ

ةــنادإلا يـف ةمـكحـمــلا ءاــضـعأ لوادــتــي:٩٥1 ةداـمــلا“
ماكحأ بجومب رذعلل ةلباقلا فورظلاو ةددشملا فورظلاو
.”نوناقلا

ةمكحملا لوادتت ،بنذم مهتملا نأب ررــقت اذإ:٠٦1 ةداـمـلا“
.ةبوقعلاو ةففخملا فورظلا يف

ىندألا وضعلا نم ءادتبا ،هيأرب ءالدإلل وضع لك ىعدي
.ريخألا يف هيأرب سيئرلا يلدي مث ،ةبتر

ءاضتقالا دنعو هدجاوت ناكمب مهتملا باوجتساب ةيركسعلا
بتاك ةقفرب سيئرلا باوجتسالاب موقيو .هعافد ةدعاسمب
.كلذب ارضحم ررحيو .ةماعلا ةباينلا لثمم روضحبو طبض

،ةسلــج برــقأ ىلإ ةــيضقـــلا يف مـــكحلاـــب قـــطـــنـــلا لـــجؤي
اذــه نــكــمــيو ،اــهروضحل اــنوــناــق مــهــتملا ءاــعدــتسا نـــّيعتيو
عيمج يف مكحلا نوكيو .هلثميل ايماحم لكوي نأ ريخألا
.”ايروضح مهتملا ىلع تالاحلا

٩٤1و8٤1و٥٤1 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت :٣2 ةّداملا
٥٦1و٤٦1و٣٦1و2٦1و1٦1و٠٦1و٩٥1و8٥1و٤٥1و1٥1و
مقر رمألا نم771و٦71و٤71و٣71و٩٦1و8٦1و7٦1و٦٦1و
هالــعأ روــكذـــمــلاو17٩1 ةــنس لــيرـــبأ22 يف خرؤملا17-82
 : يتأي امك ررحتو

صوصنملا تالاحلا يف طبضلا بتاك ولتي:٥٤1 ةداملا“
موكحملا ىلع ،هالعأ٣٤1و2٤1و8٣1و7٣1 داوملا يف اهيلع
هيف نعطلاب هقح نع ههبني مث ،رداصلا مكحلا صن هيلع
ررحيو ،نوناقلا اذه يف ةددحملا لاجآلا نمض فانئتسالاب
.”نالطبلا ةلئاط تحت كلذب ارضحم

زاج ،روضحلا نع دوهشلا دحأ فلخت اذإ:8٤1 ةداملا“
 : ةمكحملل

ةوالت مث ،تاعفارملاب ريسلاو هنع رظنلا فرص امإ–
بلط اذإ ،كلذل الحم ناك اذإ قيقحتلا يف ةادؤملا هتداهش
،ةماعلا ةباـينلا وأ عفادملا اهتوالت

نم وأ ةماعلا ةباينلا تابلط ىلع ءانب رمأت نأ امإو–
،ءاضتــقالا دــنــع ،فــلــخــتملا دــهاشلا راضحإب اـــهسفـــن ءاـــقـــلـــت
.قحال خيرات ىلإ ةيضقلا ليجأتو ةيمومعلا ةوقلا ةطساوب

دهاشلا ىلع ةيركسعلا ةمكحملا مكحت ،ةلاحلا هذه يفو
نأ وأ نيميلا فلحي نأ ضفري وأ روضحلا نع فلختي يذلا

ةبوقعب وأ جد٠٠٠.٠1 ىلإ جد٠٠٠.٥ نم ةمارغب ،هتداهشب يلدي
.نيرهش ىلإ مايأ )٠1( ةرشع نم سبحلا

مكح دض ةضراعم عفري نأ فلختملا دهاشلل زوجي
ةمكحملا ىلعو ،ايصخش هغيلبت نم مايأ )٣( ةثالث يف ةنادإلا
يتلا ةسلجلا يف امإ ،ةلاحلا بسح ،اهيف لصفت نأ ةيركسعلا

.قحال خيرات يف امإو تاعفارملا اهيف تمت

)2( نيمويل ةضراعملا ةلهم رصقت ،برحلا نمز يفو
.”روضحلا نع هفلختل هيلع موكحملا دهاشلل ةبسنلاب

ماكحألا قبطت ،نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم:٩٤1 ةداملا“
مامأ دوهشلاب ةقلعتملا ةيئازجلا تاءارجإلا نوناقل ىرخألا
.”ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا
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ةمكحملا لوادتت ،سبحلا وأ ةمارغلاب ةنادإلا ةلاح يفو
 .”ذيفنتلا فقوو ةيليمكتلا تابوقعلا يف اضيأ

اهــتاذ ةــسلــجلا يف مكـــحلا ردصــي نأ بــجي:1٦1 ةداملا“
هذه يفو .قحال خيرات يف وأ تالوادملا اهيف ترج يتلا
يذلا خيراتلاب نيرضاحلا موصخلا سيئرلا رطخي ،ةلاحلا

نم سيئرلا نياعي مكحلاب قطنلا دنعو .مكحلا هيف ردصيس
.”فارطألا روضح ديدج

مكحلا ولتيو مهتملا سيئرلا رضحتسي :2٦1 ةداملا“
.”اهقيبطت ىرج يتلا ةيئازجلا نيناوقلا داوم نيعيو ةينالع

نم تسيل عئاقولا نأ ةمكحملا تأر اذإ :٣٦1 ةداملا“
.صاصتخالا مدعب امكح ردصت ،يركسعلا ءاضقلا صاصتخا

)٤و٣و2 تارقفلا(٣٩ ةداملا ماكحأ قبطت ةلاحلا هذه يفو
.”نوناقلا اذه نم

حـنــجلا يــف ةرــظاــنلا ةمكحــملا تأر اذإ :٤٦1 ةداملا“
،ةـياـنـج لـكشت اـهــب ترــطــخأ يتــلا عــئاــقوــلا نأ تاــفــلاــخملاو
.”ةمكحملا ليكشت ةداعإل ةيضقلا لجؤت

٤٦1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةلاحلا يف:٥٦1 ةداملا“
ماـمأ ةرشاـبـم ةـلاـحــم ةــيضقــب رــمألا قــلــعــتــي اــمدــنــعو ،هالــعأ
مايقلل ةماعلا ةباينلا ىلإ فلملا ةريخألا هذه ديعت ،ةمكحملا

اهيلي امو٥7 ةداملا يف هيلع صوصنم وه املثم تاءارجإلاب
.”نوناقلا اذه نم

عوــــضوــــم عــئاـــقوــلا نأ ةمكــحملا تأر اذإ:٦٦1 ةداملا“
ريغ وأ ةتباث ريغ تناك وأ ةميرج يأ لكشت ال ةعباتملا

.”ةءاربلاب امكح ردصت ،مهتملل ةبوسنم

عوضوم عئاقولا نأ ةمكحملا تأر اذإ :7٦1 ةداملا“
ةبوقعلا عم هتنادإب امكح ردصت ،مهتملا دض ةتباث ةعباتملا
.باقعلا نم ءافعإلاب وأ

رمأت نأ ةمكحملا نكمي ،ةبوقعلاب مكحلا ةلاح يفو
.”اهذيفنت فقوب

وأ باقعلا نم ءافعإلا وأ ةءاربلا ةلاح يف :8٦1 ةداملا“
نكي مل ام اروف مهتملا نع جرفي ،ذيفنتلا فقو عم ةنادإلا

ةداملا يف ةدراولا ماكحألا ةاعارم عم ،رخآ ببسل اسوبحم
.”هاندأ٣71

ءافعإلا وأ ةنادإلا ةلاح يف مكحلا نمضتي :٩٦1 ةداملا“
ةلودلا حلاصل فيراصملاب هيلع موكحملا مازلإ باقعلا نم
  .يندبلا هاركإلا يف هيف لصفيو

تالاحلا يف ،كلذ ىلع ةداــــــــــــــــيز ،مـــــــــــــــــكحلا يف رـــــــــــــــــمؤيو
،ةزوجحملا ءايشألا ةرداصمب ،نوناـقلا يف اهيلع صوصنملا

ةلدأك ىوعدلا يف ةمدقملا وأ ةزوجحملا ءايشألا عيمج دربو
.اهيكلام حلاصل وأ ةلودلا حلاصل امإ ،عانقإ

حــــبصي ،رداصلا مــــكحلا يف فاــــنـــــئتسا عـــــفر ةـــــلاـــــح يف
ريصم يف لصفلاب اصتخم يركسعلا فانئتسالا سلجم
   .ةزوجحملا ءايشألا

دـــــــي تحت ةـــــــعوضوملا ءاـــــــيشألا در يف لصفـــــــي مــــــــل اذإو
رخآ ىلإ عفرت ةضيرعب اهدر بلط نكمي ،مكحلا يف ءاضقلا

.”ةيضقلا يف ترظن ةيركسع ةيئاضق ةهج

تاداهشلا نم وأ ةمدقملا قاروألا نم ّنيبت اذإ :٣71 ةداملا“
زوــجــي هــنأب تاـــعـــفارملا ءاـــنـــثأ دوـــهشلا لـــبـــق نـــم اـــهـــب ىلدملا

رضحم عضوب سيئرلا رمأي ىرخأ لاعفأ نع مهتملا ةعباتم
ىلإ قاروألا عم هيلع موكحملا ليحي مكحلا رودص دعبو ،كلذب
اذإ ةعباتملاب ديدج رمأ رادصإ يف رظنلل ةصتخملا ةطلسلا
.ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلل ةلاحإلاب وأ رمألا مزل

رمأت ،باقعلا نم ءافعإلا وأ ةءاربلاب مكحلا ردص اذإو
نم ىفعملا وأ هتءارـب ةررقملا يركسعلا ميلستب ةمكحملا
.”ةيركسعلا ةطلسلل ةيمومعلا ةوقلا ةطساوب ،باقعلا

هبــني ،مكــحلا ســيئرــلا ردصــي نأ دــعب :٤71 ةداملا“
لجأ ركذيو افانئتسا عفري نأ هقح نم نأب هيلع موكحملا
.فانئتسالا

يغبني ،ذيفنتلا فيقوت هيلع موكحملا حنم ررقت اذإو
ةبوقع رودص ةلاح يف هنأ ىلإ ههبني نأ سيئرلا ىلع كلذك
،هاندأ1٣2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا نمض ةديدج
،ةيناثلا عم اهمض ناكمإ نود ىلوألا ةبوقعلا ذيفنت نكمي
قبطت نأ نكمي دوعلا تابوقع نأب كلذك ،ءاضتقالا دنعو

٥٤٤ نيتداملا وأ نوناقلا اذه نم2٣2 ةداملا تاظفحت نمض
   .تابوقعلا نوناق نم٥٦٤و

تاءارجإلا لامكتسا ىلإ ريـشي ام مكحلا لـصأ يف ركذيو
.”ةقـباسلا

،نمضتيو اببسم مكحلا نوكي نأ بجي :٦71 ةداملا“
مدـــعـــب عوـــفدـــلاـــب قـــلـــعـــتـــت ةـــبـــبسم تارارــــق ،ءاضتــــقالا دــــنــــع
ةــلــئاــط تحت ،لــمـــتشيو .ةضراـــعـــلا تاـــبـــلـــطـــلاو صاصتـــخالا
 : يتأي ام ىلع ،نالطبلا

،مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا مسا–1

 ،مكحلا رادـصإ خـيراـت–2

باقلأو ،ةاضقلا بترو تافصو ءامسأو باقلأ–٣
ىضتقا اذإو نييلصألا نييركسعلا نيدعاسملا بترو ءامسأو
 ،نييطايتحالا ءاضعألا بترو ءامسأو باقلأ ،رمألا

،هـــتـــنـــهـــمو هـــبسـنو هرـــمــــعو مــــهــــتملا بقــــلو مسا–٤
،هنطومو

مهتملا ليحأ يتلا تافلاخملا وأ حنجلاو تاـياـنجلا–٥
،ةيركسعلا ةمكحملا مامأ اهلجأل
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نم181و٠81 نيتداملا ماكحأ ممتتو لدعت :52 ةّداملا
روكذملاو17٩1 ةنس ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا
 : يتأي امك ناررحتو ،هالعأ

يف ضقنلاب نعطلا ،تقو لك يف ،زوجي:٠81 ةداملا“
ماكحأو ةيركسعلا فانئتسالا سلاجم نع ةرداصلا تارارقلا
طورشلا نــمض ،اــيــلــعــلا ةـــمـــكحملا ماـــمأ ةـــيرـــكسعـــلا مـــكاحملا

اهيلي امو٥٩٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقبطو
 .”نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم

ىتحو ،ملسلا نمز يف هيلع موكحملل زوجي:181 ةداملا“
طبضلا ةباتك ىدل حرصي نأ ايروضح ربتعملا مكحلا ةلاح يف

نم ةلماك مايأ )8( ةينامث دعب ،مكحلا يف ضقنلاب نعطلاب
.يصخشلا غيلبتلا خيرات

يرــكسعــلا لــيــكوــلــلو يرــكسعــلا ماــعــلا بئاــنــلــل زوـــجـــي
ضقنلاب نعطلاب طبضلا ةباتك ىدل احرصي نأ ةيروهمجلل

رادــصإ خــيراـــت نــم لــجألا ســفن يــف كــلذو ،رداــصلا مكــحلا يف
.مكحلا

.”لماك موي ىلإ لاجآلا هذه صلقت ،برحلا نمز يفو

ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ممتي:٦2 ةّداملا
 : يتأي امك ناررحت رركم٤٠2و رركم8٩1 نيتدامب17٩1 ةنس

تاءارـجإلا نوـناـق ماـكــحأ قــبــطــت : ررــــكــــم8٩1 ةداملا“
مكاحملا مامأ ةضراعملاو يبايغلا مكحلاب ةقلعتملا ةيئازجلا
 .’’نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم ،ةيركسعلا

نوناقلا اهيف صني يتلا تالاحلا يف: رركم٤٠2 ةداملا“
ةميرجلا باكترا يف ةلمعتسملا تاكلتمملا ةرداصم ىلع
،اهليوحت وأ اهرييغت مت ولو ىتح اهنع ةجتانلا تالصحملاو
،يئاهن مكحب ةيضقلا يف لصفلا لبق مهتملا يفوت نأ ثدحو
ةـهـجـلـل ةـبـبسم ةضيرـع ميدـقـت ةـماـعـلا ةـباـيـنــلا ىلع نــــّيــعــتــي
ةرداصمب رـمأتـل ةـيضقـلا يف ةرــظاــنــلا ةــيرــكسعــلا ةــيــئاضقــلا
.هالعأ ةروكذملا تاكلتمملا

لــكــل ،ءاضتــقالا دــنـــعو ،مـــهـــتملا قوـــقـــح يوذـــل زوـــجـــيو
دـــي تحت ةــــعوضوملا تاــــكــــلــــتــــمملا ىلع اــــقــــح يعّدــــي صخش

.مهتابلط ميعدتلٍماحمب ةناعتسالاو ةسلجلا روضح ،ءاضقلا

تاـبـلـطـلا هذــه يف ةــيرــكسعــلا ةــيــئاضقــلا ةــهجلا رــظــنــت
دحاو مكحب اهيف لصفلل عوضوملل اهمضب وأ لقتسم مكحب
فارــطألا لــبــق نــم رداصلا مــكحلا يف نــعــطــلا نـــكـــمـــيو .طـــقـــف
.”نوناقلا اذه ماكحأل اقبط هالعأ نيروكذملا

٩22و٤22و112 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت :72 ةّداملا
82-17 مقر رمألا نم٤٥2و٣٤2و٩٣2و7٣2و٦٣2و٣٣2و2٣2و
ررــحتو ،هالـعأروــكذــملاو17٩1 ةــنس ليرــبأ22 يــف خرؤــملا

 : يتأي امك

                      ،هنع عفادملا مسا–٦

دـــنـــعو ،ءارـــبخلاو دوـــهشلا لـــبـــق نــــم نيمــــيــــلا ءادأ–7
                           ،مهدحأ نم اهئادأ مدـع يعاود ،ءاضتقالا

لــيــكوــلا تاـــبـــلـــطو عاـــفدـــلا تارـــكذـــم ىلإ ةراشإلا–8
 ،ةيروهمجلل يركـسعلا

                               ،ايبايغ وأ ايروضح رداصلا مكحلا بابسأ–٩

  ،ةيبلغألاب ،ةففخملا فورظلا ضفر وأ حـنم–٠1

ريبادتلا ،ءاضتقالا دنع ،و اهب موكحملا تابوقعلا–11
،ةمكحملا لبق نم ةررقملا ىرخألا

  ،اـهصن داريإل ةجاح نود ،ةقبطملا ةينوناقلا داوـملا–21

ةيبـلغألاب ةمكحملا هب ترمأ اذإ ةبوقعلا ذيفنت فقو–٣1
اهيلي امو٠٣2 ةداملا ماكحأ نم ديفتسي هيلع موكحملا نأبو
          ،نوناقلا اذه نم

       ،اـهتيّرسب يضاقلا رارقلا وأ تاسلجلا ةينلع–٤1

  .”سيـئرلا لـبق نم انلع مكحلا ةوالت–٥1

بتاكو سيئرلا لبق نم مكحلا لصأ عّقوي:771 ةداملا“
  .ةلاحإلاو بطشلا ىلع ،ءاضتقالا دنع ،ناقدصيو ،طبضلا

مـــكحلا لصأ عـــّقوـــي ،سيـــئرـــلـــل عـــناـــم لوصح ةـــلاــــح يف
ةباينلا لثمم لبق نم هيلع قداصيو فلختسملا يضاقلا
.ةسلجلا رضح يذلا ةماعلا

لصأ عــّقوـــي ،طـــبضلا بتاـــكـــل عـــناـــم لوصح ةـــلاـــح يفو
.”مكحلا لصأ يف كلذ ىلإ ريشيو سيئرلا مكحلا

22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ممتي:42 ةّداملا
هناونع رركم ثلاث بابب ،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس ليربأ
1 ررـكــم٩71و ررـكــم٩71 داوملا نــمضتـــي ،”فاـــنـــئتسالا“
 : يتأي امك ررحتو2رركم٩71و

رركم ثلاثلا بابلا“
”فانئتسالا

مكاحملا نع ةرداصلا ماكحألا نوكت: رركم٩71 ةداملا“
لاــــجآلاو طورشلا نــــمض فاــــنــــئتسالــــل ةــــلــــباــــق ةــــيرـــــكسعـــــلا

،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلاو
.”نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم

ةررقملا تاءارجإلاو دعاوقلا قبطت :1رركم٩71 ةداملا“
.يرـكسعـلا فاـنــئتسالا سلــجــم ماــمأ ةــيرــكسعــلا ةــمــكــحــمــلــل
ةرقفلا(٤٣٤ ىلإ1٣٤ داوملا ماكحأ ،كلذ نع الضف ،قبطتو
.”ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم8٣٤و٦٣٤و٥٣٤و )ىلوألا

،يركسعلا فانـئتسالا سـلجم ىأر اذإ :2رركم٩71 ةداملا“
نأ ،ةمكحملا ىلإ ةرشابم تليحأ ةيضق يف رظنلا ءانثأ
ةلاحإب رمأي ،ايئانج افصو لكشت ةعباتملا عوضوم لاعفألا
.”يريضحت قيقحت بلط لجأ نم ةماعلا ةباينلا ىلإ فلملا
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لجأ لالخ رارقلا وأ مكحلا ذيفنت فقوي:112 ةداملا“
ةياغ ىلإ فقولا يرسيف نعطلا اذه مدق اذإو ،ضقنلاب نعطلا

نم271 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،ايلعلا ةمكحملا رارق رودص
.نوناقلا اذه

،رارقلا دعب مهتملا نع اروف جرفي ،نعطلا نم مغرلابو
فقو عم سبحلاب وأ باقعلا نم هئافعإب وأ هتئربتب امإ
.ةمارغلاب وأ ذيفنتلا

مكحي يذلا سوبحملا مهتملل ةبسنلاب لاحلا كلذكو
ةدم تقؤملا هسبح ذافنتسا درجمب سبحلا ةبوقعب هيلع
.”اهب موكحملا ةبوقعلا

نع ةرداصلا تابوقعلا ذيفنت يف بستحت:٤22 ةداملا“
صخشلا اهيف مرح يتلا ةدملا ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا

سفن لجأ نم ،يبيدأت ريبدتب كلذ ناك ولو ىتح هتيرح نم
 .لاعفألا

نم رارق بجومب ةيركسعلا ةباينلا ءاضعأ دحأ نــّيعي
.تابوقعلا قيبطت يضاق ةفيظو يف ينطولا عافدلا ريزو
ةبقارمو ةيئازجلا ماكحألا ذيفنت ىلع رهسي ،ةفصلا هذهبو

تابوقعلا ديرفتو ةيرحلل ةبلاسلا تابوقعلا قيبطت ةيعرش
 .’’سبحلا طورش ةبقارمو تالماعملا اذكو

طورشملا جارفإلاب ةقلعتملا ماكحألا قبطت :٩22 ةداملا“
ةيئاضقلا تاهجلا لبق نم هيلع موكحم صخش لك ىلع
.نوناقلا اذه يف ةدراولا ماكحألا ةاعارم عم ،ةيركسعلا

عاــــفدــــلا رـــــيزوـــــل طورشملا جارـــــفإلا حـــــنمب قحلا دوـــــعـــــي
يأر ذخأ دعب يركسعلا ماعلا بئانلا حارتقا ىلع ءانب ينطولا

هيلع موكحملا اهيف يضقي يتلا ةيباقعلا ةسسؤملا ريدم
.هتبوقع

،مــهــنـــع طورشملا جارـــفإلا نيح ،نوـــيرـــكسعـــلا عضوـــيو
ةــــمدخلا ةدــــم لاــــمــــكإل ينــــطوــــلا عاــــفدــــلا رــــيزو فرصت تحت

ضرغلا اذهل اهراتخي ةدحوب نوقحليو ،ةلودلل اهب نيمزلملا
.ةيركسعلا ةطلسلل ةيلك ةفصب نوعضخيو

جارفإلا نع عوجرلا ينطولا عافدلا ريزو ررقي نأ نكمي
ةلاح يف يركسعلا ماعلا بئانلا حارتقا ىلع ءانب طورشملا

نأ لبق ،ةديدج ةنادإ وأ ةديدش ةبوقعل هيلع موكحملا ضرعت
.هتبوقع ايئاهن يضقي

ةــيــباــقــع ةسسؤم ىلإ ،ذــئدــنــع ،هــيـــلـــع موـــكحملا لسرـــي
،جارفإلا نيح ةذفنملا ريـغ ىلوألا ةبوقعلا ةدم عيمج لامكإل
ةدم ضفختو ،رمألا ىضتقا اذإ هقحب ةرداصلا ةبوقعلا عم
لبق ةعطقلا يف هيلع موكحملا اهادأ يتلا ةيركسعلا ةمدخلا
ةــيرــكسعــلا ةــمدخلا ةدـــم نـــم طورشملا جارـــفالا نـــع عوـــجرـــلا
   .هيلع ةيقابلا

رارق مهقحب ردصي مل نيذلا مهيلع موكحملل ةبسنلابو
نم مهررحت خيرات ةياغ ىلإ طورشملا جارفإلا نع عوجرلاب
ةمدخلا يف اهوضق يتلا ةدملا بستحت ،ةيركسعلا ةمدخلا
         .مهقحب ةرداصلا ةبوقعلا ةدم نمض ةيركسعلا

مـهـتــمدــخ اوــلــمــكأ نــيذــلــل ةــبسنــلاــب كلذ لــثــم ىرــجــيو
مـــلو ،مـــهـــتـــبوـــقـــع لـــماـــك نـــم اوررـــحـــتــــي نأ نود ةــــيرــــكسعــــلا

مهقاحتلا دعب طورشملا جارفإلا نع عوجرلا رارقل اوضرعتي
 .مهنكاسمب

جارــــفإلا نــــع عوــــجرــــلا رارــــقــــل نوضرــــعــــتــــي نــــيذــــلا اــــمأ
لماك ءاضقب نومزليف ،مهنكاسم ىلإ مهتدوع دعب طورشملا
يتــلا ةدملا نــم ضيـــفـــخـــت يأ نود ،ةذـــفـــنملا رـــيـــغ ةـــبوـــقـــعـــلا

.’’ةيركسعلا ةمدخلا يف اهوضق

ةحنج وأ ةيانج نع ةرداصلا تابوقعلا نإ:2٣2 ةداملا“
.دوعلا ةلاح يف هيلع موكحملا لعجت نأ نكمي ال ةيركسع

امو رركم٤٥ ةداملا ماكحأ ةيركسعلا مكاحملا قبـطتو
ةعباتلا مئارجلا يف مكحلا ىلع تابوقعلا نوناـق نم اهيلي
      .”ماعلا نوناقلل

ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأ قبطت:٣٣2 ةداملا“
صاخشألا ىلع يئاضقلاو ينوناقلا رابتعالا درب ةقلعتملا
عـم ةـيرـكسعـلا ةـيـئاضقـلا تاـهجلا لــبــق نــم مــهــيــلــع موــكحملا

.نوناقلا اذه يف ةدراولا ماكحألا ةاعارم

يرــكسعــلا لـــيـــكوـــلا ىلإ راـــبـــتـــعالا در ةضيرـــع هـــجوـــتو
ىلإ هـعـفرـي تاءارـجإلاـب اـفـلـم اـهــل بترــي يذــلا ،ةــيروــهــمــجــلــل
.ةضيرعلا مدقم ةماقإ اهل ةعباتلا ةيركسعلا ةمكحملا

ةيركسعلا ةمكحملا نع رداصلا مكحلا فانئتسا نكمي
 .يركسعلا فانئتسالا سلجم مامأ

شماه ىلع رابتعالا درب رارقلا وأ مكحلا نايب ركذي
ةــــيــــئاضقــــلا ةــــهجلا طــــبض بتاــــك لــــبــــق نــــم ةـــــنادإلاـــــب مـــــكحلا
 .’’ةيركسعلا

نع ةرداصلا تابوقعلا مداقت يرسي ال:٦٣2 ةداملا“
يصاعلا هيف غلبي يذلا مويلا نم ءادتبا الإ رارفلا وأنايصعلا
.)٠٥( نيسمخلا نس رافلا وأ

ةروكذملا مئارجلل ةبسنلاب مداقتت ال تابوقعلا نأ ريغ
راف ئجتلي امدنع وأ ،نوناقلا اذه نم7٦2 ىلإ٥٦2 داوملا يف

هـــيـــف ىــــقــــبــــيو يبــــنــــجأ دــــلــــب ىلإ برحلا نــــمز يفٍصاـــــع وأ
 .ةيركسعلا هتامازتلا نم صلختيل

ةروكذملا مئارجلل ةبسنلاب تابوقعلا اضيأ مداقتت ال
.’’نوناقلا اذه نم182 ىلإ772 داوملا يف



ـه٩٣41 ماع ةدعقلا وذ74٩1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس تشغ  لّوأ 20

ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب ملسلا نمز يف بقاعي ،ال
)٥( سمخ نم سبحلاب برحلا نمز يفو ،تاونس )٥( سمخ
.تاونس )٠1( رشع ىلإ تاونس

نأ نكمي ،شيجلا نع بناجألا صاخشألل ةبسنلابو
ىلإجد٠٠٠.٠2 نــم ةــمارــغــب ،كلذ نــع الضف ،مــهــيــلــع مــكــحــي
.’’جد٠٠٠.٠٥

وأ راف ءافخإ ةميرج ،ادمع بكتري نم لك:272 ةداملا“
هقحب ةررقملا ةينوناقلا تاعباتملا نم ام ةقيرطب هصيلخت
ىلإ )2( نيرهش نم سبحلاب بقاعي ،كلذب مايقلا لواحي وأ

،هيلع مكحي شيجلا نع ايبنجأ اصخش ناك اذإو ،)2( نيتنس
.’’جد٠٠٠.٠٥  ىلإجد٠٠٠.٠2 نم ةمارغب ،كلذ ىلع الضف

كلسلل نومتني ةميرجلا يف ءاكرشلا ناك اذإ:٤72 ةداملا“
يف اـهـيـلــع صوصنملا ةــبوــقــعــلا فــعاضت نأ نــكــمــي ،يبــطــلا
.هالعأ272 ةداملا

مكحي ،شيجلا نع بناجأ اصاخشأ نومهتملا ناك اذإو
.’’جد٠٠٠.٠٥  ىلإجد٠٠٠.٠2 نم ةمارغب ،كلذ ىلع الضف ،مهيلع

)٠1( رشــع نــم تــقؤــملا نجــسلاب بقاــعي:٦72 ةداــملا“
ةنيفس وأ ةليكشت دئاق لك ،ةنس )٠2(  نيرشع ىلإ تاونس
مجاهي نأ هنكمي ،ةيركسع ةرئاط وأ ةيرحبلا تاوقلل ةعبات
ةيرئازج ةقرفل ةدعاسم ،لقأ وأ هتوق لثم يف اودع لتاقي وأ
ودعلا كلذ نم ةدراطم ةيرئازج ةرئاط وأ ةيرحب ةنيفس وأ
عنام وأ رذع ةمث نوكي الو ،لعفي ملو ،هعم ةكبتشم وأ

.’’ةريطخ بابسأ وأ ةماع تاميلعت بجومب

تالاحلا عيمج يف ،ةيركسعلا ةمكحملا ىلع:282 ةداملا“
رمأت نأ ،سسجتلا وأ ةنايخلا ةبوقعب اهيف يضقت يتلا

يتــــلا وأ ةــــمــــيرجلا ىلع ةــــبــــترـــــتملا تاـــــكـــــلـــــتـــــمملا ةرداصمب
يف اهيلع صوصنملا تايفيكلل اقبط اهباكترا يف تمهاس
.’’نوناقلا اذه

ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ممتي:0٣ ةّداملا
 : يتأي امك ررحت رركم٥٩2 ةداـمب ،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس

دـــشألا تاــبوقــعلاب لالــخإلا نود: رركــم٥٩2 ةداــملا“
ةــنس نــم سبحلاــب بقاــعــي ،نوــناــقــلا يف اــهــيــلــع صوصنملا

موقي صخش لكوأ يركسع لك ،تاونس )٥( سمخ ىلإ ةدحاو
وأ ةزهجأ وأ ،رئاخذ وأ ،ةحلسأ وأ ،ةبكرم وأ ناويح ةقرسب
وأ زوجحم رخآ ءيش يأ وأ ةيمومع اميق وأ الاومأ وأ ةسبلأ

.شيجلل كولمم وأ صصخم

صخش وأ يرــكسع لــك ىلع تاــبوــقــعــلا سفـــن قـــبـــطـــت
تاكلتمملا وأ ءايشألا هذه عيب وأ ءارش وأ ءافخإب ادمع موقي
.’’لاومألا وأ

٣1٣و11٣و٠1٣ داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:1٣ ةّداملا
يف خرؤملا82-17 مقر رمألا نم٩2٣و٤2٣و81٣و71٣و٦1٣و
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس ليربأ22

تاهجــلا نــع ةرداــصلا تابوقعلا عضخت:7٣2 ةداــملا“
ةــيــئازجلا تاءارــجإلا نوــناــق ماــكــحأل ةــيرـــكــسعـــلا ةـــيـــئاــضقـــلا
اذه ماكحأ ةاعارم عم ،ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحصب ةقلعتملا
.’’نوناقلا

يتلا ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلا نوكت:٩٣2 ةداملا“
ةروكذملا تانايبلا حيحصتل ةصتخم عوضوملا يف تتب
نوـــناـــق ماـــكـــحأل اـــقـــبـــط ،ةـــيـــئاضقـــلا قـــباوسلا ةـــفـــيــــحص ىلع
.ةيئازجلا تاءارجإلا

ةفيحص يف ةروكذملا تانايبلا حيحصت بلط هجوي
ةــهجلا سيـــئر ىلإ ةضيرـــع قـــيرـــط نـــع ةـــيـــئاضقـــلا قـــباوسلا
ةماعلا ةباينلا ىلإ اهليحي ريخألا اذه ،ةيركسعلا ةيئاضقلا

.كلذب اريرقت دعيو

ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلا رمأت ،بلطلا لوبق مت اذإ
حيحصتلا بلط عوضوم مكحلا شماه ىلع اهرارق ركذي نأب
ةــفـــيـــحص ةـــحـــلصم ىلإ رارـــقـــلا اذـــه نـــم جرـــخـــتسم لسرـــيو
.’’1٠ مقر ةميسقلا حيحصتل ةيئاضقلا قباوسلا

سفن ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا ردصت :٣٤2 ةداملا“
نوناقلل ةعباتلا ةيئاضقلا تاهجلا اهردصت يتلا تابوقعلا
.نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارم عم ،ماعلا

ماكحأو ةماعلا ئدابملل اقفو تابوقعلا هذه قبطتو
.’’هدعاوقو ماعلا نوناقلا

نايـصــعلا مرــج بــكترــي صــخش لــك:٤٥2 ةداملا“
ةـيـنـطوـلا ةـمدخلاـب ةــقــلــعــتملا نيناوــقــلا يف هــيــلــع صوصنملا

نم سبحلاب ملسلا نمز يف بقاعي ،ةئبعتلاو طايتحالاو
.تاونس )٥( سمخ ىلإ رهشأ )٣( ةثالث

)2( نيتنس نم سبحلا برحلا نمز يف ةبوقعلا نوكتو
ةدع وأ قح ةسرامم نم نامرحلا عم تاونس )٠1( رشع ىلإ

.’’تاونس )٥( سمخ زواجتت ال ةرتفل ةيندمو ةينطو قوقح

ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ممتي :٨2 ةّداملا
 : يتأي امك ررحت رركم٥٦2 ةدامــب هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس

ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي: رركم٥٦2 ةداملا“
.ةحلسم ةباصع مامأ رفي يركسع لك تاونس )٠1( رشع

تقؤملا نجسلا ةبوقعلا نوكت اطباض بنذملا ناك اذإ
.ةنس )٠2( نيرشع ىلإ تاونس )٠1( رشع نم

ىصقألا دحلا قــــــبــــــطــــــي ،ةرــــــماؤملاــــــب رارــــــفــــــلا عـــــــقو اذإ
.’’ةبوقعلل

٤72و272و172 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٩2 ةّداملا
ةنس ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا نم282و٦72و
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو17٩1

لهسي وأ رارفلا ىلع ضرحي صخش لك :172 ةداملا“
وأ ةجيتن هلمعل تناكأ ءاوسو ،تناك ةليسو ةيأب ،هباكترا
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نم ةبكترملا فنعلا لامعأ ىلع بقاعي:٠1٣ ةداملا“
ءانثأ ةلهؤم ةيندم ةطلس وأ سيئر دض يركسع فرط

)٥( سمخ ىلإ )1( ةنس نم سبحلاب اهتبسانمب وأ ةمدخلا
.تاونس

يركسع فرط نم ةبكترملا فنعلا لامعأ ىلع بقاعي
ةيركسع لقن ةليسو نتم ىلع سيئر دض لقتنم صخش وأ
،ةــيرــكسع ةرــئاــط وأ ةــيرــحــبــلا تاوــقــلــل ةــعـــباـــت ةـــنـــيـــفس وأ
 .تاونس  )٠1( رشع ىلإ تاونس  )٥( سمخ نم سبحلاب

تبكترا اذإ وأ اطباض مهتملا ناك اذإ ،ةلاحلا هذه يفو
ىلإ ةبوقعلا عفرت ،حلسم يركسع فرط نم فنعلا لامعأ

.’’ةنس  )٠2( نيرشع

ةمدخلا لالخ فنعلا لامعأ بكترت مل اذإ:11٣ ةداملا“
ىلإ  )2( نيرهش نم سبحلا ةبوقعلا نوكتف ،اهتبسانمب وأ
سبحلاب بقاعي اطباض لعافلا ناك اذإو .تاونس )٣( ثالث
.’’تاونس )٥( سمخ ىلإ )1( ةنس نم

لقتنم صخش لك وأ يركسع لك بقاعي:٣1٣ ةداملا“
وأ مالكلاب هسيئر ةناهإب ،اهتبسانمب وأ ةمدخلا لالخ ،موقي
)٦( ةتس نم سبحلاب ،ديدهتلاب وأ تاكرحلا وأ تاباتكلا
.تاونس )٥( سمخ ىلإ رهشأ

)1( ةنس نم سبحلاب بقاعي ،اطباض لعافلا ناك اذإ
 .تاونس  )٥( سمخ ىلإ

لك وأ يركسع لبق نم نتملا ىلع مرجلا بكترا اذإو
.ةمدخلا ءانثأ بكترم هنأك ربتعيف  ،لقتنم صخش

)2( نيرهش نم سبحلاب ىرخألا تالاحلا يـف بقاعيو
 .”)2( نيـتنـس ىلإ

بكتري صخش لك وأ يركسع لك بقاعي:٦1٣ ةداملا“
،ةسارحلاـــب وأ ةراـــفخلاـــب مـــئاـــق صخش دض فـــنـــعـــلا لاـــمـــعأ
.تاونس )٣( ثالث ىلإ رهشأ  )٦( ةتس نم سبحلاب

،رثكأ وأ نيصخش لبق نم فنعلا لامعأ تبكترا اذإو
)٥( سمـــــــــــخ ىلإ )1(ةدــحاو ةــنس نــم سبحلا ةــبوــقــعــلا نوــكـــت

.تاونس

نوــكــت ،حالسلا لــمــح عــم فــنــعــلا لاــمـــعأ تبـــكـــترا اذإو
)٠1( رشع ىلإ تاونس )٥( سمخ نم تقؤملا نجسلا ةبوقعلا

.تاونس

ٍضارأ يف وأ برحلا نمز يف فنعلا لامعأ تبكترا اذإو
ةلاحلا يف وأ راصحلا ةلاح وأ ئراوطلا ةلاح اهيف تنلعأ
نصح وأ ةحلسألل نزخم ةاذاحمب وأ لخادب وأ ،ةيئانثتسالا
ىلإ ةبوقعلا عفرت ،ةيركسع ةدعاق وأ ةريخذلل نزخم وأ
.ةنس  )٠2( نيرشع ىلإ تاونس )٠1( رشع نم تقؤملا نجسلا

ةـــباصع وأ ودـــعـــلا ماـــمأ فـــنــــعــــلا لاــــمــــعأ تبــــكــــترا اذإو
.’’دبؤملا نجسلا ةبوقعلا نوكت ،ةحلسم

ىلإ مايأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:71٣ ةداملا“
امئاق اصخش متشي صخش لك وأ يركسع لك ،رهشأ )٦( ةتس
.’’ديدهتلاب وأ تاكرحلا وأ مالكلاب ةسارحلاب وأ ةرافخلاب

ةتس ىلإ  )2( نيرهش نم سبحلاب بقاعي:81٣ ةداملا“
رذــع نودــب ،ضفرــي ،هرــيذحت دـــعـــب ،يرـــكسع لـــك،رـــهشأ )٦(
ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلا تاسلج يف كارتشالا ،عورشم
.’’اهيف ةكراشملل ىعدي يتلا

ىلإ)2( نــيرهــش نــم سبــحلاب بقاــعي:٤2٣ ةداملا“
ةرازول عبات يندم وأ يركسع مدختسم لك ،)2( نيتنس

نـع اـقـبسم ةددـحـم ةـماـع ةـمــيــلــعــت فــلاــخــي ينــطوــلا عاــفدــلا
درمتي وأ ةمهم ذيفنتل اهاقلت ةميلعت وأ ،ميظنتلا قيرط
 .هاوس يركسعل ةاطعملا تاميلعتلا ىلع

تاونس )٥( سمخ ىلإ سبحلا ةبوقع عفرت نأ نكميو
تنلعأٍضارأ يف وأ برحلا نمز يف ةميرجلا تبكترا اذإ
ةــــــلاحلا يف وأ ئراوــــــطــــــلا ةــــــلاــــــح وأ راصحلا ةــــــلاــــــح اـــــــهـــــــيـــــــف
،يركسع قاطن نمأ ديدهتلل ضرعتي امدنع وأ ،ةيئانثتسالا
وأ ةيرحبلا تاوقلل ةعبات ةنيفس وأ ،ةيركسع ةليكشت وأ

. ةيركسع ةرئاط

)٥( سمخ ىلإ سبحلا ةبوقع عفرت نأ كلذك نكميو
 .ةحلسم ةباصع مامأ وأ ودعلا مامأ لعفلا بكترا اذإ تاونس

ظفح ةماعلا تاميلعتلا ةفلاخم ةميرج لاجم لمشي
ىنثتستو ،صاخشألاو قئاثولاو ،لئاسولا ةيامحو نمأو
يساسألا نوناــقلا يف ةروـكذــملا ءاطــخألا تافلاخــملا هذــه نـم
.’’ةيبيدأتلا ءاطخألاو

ىلإ )2( نـيرــهـش نــم سبــحلاب بــقاــعي:٩2٣ ةداملا“
ةنيفـس كرـت ةمـيرج بكـتري لقتنم صخش لك  ،)2( نيتـنس
ةلاح يف يهو ةيركسع ةرئاط وأ ةيرحبلا تاوقلل ةعبات
                    .اهاقلت يتلا تاميلعتلل افالخو رمأ نود ،رطخلا

تاوقلل ةعبات ةنيفس مقاط يف اوضع لعافلا ناك اذإو
نم سبحلاب ةبوقعلا نوكت ،ةيركسع ةرئاط وأ ةيرحبلا

.’’تاونس  )٥( سمخ ىلإ  )2( نيتنس

82-17 مقر رمألا نيوانعضعب ممتتو لدعت :2٣ ةّداملا
ةغيصلايف ،هالــعأ روــكذمــلاو17٩1 ةــنس لــيرــبأ22 يف خرؤــملا
 : يتأي امك ،ةيبرعلاةغللابةررحملا

ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا ميظنت : لوألا باتكلا
.اهصاصتخاو

.ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا ميظنت: لوألا بابلا

نمز يف ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا : لوألا لصفلا
.ملسلا

جردـتو ،ماـهملاو لـيـكشتـلاو مـيـظـنـتــلا: لوألا مسقـــــــلا
.21 ىلإ رركم٣ داوملا هنمض

هنمض جردتو ،درلاو ضراعتلا تالاح: يناثلا مسقلا
.رركم٤1 ىلإ٣1 داوملا

.71 ىلإ٥1 داوملا هنمض جردتو ،نيميلا: ثلاثلا مسقلا

.81 ةداملا هنمض جردتو ،عافدلا: عبارلا مسقلا
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هنمض جردتو ،فانئتسالا يف: رركم ثلاثلا بابلا
 .٣ رركم٩71 ىلإ رركم٩71 نم داوملا

.ذيفنتلا تاءارجإو ةصاخلا تاءارجإلا: سداسلا بابلا

ةربـــتعملا ماــكـحألاو ةيــبايــغلا ماــكحألا: لوألا لــصـفلا
.رركــم8٩1 ةداـملا هنـمض جردـتو ،ةيروضح

تاهجلا لبق نم ةقبطملا تابوقعلا : ثلاثلا باتكلا
.يركسعلا عباطلا تاذ مئارجلاو ةيركسعلا ةيئاضقلا

.ةحلسم ةباصع مامأ وأ ىلإ رارفلا–٣

 .272 ةداملا هنمض جردتو ،رافلا ءافخإ–2

ةيركسعلا ةرماؤملاو سسجتلاو ةنايخلا: يناثلا مسقلا
 : ةيعرش ريغ ةقيرطب ةدايقلا يلوتو

.٠82 ىلإ772 داوملا هنمض جردتو ،ةنايخلا–1

 .182 ةداملا هنمض جردتو ،سسجتلا–2

رــيغ ةــقيرطب ةداــيقلا يــلوتو ةــيركسعلا ةرـماؤملا–٣
.٥82 ىلإ٣82 نم داوملا هنمض جردتو ،ةيعرش

هــنــمض جردــتو ،ةرــيــخستــلا قــح لاــمــعـــتسا ءوس–2
.22٣ ةداملا

جردتو ،ةيركسعلا تاميلعتلا ةفلاخم: عبارلا لصفلا
.٤٣٣ ىلإ٣2٣ داوملا هنمض

ةيبرعلا ةغللاب ةررحملا  ةغيصلا يف لدبتست:٣٣ ةّداملا
روكذملاو17٩1 ةنس ليربأ22 يف خرؤملا82-17 مقر رمألل
 : ةيتآلا تارابعلا ،هالعأ

،111–٣٩–٤8 داوملا يف ”ضبقلا “ ـب “ فيقوتلا“–

–٥8 داوملا يف “ ماهتالا ةفرغ“ ـب ”ةيركسعلا ةمكحملا“–
88–٩٠1–٠11–٦21.

ةداملا يف “ صاصتخالا مدعب رمألا “ ـب “ ةلاحإلا رمأ “–
.)٣ ةرقفلا(٣٩

.٣11و2٠1 نيتداملا يف ”هيف هبتشم“ ـب ”نينض“–

”ماــهتالا ةفرــغ ةئيــهب ةدقعــنملا ةيركــسعلا ةمكــحملا“–
.721-٤21-٦11 داوملا يف ”ماهتالا ةفرغ“ ـب

”يركسعلا ماعلا بئانلا“ ـب ”يركسعلا ةلودلا ليكو“–
.721 ةداملا يف

هجوّ الأب ررقت“ ـب ”ةقحالملا بوجو مدعب حرصتف“–
.٤21 ةداملا يف “ ةعباتملل

يف ”اتقؤم نيسوبحملا“ ـب ”ايطايتحا نيلقتعملا“–
.٤21 ةداملا

.)2 ةرقفلا(٤21 ةداملا يف ”ماهتالا ةفرغ “ ـب“ ةمكحملا“–

نمز يف ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا: يناثلا لصفلا
 .٣2 ىلإ٩1 داوملا هنمض جردتو;برحلا

.ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا صاصتخا: يناثلا بابلا

دعب نع ةيئرملا ةثداحملا لامعتسا: سماخلا لصفلا
رركم٠٤ ناتداملا هنمض جردتو،ةيئاضقلا تاءارجإلا يف

.1رركم٠٤و

.ةيركسعلا ةيئازجلا تاءارجإلا: يناثلا باتكلا

ىوعدلاو ةيركسعلا ةيئاضقلا ةطرشلا: لوألا بابلا
.ةيمومعلا

ةيئاضقلا ةطرشلا طابض تاصاصتخا: يناثلا مسقلا
.ةيركسعلا

.رظنلل فيقوتلا: يناثلا لصفلا

جردتو،نييركسعلل رظنلل فيقوتلا: لوألا مسقلا
.1٦ ىلإ7٥ داوملا هنمض

بناجألا صاخشألل رظنلل فيقوتلا: يناثلا مسقلا
.شيجلا نع

نيدوجوملا صاخشألا طبض يف قحلا: ثلاثلا مسقلا
.رظنلل مهفيقوتو ينوناق ريغ يركسع عضو يف

.يركسعلا قيقحتلا يضاق: لوألا لصفلا

 .يركسعلا قيقحتلا يضاق تايحالص: يناثلا مسقلا

.عافدلا روضح: عبارلا مسقلا

هنمض جردتو،تابلطلا يف: رركم عبارلا مسقلا
.رركم٠8 ةداملا

.فرصتلا رماوأ: رشع يداحلا مسقلا

ةباقرــلاو جارــفإلاو تــقؤـمـلا سـبـحــلا: يـناـثــلا لصـفلا
 .ةيئاضقلا

داوملا هنمض جردتو ،ماهتالا ةفرغ : ثلاثلا لصفلا
 .٣رركم721 ىلإ٤11

.مكحلا ةهج مامأ تاءارجإلا: ثلاثلا بابلا

.تاعفارملاو ةسلجلا تاءارجإ: يناثلا لصفلا

.اهتشقانمو ةلدألا ميدقت: عبارلا مسقلا

.مكحلاو ةلوادملا يف: ثلاثلا لصفلا

نم داوملا هنمض جردتو ،ةلوادملا يف : لوألا مسقلا
.٠٦1 ىلإ8٥1

داوملا هنمض جردتو ،ةمكحملا مكح يف: يناثلا مسقلا
.٥71 ىلإ1٦1 نم
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.)٣ ةرقفلا(٤21 ةداملا يف ”ةيئاضقلا ةهجلا“ ـب ”ةمكحملا“–

“ ةعباتملل هجوّ الأب اهرارق“ ـب ”ةمكاحملا عنمب اهمكح“–
 .٤21 ةداملا يف

اــــهــــتارارــــق“ ـب ”ةــــمــــكاحملا عــــنمب ةرداصلا ماــــكـــــحألا“–
.721 ةداملا يف ”ةعباتملل هجو ّالأب ةرداصلا

نيتداملا يف “ تارارق “ ـب ”ةمكاحملا عنم ”و ”ماكحأ ”–
 .٠٣1و721

.7٣1 ةداملا يف ”درمتلا “ ـب ”نايصعلا “–

.”رارقلا“ ـب7٤1 ةداملا يف ”مكحلا ”–

نـيدـعاسملا“ ـب ”نييــطاــيــتــحالا نــيدــعاسملا ةاضقــلا“–
.٥٥1 ةداملا يف ”نييطايتحالا نييركسعلا

ةهج” ـب٦81و٣81 نيتداملا يف ”ةيركسع ةمكحم“–
.”ةيركسع ةيئاضق

ةـــــــهجلا “ ـب781و٦81و٤81 داوملا يف “ةـــــمــــــكحملا“–
.”ةيئاضقلا

 .٩٩1 ةداملا يف ” ًاّرح“ ـب القتعم“–

نيتـــــــيـــــــئاضق نيتـــــــهــــــــج“ ـب ”نييرــــــــكسع نييئاضق“–
 .8٠2 ةداملا يف ”نيتيركسع

ةداملا يف ”تقؤملا سبحلا “ ـب ”يطايتحالا سبحلا “–
٥12.

 .712 ةداملا يف ”ريسفت صوصخب“ ـب ”ريسفت ةهجل “–

 .722 ةداملا يف ”ةئبعتلا“ ـب ”ريفنلا “–

.2٠2و2٩1 داوملا يف ”ةلاحإلا رارق“ ـب ”ةلاحإلا مكح“–

عـــــباـــــطـــــلا تاذ“ ـب ”يرـــــكسعـــــلا ءاضقـــــلـــــل ةـــــعـــــباــــــتــــــلا “–
.2٤2 ةداملا يف ”يركسعلا

٤82و٣٦2 داوملا يف “لاغشألا عم نجسلاب بقوع“–
.”تاونس رشع ةدمل تقؤملا نجسلاب بقوع“ ةرابعب٠٣٣و

.”ةسسؤملا“ حلطصمب٩٠٣ ةداملا يف ”ةلودلا “–

.”سبحلا“ حلطصمب٦2٣و٩1٣ نيتداملا يف ”نجسلا“–

يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ماكحأ عيمج يف لدبتست
 : ةيتآلا تارابعلا ،هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس ليربأ22

.“ ايلعلا ةمكحملا “ ـب ”ىلعألا سلجملا“–

يرــكسعــلا لــيــكوــلا “ ـب “ يرـــكسعـــلا ةـــلودـــلا لـــيـــكو “–
.“ ةيروهمجلل

.”رظنلل فيقوتلا“ ـب ”ةبقارملا تحت عضولا“–

.”جارفإلا“ ـب ”تقؤملا جارفإلا “–

.”ةعباتملا“ ـب ”ةقحالملا “–

ةــــــمــــــكحملا “ ـب ”ةــــــمــــــئادــــــلا ةــــــيرــــــكسعــــــلا ةــــــمــــــكحملا “–
.”ةيركسعلا

ىلع ،”نييركسعلل نيلثامم”و ”نييركسعلل لثامم“–
نيعبات نييندم نيمدختسمو يندم مدختسم “ ـب ،يلاوتلا
.”ينطولا عافدلا ةرازول

”سوــبــحــم“ ـب ،يلاوــتــلا ىلع ،”لاــقــتــعا”و ”لــقـــتـــعـــم“–
.”سبح”و

.”ةيرـحبلا تاوقلل ةعبات ةنيفس “ ـب ”ةيرـحب ةنيفس“–

.”يركسع قاطن“ ـب ”ةيركسع ةسسؤم“–

عـــــــــم تقؤـملا نـجسلا”و ”لاــــــــــغشألا عــــــــــم نــــــــــجـسلا“–
”لاــغشألا عـم دــبؤملا نـجسلا”و ”تـقؤملا نـجسلا“ ـب ”لاــغشألا

.”دبؤملا نجسلا“ ـب

حــلــطصمب “ئراوــطــلا ةــلاــح وأ يفرــعــلا مـــكحلا ةـــلاـــح“–
.”ةيئانثتسالا ةلاحلا وأ  ئراوطلا ةلاح وأ راصحلا ةلاح“

ةفاك بيصنت ةياغ ىلإو ،ةيلاقتنا ةفصب:4٣ ةّداملا
 : يميلقإلا صاصتخالا دتمي ،ةيركسعلا فانئتسالا سلاجم

ىـــلإ ةدــيــــلــبــــلاــــب يرــكــسعــــلا فاــــنــــئتــسالا ســلــــجمل–
،ةنيطنسقبو نارهوب نيتيركسعلا نيتمكحملا

ىـــلإ ةــلــقروــب يرــكـــسعــلا فاــنـــــــــــــــــــــــــــئــتـسالا سلجــمل–
.تسغنماتبو راشبب نيتيركسعلا نيتمكحملا

مكاحملا نع ةرداصلا ماكحألا ضقن ةلاح يف:5٣ ةّداملا
ضقنلا دعب ةلاحإلا ّنإف ،نوناقلا اذه نايرس لبق ةيركسعلا

اــقــبــط بصنملا يرــكسعــلا فاــنـــئتسالا سلـــجـــم ىلع نوـــكـــت
.هالعأ٤٣ ةداملل

اهيف نعطي مل يتلا ماكحألا فانئتسا زوجي:٦٣ ةّداملا
.نوناقلا اذه نايرس ةيادب دنع ضقنلاب

2٦و72و٣2و12و٠2 داوملا ماكحأ ىـغلت:7٣ ةّداملا
٠٥2و٩٤2و8٤2و7٤2و٦٤2و٥٤2و٤٤2و281و7٥1و221و
17٩1 ةـــــنس لــــيرــبأ22 يــف خرؤــملا82-17 مـــــقر رــمـألا نـــم
.هالعأ روكذملاو

دـيرـجـتـلا تاـبوـقـع ةــنــمضتملا ماــكــحألا لــك ىــغــلــت اــمــك
داوملا يف اهيلع صوصنملا ةبترلا نادقفو لزعلاو يركسعلا

٤٩2و882و٥82و٠82و٩72و872و772و٣72و7٥2و٦٥2
خرؤملا82-17 مـقر رمألا نم٦2٣و٣2٣و22٣و٠٠٣و٥٩2و
.هالعأ روكذملاو17٩1 ةنس ليربأ22 يـف

ةّيمــسّرلا ةديرــجلا يف نوناـــقلا اذه رشــني:٨٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٩2 قـفاوملا٩٣٤1ماع ةدعقلا يذ٦1يف رئازجلاب رّرح
.81٠2ةنسويلوي

  ةقيلفتوب زيزعلا دبع



ـه٩٣41 ماع ةدعقلا وذ74٩1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس تشغ  لّوأ 24

ةّيدرف ميسارم
قفاوملا٩٣41 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم

شـــتفم ماــهــم ءاــهـنإ نمـضـتي ،٨102 ةـنـس وـينوــي01
.يزيليإ ةيالو يف ةماعلا ةيشتفملاب

–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةزــمــح دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،81٠2 ةــنس وــيــنوــي٠1 قــــفاوملا

،يزيليإ ةيالو يف ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب ،حلاصاب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣41 ماــع ناــضمر52 يف خّرؤـم يسائر موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.سادرموب ةيالو يف لقنلا

–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وينوي٣2 نم ءادتبا ،ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا

ةرـيدـم اـهـتـفصب ،كورـبـم ةـنــيــمــي ةدــيسلا ماــهــم ،71٠2 ةـــنس
.ةافولا ببسب ،سادرموب ةيالو يف لقنلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣41 ماـــــــــــع ناضمر52 يف ةــــخّرؤم ةــــيساــــئر مـــــيسارـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،٨102 ةنس وينوي01 قفاوملا

.تايالولا يف رئاود ءاسؤر
–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاديسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا
،ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

: راردأ ةيالو
،تيباست ةرئادب ،يالوم باهولا دبع–

،كوكرنيت ةرئادب ،لاكج دومحم–

.تورقوأ ةرئادب ،دوليملب يبنلا دبع–

: فلشلا ةيالو
،ىسرملا ةرئادب ،كرابم يدوراب–

،تيرقوات ةرئادب ،يوارهطوب رمع–

،ءاوح ينب ةرئادب ،يساوم ديشر–

،ةجوبز ةرئادب ،يتيلف نيدلا رون–

،نسحلا وبأ ةرئادب ،يسراف جاحلا–

.نارم نيع ةرئادب ،ىورع ىسيع–

قفاوملا٩٣41 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
بــئاـن ماــهـم ءاــهــنإ نمــضـتـي ،٨102 ةــنس وــيـنوــي01
.اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ريدم

–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يساــق دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،81٠2 ةـنس وــيــنوــي٠1 قـــفاوملا

ةيلصنقلا تايقافتالاو بناجألل ريدم بئان هتفصب ،نارمع
هــفـيلــكـتـل ،اــقـباــس– ةــيلــحملا تاــعاــمجلاو ةيــلخادــلا ةرازوــب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣41 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ٍلاو ماــهــم ءاــهــنإ نــمــضتي ،٨102 ةنــس وــينوـي01
.راطإلا جراخ

–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دادقم حبار دّيسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،راطإلا جراخ ايلاو هتفصب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣41 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.نيتيالو يف ةيلحملا ةرادإلل

–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا
يف ةـــيـــلحملا ةرادإلل نـــيرـــيدـــم اـــمـــهــــتــــفصب ،اــــمــــهــــمسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يبان ةيدان–
.سارهأ قوس ةيالو يف ،روعل نيسح–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا٩٣41 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم

رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨102 ةـنس وـيــنوــي01
.يداولا ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا

–––––––––––
٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

نامحرلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا
ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل اريدم هتفصب ،رتيمح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يداولا
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:طاوغألا ةيالو
،ناريحلا رصق ةرئادب ،ةفلاخ رداقلا دبع–
،فولخم يديس ةرئادب ،نازخ ميهاربإ–
.ةشيغلا ةرئادب ،ةيفص نب دــمحم–

:يقاوبلا مأ ةيالو
،ةعلضلا ةرئادب ،يوالعل مالسلا دبع–

.نامعن قوس ةرئادب ،ةلفن ريمس–

: ةنتاب ةيالو
،رذعملا ةرئادب ،ديازوب يحتف–
،ةعنم ةرئادب ،يدلاخ رصان دمحم–
،ةرمش ةرئادب ،ببدم ريدإ–
،لومشإ ةرئادب ،فسوي نب دمحأ–
،ةنيزوب ةرئادب ،يعبر رمع–
،توكت ةرئادب ،دارط يرهملا–
.داڤميت ةرئادب ،عبس رصان–

:ةياجب ةيالو
،يشيت ةرئادب ،يداوج زيزعلا دبع–

،روزيمأ ةرئادب ،ساروب زيزع ىسيع–

،تيرزميت ةرئادب ،دادح سايلإ–

،نينثالا قوس ةرئادب ،ةراقوب ديشر–

،يلع ليغإ ةرئادب ،ينابت كوربم–

،ساقوأ ةرئادب ،شيشم رامع–

،راكذأ ةرئادب ،غلاغلوب نيدلا رون–

،قودص ةرئادب ،رصانم دعسب–

،نڤالزوأ  ةرئادب ،نشارب رهاطلا دــمحم–

.شوعم ينب ةرئادب ،فسوي نب ديشر–

:ةركسب ةيالو
،ةركسب ةرئادب ،يديعس يلع–

،ةرطنقلا ةرئادب ،نوعلا راتخم–

،ةياطول ةرئادب ،يوارقف ميكحلا دبع–

،ةرومج ةرئادب ،ةطستوب كلاملا دبع–

.لالروأ ةرئادب ،يوامس رداقلا دبع–

:راشب ةيالو
،رمحألا ةرئادب ،يراصنل دــمحم–

.زازرك ةرئادب ،ثراولا دبع دــمحم–

:ةديلبلا ةيالو
.نانيعوب ةرئادب ،رودلا بياش هللا دبع نب–

:ةريوبلا ةيالو
،سيمخلا قوس ةرئادب ،فونش دعس–

،رزيحلا ةرئادب ،حيتش رهاطلا–

.لولشب ةرئادب ،شامغز دــمحم–

:تسغنمات ةيالو
.تسغنمات ةرئادب ،ندؤم يبر دبع–

:ةسبت ةيالو
،طسرم ةرئادب ،دريمغ ميهاربإ–

،ةلقعلا ةرئادب ،يلع تيآ نايزم–

.ةزنولا ةرئادب ،يناميلس نيدلا يحم–

:ناسملت ةيالو
،ةربص ةرئادب ،ةروقرق نب حاتفلا دبع–

،سونس ينب ةرئادب ،ميدخ ديرف–

،نسوالف ةرئادب ،يفسوي رماع نب–

،ناركس نب ةرئادب ،يرضح رداقلا دبع–

،ةيانحلا ةرئادب ،ينيجن دــمحم–

.ةموردن ةرئادب ،تاسيع ىسيع–

:ترايت ةيالو
،ةسوردم ةرئادب ،يربه دــمحم–

،بهذ نيع  ةرئادب ،يابلا ىسيع ريبوز–

،ةيدهم ةرئادب ،يفيرش يتوغ–

،رقوسلا ةرئادب ،رعاولب نيدلا رصان–

،يليل يداو ةرئادب ،ةشولق ةداق يحتف–

.ةيدامحلا ةرئادب ،نيارم دباع يلع–

:وزو يزيت ةيالو
،فينغ يزيت ةرئادب ،يكم دمحأ–

،ةقتاعملا ةرئادب ،يماركز ليعامسا–

،نڤزوب ةرئادب ،سارعلوب دوعسم–

،ةيضاو ةرئادب ،يقزر نيمألا دــمحم ىسيع نب–

،ينغوب ةرئادب ،يوطع ديمحلا دبع–

،فيساو ةرئادب ،شورمع لصيف–

.ةدخ نب عارذ ةرئادب ،شيع نب ةليلد–

:ةفلجلا ةيالو
،حبحب يساح ةرئادب ،ودح لامج–

.دعسم ةرئادب ،يرومعل ميركلا دبع–

:لجيج ةيالو
،ةناوعلا ةرئادب ،ينامحد دلاخ–

،فورعم يديس ةرئادب ،ةراصم دولوم–

.رصنعلا ةرئادب ،ةدادح دارم–

:فيطس ةيالو
،شرعلا رئب ةرئادب ،يراج نسح–

،ناملو نيع ةرئادب ،بياغ ديجملا دبع–



ـه٩٣41 ماع ةدعقلا وذ74٩1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس تشغ  لّوأ 26

،لازأ نيع ةرئادب ،تابيون لامك–

.تازنڤ ةرئادب ،يكيرب يقزرا–

:ةديعس ةيالو
.ركبوب يديس ةرئادب ،يبرغ ملاس–

:ةدكيكس ةيالو
.قئادحلا ةرئادب ،يرافس ديمحلا دبع–

:سابعلب يديس ةيالو
،موحرم ةرئادب ،يديزوب دــمحم–

،نسحل يديس ةرئادب ،رومع ىليل–

،نسيلس يالوم ةرئادب ،راجح قداصلا–

.فزيفس ةرئادب ،ليلخ ديعس–

:ةبانع ةيالو
،ينوبلا ةرئادب ،نتايحي يحي–

.يبياطش ةرئادب ،سيلف نب ظوفحم–

:ةملاڤ ةيالو
،ليابن مامح ةرئادب ،يجاح لامك–

،فوڤشوب ةرئادب ،يوبش لولج–

.سيلوبويليه ةرئادب ،تاحش ديشر –

:ةنيطنسق ةيالو
،فسوي دوغيز ةرئادب ،ةعيبصوب دمحم–

.دايز نبا ةرئادب ،عبسلا ايسآ–

:ةيدملا ةيالو
،ةيدملا ةرئادب ،داشرب دومحم لادن–

،فيسوب نيع ةرئادب ،بياكروب فيرش–

،يقاوسلا ةرئادب ،شومامز نب ميهاربا–

،ةيزيزعلا ةرئادب ،شيربإ يقزرأ دمحم–

،بوجحم يس ةرئادب ،ةنيزوب رديوق–

.ناوغس ةرئادب ،تاريتش رامع–

:مناغتسم ةيالو
،شمعم يساح ةرئادب ،ريشبلب فيسوب–

،سلدات نيع ةرئادب ،يسونس نيمألا دــمحم–

.نيدلا ريخ ةرئادب ،فلش دــمحم–

:ةليسملا ةيالو
،جارد دالوأ ةرئادب ،نغيجفوب كرابم–

،ةنابخ ةرئادب ،يرمعم رمعم–

،لجحلا نيع ةرئادب ،لاجع رامع–

،ةداعسوب ةرئادب ،يراد رهاطلا–

،ميهاربا يديس دالوأ ةرئادب ،شاولع مالعوب–

،لدجم ةرئادب ،ةرقوب مساقلب–

.دعسم لبج ةرئادب ،سمن دعاس–

:ركسعم ةيالو
،سيرغ ةرئادب ،ولالحك ريبز–
،ناكف نيع ةرئادب ،نينقلب دمحأ–
،فوع ةرئادب ،يناديعس نيدلا رون–
.زاكع ةرئادب ،قودص ناميلس–

:ةلقرو ةيالو
،ةريجحلا ةرئادب ،يدامح نيدلا زع–
.ةمربلا ةرئادب ،يبنلا دبع دالوأ كوربم–

:نارهو ةيالو
.سيليلتوب ةرئادب ،رميح ديجملا دبع–

:ضيبلا ةيالو
.ةصاقر ةرئادب ،ڤوزرموب نيدلا نيز–

:جيريرعوب جرب ةيالو
،ةروصنملا ةرئادب ،يناديعلا سايلإ–

.ةرفاعج ةرئادب ،ةوادك دمحأ–

:فراطلا ةيالو
،راجحوب ةرئادب ،سميرق نيمأ–

.يديهم نب ةرئادب ،يدومح هللا دبع–

:تليسمسيت ةيالو
،ةماعنوب جرب ةرئادب ،راتخم سيداب–
.رداقلا دبع ريمألا جرب ةرئادب ،شوكط دــمحمأ–

:يداولا ةيالو
،يداولا ةرئادب ،يمارع تاحرف–

،رامق ةرئادب ،يرايخ ديمحلا دبع–

.ةسناو هيم ةرئادب ،يرضخألا يزوف–

:ةلشنخ ةيالو
،ةلشنخ ةرئادب ،ةيبس قداص–
،سياق ةرئادب ،ةطش نب جاحلا–
،ةمامحوب ةرئادب ،فويعم دوعسم–
،راشش ةرئادب ،زيزعب حلاص–
.شاشر دالوأ ةرئادب ،دوغروب يلع–

:سارهأ قوس ةيالو
،سارهأ قوس ةرئادب ،بيطلا جاح ةوالع–

،ةحورشم ةرئادب ،نايزوب يبرعلا–

،ةدادحلا ةرئادب ،نرقوب هللا دبع–

.مياظعلا مأ ةرئادب ،لاورز يحرف–

:ةزابيت ةيالو
.ةزابيت ةرئادب ،يديرس يلع دــمحم–

:ةليم ةيالو
،دشاورلا ةرئادب ،ةراق يعمجلا–

.ةڤوڤ مرارڤ ةرئادب ،يشاشوب ميهارب–
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:ىلفدلا نيع ةيالو
،ةديلج ةرئادب ،رامع دــمحم–

،لدنج ةرئادب ،ةفيركز ظوفحم–

.خايشألا نيع ةرئادب ،بانوب ديرف–

:تنشومت نيع ةيالو
،ليحك نيع ةرئادب ،يلت ةريخ–

.ةيرماعلا ةرئادب ،يمحي يلاليج–

:ةيادرغ ةيالو
،ةيادرغ ةرئادب ،يلحل دومحم–

.ةنافلز ةرئادب ،زاوملا نب دــمحم–

:نازيلغ ةيالو
،ويهر يداو ةرئادب ،دماح لولج–

،ىسوم يمع ةرئادب ،يلدبع دوعسم–

،ةرومز ةرئادب ،يلاو عيبر–

،ةيويدج ةرئادب ،يوافرش فسوي–

،ةكمرلا ةرئادب ،رفصل ناميلس–

.قراط نيع ةرئادب ،ةبيجق هللا دبع–

–––––––––––––––––

ماــع ناضــمر٥2 يف خّرؤــم  يساـئر موــسرــم بجوــمب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس ويلوي٠1 قفاوملا٩٣٤1
،ةـــيـــتآلا تاـــيالوــــلا يف رــــئاود ءاسؤر مــــهــــتــــفصب ،مــــهؤاــــمسأ

:دعاقتلا ىلع مهتلاحإل

،طاوغألا ةيالو يف ةديرب ةرئادب ،يفسويوب يلاليجلا –

ةيالو يف ءاضيبلا نيع ةرئادب ،يتاوت باهولا دبع –
،يقاوبلا مأ

يف سوــقـــــــــيــس ةرــئادــب ،ةراز نــب يــقاــبـــــــــلا دــبــــــــــع –
،يقاوبلا مأةــيالو

ةيالو يف ةنيريكف ةرئادب ،ةيدعـــسم ميكـحلا دــبع –
،يقاوبلا مأ

ةيالو يف يحابصلا رصق ةرئادب ،قاشروب ناسح –
،يقاوبلا مأ

،ةنتاب ةيالو يف ةناورم ةرئادب ،طيرش ديعسلا –

،ةنتاب ةيالو يف سيرأ ةرئادب ،يكرابم ديعلا –

،ةنتاب ةيالو يف رازجلا ةرئادب ،دويز ىسوم –

،ةنتاب ةيالو يف ةتوتلا نيع ةرئادب ،ةورع فيرش –

ةيالو يف نويعلا سأر ةرئادب ،يماهت حلاصلا دـمحم –
،ةنتاب

،ةياجب ةيالو يف وبقأ ةرئادب ،رصان يس يجارد –

،ةياجب ةيالو يف تلامزات ةرئادب ،نادوعسمإ ناضمر –

،ةياجب ةيالو يف شيع يديس ةرئادب ،رودق ريشب –

،ةركسب ةيالو يف ةبقع يديس ةرئادب ،شابر ديزوب –

،راشب ةيالو يف ةسدانقلا ةرئادب ،روبه دـمحم –

،راشب ةيالو يف يلقإ ةرئادب ،شيلمخ دـمحم –

،راشب ةيالو يف ءاطولا ةرئادب ،يبرعلا دمحأ  –

،ةديلبلا ةيالو يف ةيازوم ةرئادب ،دـمحم نيدلا رون –

،ةديلبلا ةيالو يف حاتفم ةرئادب ،يمودوب ضاير –

ةيالو يف كيرافوب ةرئادب ،ينامروب فيرش دـمحم –
،ةديلبلا

،ةريوبلا ةيالو يف ةيرضخألا ةرئادب ،نايزم ريشب –

،ةريوبلا ةيالو يف ةيمشاهلا ةرئادب ،يمدأ قحلا دبع –

،ةريوبلا ةيالو يف ماسب نيع ةرئادب ،شوخب حلاص –

،تسغنمات ةيالو يف راغ نإ ةرئادب ،نونغج مساقلب –

،ةسبت ةيالو ،ةسبت ةرئادب ،ةديغ نب ناسح –

،ةسبت ةيالو يف تانيوعلا ةرئادب ،يدوعس دـمحم –

،ناسملت ةيالو يف ةسعلا باب ةرئادب ،كوشوب ريشب –

،ناسملت ةيالو يف ةينغم ةرئادب ،طبارم ديشر –

ةيالو يف ةدنرف ةرئادب ،بودجم رصانلا دبع دـمحم –
،ترايت

ةيالو يف ةيروصنملا ةمايز ةرئادب ،عيدوأ يسيع –
،لجيج

،لجيج ةيالو يف ةلميج ةرئادب ،ةلطاطم بيجن –

،فيطس ةيالو يف زيزع ينب ةرئادب ،يون حلاص –

ةيالو يف روقرق مامح ةرئادب ،بوغبغ يلاعلا دبع –
،فيطس

ةـــيالو يف ةدـــيـــعس ةرـــئادــــب ،يداــــمــــح بلــــطملا دــــبــــع –
،ةديعس

،ةدكيكس ةيالو يف ةبازع ةرئادب ،يبوجم يماس –

،ةدكيكس ةيالو يف ةنوتيزلا ةرئادب ،دابل ميهاربا –

ةـــيالو يف شيـــغزـــم يدــــيس ةرــــئادــــب ،مــــلاــــغ دـمــــحــــم –
،ةدكيكس

ةيالو يف ميهارب نب ىفطصم ةرئادب ،ةبقاقر ةزمح –
،سابعلب يديس

ةيالو يف بوي نب يلع يديس ةرئادب ،ملسم دوليم –
،سابعلب يديس

،ةملاق ةيالو يف عبصوب ةعلق ةرئادب ،نانرح هللا دبع –

ةـــيالو يف ناـــيزوـــب ماـــمـــح ةرـــئادـــب ،ةـــبـــلــــط يتــــبسلا –
،ةنيطنسق

،ةيدملا ةيالو يف ةرزو ةرئادب ،نوشيع دـمحما –

ةــيالو يف طارــيـــقوـــب ةرـــئادـــب ،يلدـــبـــع دـــيـــجملا دـــبـــع –
،مناغتسم
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ةـــــيالو يف حـــــلملا نيع ةرـــــئادـــــب ،لاـــــبرد نـــــب ردـــــيوـــــق –
،ةليسملا

،ركسعم ةيالو يف سراف نيع ةرئادب ،ةروبع دـمحما –

،ةلقرو ةيالو يف ،ةلقرو ةرئادب ،رافس ديرف –

،ةلقرو ةيالو يف نيراقملا ةرئادب ،يفاو دـمحما –

،ضيبلا ةيالو يف مالعوب ةرئادب ،نينصع ىفطصم –

،ضيبلا ةيالو يف ةلالشلا ةرئادب ،يمشاهلا دـمحم –

ةيالو يف ةرومز جرب ةرئادب ،مناغ نب نيمل دـمحم –
،جيريرعوب جرب

ةــــيالو يف تورــغاـت نيع ةرــئادــب ،موــمـك كـلاــم –
،جيريرعوب جرب

ةــيالو يف ةـــيداـــمحلا ةرـــئادــب ،وـباــشوــــب مساــقــــلــــب –
،جيريرعوب جرب

ةـــيالو يف واودوـــب ةرـــئادـــب ،راـــجـــح ناــــمــــحرــــلا دــــبــــع –
،سادرموب

ةيالو يف ةنشخلا سيمخ ةرئادب ،ماقوق زيزعلا دبع –
،سادرموب

،فراطلا ةيالو يف ةلاقلا ةرئادب ،مالسلا دبع وأ نايزم –

ةـــيالو يف ماــجرــل ةرــــــــــئادــب ،قوزرــم يلســيــــــــــنـــــــــــب –
،تليسمسيت

،يداولا ةيالو يف ةبيقرلا ةرئادب ،رماوع يميعن –

،يداولا ةيالو يف نرقملا ةرئادب ،خلس ديزوب –

،سارهأ قوس ةيالو يف ةتاردس ةرئادب ،يواروب نيسح –

ةـــيالو يف سيردإ دالوا ةرــئادــب ،حارــب دـــمـــــــــــــحـــــــــــــم –
،سارهأ قوس

ةيالو يف شوحوب رئب ةرئادب ،يماوت رهاطلا دـمحم –
،سارهأ قوس

،سارهأ قوس ةيالو يف شوروادــم ةرــئادــب ،خالــم يلــكول –

،ةليم ةيالو يف ةمغالت ةرئادب ،يكيرت دمحأ –

،ةليم ةيالو يف ناورم يديس ةرئادب ،يداو هللا دبع –

ةيالو يف نانيب يعرت ةرئادب ،عوردلوب دوعس دعاس –
،ةليم

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،ىلفدلا نيع ةرئادب ،ربزموب دـمحم –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف سيمخلا ةرئادب ،رهاط نب قيدص –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف فاطعلا ةرئادب ،ةرابج نب ركبوب –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ةيحطب ةرئادب ،ناديمحوب دـمحم –

،ةماعنلا ةيالو يف رارغم ةرئادب ،يوابرعلا دـمحم –

.ةيادرغ ةيالو يف نايرب ةرئادب ،ةديق نب ميركلا دبع –

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،81٠2 ةـنس وــيــنوــي٠1 قـــفاوملا
،ةـــيـــتآلا تاـــيالوــــلا يف رــــئاود ءاسؤر مــــهــــتــــفصب ،مــــهؤاــــمسأ

: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل

،طاوغألا ةيالو يف،طاوغألا ةرئادب ،مساقلب نب دـمحم–

،ةنتاب ةيالو يف تلوزات ةرئادب ،يناطلس فورخل–

،ةديلبلا ةيالو يف ةرقوب ةرئادب ،ةحاس نب لولج–

،ةريوبلا ةيالو يف نالزغلا روس ةرئادب ،يمع دـمحم–

،ركسعم ةيالو يف مشحلا ةرئادب ،يوايحيوب ىلع–

،ةلقرو ةيالو يف دوعسم يساح ةرئادب ،مزاوخ يدهم–

ةــيالو يف ةــيرصاــنــلا ةرــئادــب ،يبــيرــب يلعو دـــنـــحـــم–
،سادرموب

.ةيادرغ ةيالو يف ةروصنملا ةرئادب ،يرديوق رهاط–

–––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يفيس رمع ديسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا

.فراطلا ةيالو يف فراطلا ةرئادل اسيئر هتفصب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣41 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
باــتك ماــهم ءاــهنإ نمـضــتي ،٨102 ةــنس ويــنوي01
.تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع

––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةديسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا
يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع اباتك مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،راردأ ةيالو يف كوكرنيت ةرئادب ،ونونقوب ميهاربا–

،فلشلا ةيالو يف سنت ةرئادب ،ميرس فسوي–

،راشب ةيالو يف ةلابلبت ةرئادب ،يطعم دمحأ–

،ترايت ةيالو يف يليل يداو ةرئادب ،يناميلس دباع–

،وزو يزيت ةيالو يف فينغ يزيت ةرئادب ،يسيلف حبار–

،ةفلجلا ةيالو يف دعسم ةرئادب ،وزرق يحي–

،لجيج ةيالو يف لجيج ةرئادب ،لامشوب لامكلا دبع–

،فيطس ةيالو يف نالكوام ةرئادب ،شودعد دـمحم–

يف ميهارب نب ىفطصم ةرئادب ،يوارب رداقلا دبع–
،سابعلب يديس ةيالو

،ةملاق ةيالو يف غابد مامح ةرئادب ،شومك رودق–

،مناغتسم ةيالو يف مناغتسم ةرئادب ،يرسم ناميلس–

،مناغتسم ةيالو يف ةرسام ةرئادب ،ةديهش نب يتاوت –

،ةلقرو ةيالو يف دليوخ يديس ةرئادب ،جوجرق دباع–

ةــيالو يف ةــيداــمــحلا ةرــئادب ،ةدومـــح تيآ لاــمج–
،جيريرعوب جرب
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ةيالو يف ريدغلا جرب ةرئادب ،يعامس نيعامس–
،جيريرعوب جرب

،فراطلا ةيالو يف ةلاقلا ةرئادب ،لجنموب باهو–

،ةليم ةيالو يف ةمغالت ةرئادب ،دوركم رامع–

ةـــــيالو يف ،تلـــيسمسيـــت ةرـــئادـــب ،ساروـــب يبرــــعــــلا–
،تليسمسيت

،يداولا ةيالو يف يبرعلا بلاط ةرئادب ،ةيواب ماصع–

قوس ةيالو يف شوحوب رئب ةرئادب ،يتاوت دماح–
،سارهأ

،ةزابيت ةيالو يف سومادلا ةرئادب ،يردب ةرون–

،ةزابيت ةيالو يف رمع يديس ةرئادب ،يراجن دـمحمأ–

ةيالو يف نيعلا رمح ةرئادب ،ةلحروب فايدرب ملاس–
.ةزابيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣41 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
باتك ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.تايدلبلل نيماع

–––––––––––
٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةداسلاو ةسنآلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا
،ةـيـتآلا تاـيدـلـبـلـل نيماـع اـباـتـك مــهــتــفصب ،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،وزو يزيت ةيدلب ،يسياوم ديمحلا دبع–

،سابعلب يديس ةيدلب ،يبرعلب ميلحلا دبع–

،ةنيطنسق ةيدلب ،نيطب ريدن–

ةـــــيالو يف بورخلا ةـــــيدـــــلــــــب ،يناسيــــــع نــــــيدــــــلازــــــع–
،ةنيطنسق

.نارهو ةيالو يف ريجلا رئب ةيدلب ،يلوزاج ةميعن–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣41 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
ءاسؤر نييــــعــــت نــــمضتـــــي ،٨102 ةـنس وــيـــــنوــــــي01
.تايالولا يف رئاود

–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ســـناوألاو تاديــســلا نــّيــعــت ،81٠2 ةـــنس وــينوــي٠1 قـفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ،مهؤاــمسأ ةيتآلا ةداــسلاو

:راردأ ةيالو
،تيباست ةرئادب ،يطبارم ناسح –

،كوكرنيت ةرئادب ،يطعم دمحأ –

.تورغوأ ةرئادب ،يراصنل دــمحم –

: فلشلا ةيالو
،فلشلا ةرئادب ،بياغ ديجملا دبع –

،ةيميركلا ةرئادب ،نابعش زيزعلا دبع –

،تيرغوت ةرئادب ،يبان ةيدان –

،ءاوح ينب ةرئادب ،يربه دمحم –

،ةجوبز ةرئادب ،رفصل ناميلس –

،نسحلا وبأ ةرئادب ،يوافرش فسوي –

،ىسرملا ةرئادب ،يردب ةرون –

.نارم نيع ةرئادب ،يفيرش يتوغ –

: طاوغألا ةيالو
،ناريحلا رصق ةرئادب ،يرضخألا يزوف –

،فولخم يديس ةرئادب ،رتيمح نمحرلا دبع –

،لمرلا يساح ةرئادب ،يراد رهاطلا –

،ةديرب ةرئادب ،ةيواب ماصع –

،ةشيغلا ةرئادب ،يروخ ناوضر دــمحم –

.ةروم يداو ةرئادب ،ميهارباب نامحرلا دبع  –

: يقاوبلا مأ ةيالو
،ةنيريكف ةرئادب ،نيدلا يحم ةرشب –

،يحابص رصق ةرئادب ،ينسح ةديشر –

.سوقيس ةرئادب ،روعل نيسح –

: ةنتاب ةيالو
،ةنايرس ةرئادب ،نايزم  دــمحما –

،ةعنم ةرئادب ،ةعمج نب نيمل  دــمحم –

،رذعملا ةرئادب ،ةماعن ةيزوف –

،ةناڤس ةرئادب ،يديوع ريذن –

،لومشإ ةرئادب ،عبسلا ايسآ –

،ةرمش ةرئادب ،ةلحروب فايدرب ملاس –

،رازجلا ةرئادب ،يناديعلا سايلإ –

،ةتوت نيع ةرئادب ،سميرق نيمأ –

،دباعلا ةينث ةرئادب ،يدومح هللا دبع –

،داڤميت ةرئادب ،ڤوزرموب نيدلا نيز –

 ،نويعلا سأر ةرئادب ،ةطش نب جاحلا –

.ةناورم ةرئادب ،يداوج زيزعلا دبع –

: ةياجب ةيالو
،روزيمأ ةرئادب ،شيربإ يقزرأ دــمحم –

،ثيرزمت ةرئادب ،وراج نب قيدص –

،نينثالا قوس ةرئادب ،يسياوم ديمحلا دبع –

،يشيت ةرئادب ،يوارطخ دلاخ  –

،يلع ليغإ ةرئادب ،يسيلف حبار –

،ساقوأ ةرئادب ،يبلاط ةكيلم –

،راكذأ ةرئادب ،يسادرم ميلس –

،وبقأ ةرئادب ،ةروقرق نب حاتفلا دبع  –
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،قودص ةرئادب ،فايس يديعس دوعسم –

،تلامزات ةرئادب ،يوارقف ميكحلا دبع –

،نڤالزوأ ةرئادب ،يدومح نيدلا رون –

،شيع يديس ةرئادب ،دوغروب يلع –

،رصقلا ةرئادب ،تاحش ديشر –

.شوعم ينب ةرئادب ،شيع نب ةليلد –

: ةركسب ةيالو
،ةركسب ةرئادب ،يلحل دومحم –

،ةبقع يديس ةرئادب ،يناميلس نيدلا يحم –

،ةرطنقلا ةرئادب ،ونونقوب ميهاربا –

،ةياطولا ةرئادب ،يلعوب حلاص –

،ةرومج ةرئادب ،ةمحم ناميلس –

.لالروأ ةرئادب ،يرمعم رمعم –

:راشب ةيالو
،رمحألا ةرئادب ،ينامصع نيدلا رصن –

،يلقإ ةرئادب ،ينيهد ىسوم –

،ةطاولا ةرئادب ،دوليملب يبنلا دبع –

.زازرك ةرئادب ،فسوي نب يسيرغ  دــمحم –

: ةديلبلا ةيالو
،نانيعوب ةرئادب ،داشرب دومحم لادن –

،ةيازوم ةرئادب ،نوعلا راتخم –

.حاتفم ةرئادب ،ةعيبصوب  دــمحم –

: ةريوبلا ةيالو
،سيمخل قوس ةرئادب ،عبصوب ةرهز –

،رزيحلا ةرئادب ،دادح سايلا –

،ةيرضخألا ةرئادب ،ساروب زيزع ىسيع –

،ةيمشاهلا ةرئادب ،نيسحلب ءارهزلا ةمطاف –

،لولشب ةرئادب ،يلع تيآ نايزم –

.ماسب نيع ةرئادب ،يوارهطوب رمع –

: تسغنمات ةيالو
.راغنإ ةرئادب ،حلاصاب ةزمح–

: ةسبت ةيالو
،ةسبت ةرئادب ،شامغز دمحم –

،طسرم ةرئادب ،يعامس نيعامس –

،ةلقعلا ةرئادب ،لومار نب باهولا دبع –

،ةزنولا ةرئادب ،ةبيجق هللا دبع –

.يلع مأ ةرئادب ،فيرش يلع نب مساقلب –

: ناسملت ةيالو
،ةربص ةرئادب ،رودلا بياش هللا دبع نب –

،سونس ينب ةرئادب ،ميهارب نب ميلحلا دبع –

،ةسعلا باب ةرئادب ،ىسيع دمحأ –
،نسوالف ةرئادب ،يسورعلب ةنيمأ –
،ناركس نب ةرئادب ،يلدبع دوعسم –
،ةيانح ةرئادب ،يلت ةريخ –
،ةينغم ةرئادب ،نتايحي يحي –
.ةموردن ةرئادب ،فلش  دــمحم –

: ترايت ةيالو
،ةسودرم ةرئادب ،زاوملا نب  دــمحم –
،بهذ نيع ةرئادب ،ثراولا دبع دــمحم –
،ةيدهم ةرئادب ،كرابم يدوراب –
،رقوسلا ةرئادب ،يرومعل ميركلا دبع –
،ةليغم ةرئادب ،ةيدوب مساقلب –
،ةدنرف ةرئادب ،بياكروب فيرش –
،يليل يداو ةرئادب ،ةديهش نب يتاوت –
.ةيدامح ةرئادب ،لاجع رامع –

: وزو يزيت ةيالو
،فينغ يزيت ةرئادب ،يابلا ىسيع ريبوز –

،دشار يزيت ةرئادب ،ميرس فسوي –

،ةقتاعم ةرئادب ،ةوادك دمحأ –

،نڤزوب ةرئادب ،شوكط  دــمحمأ –

،ةيضاو ةرئادب ،شاولع مالعوب –

،تريزڤيت ةرئادب ،تاسيع ىسيع –

،ينغوب ةرئادب ،ديازوب يحتف –

،فيساو ةرئادب ،ةدومح تيآ لامج –

.يني ينب ةرئادب ،راردأ ةنيسح –

: ةفلجلا ةيالو
،حبحب يساح ةرئادب ،يكم دمحأ –

،ةيسيردإلا ةرئادب ،يناميلس ريمس –

،دعسم ةرئادب ،راجح قداصلا  –

.خويشلا راد ةرئادب ،شيشم رامع –

: لجيج ةيالو
،لجيج ةرئادب ،يوبش لولج –

،ةناوعلا ةرئادب ،يراجن  دــمحمأ –

،ةيروصنملا ةمايز ةرئادب ،شودعد  دــمحم –

،ةيليملا ةرئادب ،بيطلا جاح ةوالع –

،فورعم يديس ةرئادب ،لجنموب باهو –

،رصنعلا ةرئادب ،يقزر نيمألا دــمحم ىسيع نب –

.ةلميج ةرئادب ،يفولش ميلحلا دبع –

: فيطس ةيالو
،زيزع ينب ةرئادب ،رصانم دعسب –
،شرعلا رئب ةرئادب ،تاريتش رامع –
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،لاجڤ ةرئادب ،ةراصم دولوم –

،ةليمج ةرئادب ،نيطب ريدن –

،ناملو نيع ةرئادب ،يسراف جاحلا –

،لازأ نيع ةرئادب ،ةفيركز ظوفحم –

،تازنڤ ةرئادب ،نارمع يساق –

،ةعاڤوب ةرئادب ،نشارب رهاطلا دمحم –

.روڤرڤ مامح ةرئادب ،يقودص يتاوت –

: ةديعس ةيالو
،ةديعس ةرئادب ،ليلخ ديعس –

،بوي ةرئادب ،يديدخ ةريخ –

.ركبوب يديس ةرئادب ،ولالحك ريبز –

: ةدكيكس ةيالو
،قئادحلا ةرئادب ،يفرش ةدح –

،ةبازع ةرئادب ،يدلاخ رصان  دــمحم –

،لقلا ةرئادب ،ةدادح دارم –

،ةنوتيز ةرئادب ،يتاجغ ريشب –

.شيغزم يديس ةرئادب ،شورمع لصيف –

: سابعلب يديس ةيالو
،ميهارب نب ىفطصم ةرئادب ،يبرغ ملاس –

،يديسوب يلع يديس ةرئادب ،يساوم ديشر –

،موحرم ةرئادب ،يرسم ناميلس –

،نسحل يديس ةرئادب ،فسوي نب ديشر –

،نسيلس يالوم ةرئادب ،يلطعم رجحوب –

،نيرم ةرئادب ،نيارم دباع يلع –

،ءاملا سأر ةرئادب ،يرضح رداقلا دبع –

،فزيفس ةرئادب ،يناديعس نيدلا رون –

.بوي نب يلع يديس ةرئادب ،كوكرب رداقلا دبع –

: ةبانع ةيالو
،ينوبلا ةرئادب ،دريمغ ميهاربإ –

،ةدرابلا نيع ةرئادب ،نازخ ميهاربإ –

.يبياطش ةرئادب ،غلاغلوب نيدلا رون –

: ةملاڤ ةيالو
،ةملاڤ ةرئادب ،رميح ديجملا دبع –

،يتانزلا يداو ةرئادب ،زيزعب حلاص –

،ةرازخلا ةرئادب ،يباطح بيطلا –

،فوڤشوب ةرئادب ،نينقلب دمحأ –

.سيلوبويليه ةرئادب ،يرافس ديمحلا دبع –

: ةنيطنسق ةيالو
،نايزوب ةماح ةرئادب ،يجاح لامك –

،فسوي دوغيز ةرئادب ،يحالف دوليم –

،بورخلا ةرئادب ،ةيبس قداص –

،ديبع نيع ةرئادب ،يعبر رمع –

.دايز نبا ةرئادب ،نايزوب يبرعلا –

: ةيدملا ةيالو
،فيسوب نيع ةرئادب ،يوالعل مالسلا دبع –

،يڤاوسلا ةرئادب ،فونش دعس –

،ةيزيزعلا ةرئادب ،راصق  دــمحما –

.ناوغس ةرئادب ،ةفلاخ رداقلا دبع –

: مناغتسم ةيالو
،مناغتسم ةرئادب ،يراج نسح –

،شمعم يساح ةرئادب ،يمحي يلاليج –

،سلدات نيع ةرئادب ،ينامحد دلاخ –

،نيدلا ريخ ةرئادب ،دماح لولج –

.طاريقوب ةرئادب ،قودص ناميلس –

: ةليسملا ةيالو
،ةليسملا ةرئادب ،ىورع ىسيع –

،جارد دالوأ ةرئادب ،يمارع تاحرف –

،ةنابخ ةرئادب ،ىسيع نب ديجملا دبع –

،لجحلا نيع ةرئادب ،يوامس رداقلا دبع –

،ةداعسوب ةرئادب ،ةلفن ريمس –

،ميهاربإ يديس دالوأ ةرئادب ،ديعلب هللا دبع –

،حلملا نيع ةرئادب ،يبنلا دبع دالوأ كوربم –

،لدجم ةرئادب ،وزرق يحي –

.دعسم لبج ةرئادب ،ةنيزوب رديوق –

: ركسعم ةيالو
،فينغيت ةرئادب ،ةشولق ةداق يحتف –

،ناكف نيع ةرئادب ،ةلصبوب ةريخ –

،فوع ةرئادب ،قودنص ةبوجحم –

،سراف نيع ةرئادب ،يرداق يلاليج –

،ڤيس ةرئادب ،سيلف نب ظوفحم –

،زاكع ةرئادب ،ساروب يبرعلا –

.ةيدمحـملا ةرئادب ،يسونس نيمألا  دــمحم –

: ةلقرو ةيالو
،ةلقرو ةرئادب ،يشاشوب ميهارب –

،ةريجحلا ةرئادب ،شركوب رصان  دــمحم –

،نيرڤم ةرئادب ،يمالس نيدلا رون –

.ةمروبلا ةرئادب ،ومح نب دوعسم –

: نارهو ةيالو
،ريجلا رئب ةرئادب ،يتيلف نيدلا رون –

.كرتلا نيع ةرئادب ،تابيون لامك –
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: ضيبلا ةيالو
،ةساقور ةرئادب ،لاكج دومحم –

.ةلالش ةرئادب ،شيبد نب ةميعن –

: جيريرعوب جرب ةيالو
،ةرومز جرب ةرئادب ،فسوي نب دمحأ –

،تورغت نيع ةرئادب ،لالد  دــمحم –

.ةرفاعج ةرئادب ،لامشوب لامكلا دبع –

: سادرموب ةيالو
،سادرموب ةرئادب ،يديرس يلع  دــمحم –

،واودوب ةرئادب ،ريشب يس فسوي –

،رسي ةرئادب ،ودح لامج –

،سلد ةرئادب ،ينيجن دمحم –

.ةنشخلا سيمخ ةرئادب ،ببدم ريدإ –

: فراطلا ةيالو
،فراطلا ةرئادب ،يماركز ليعامسا –

،راجحوب ةرئادب ،ةرقوب مساقلب –

.يديهم نب ةرئادب ،يرايخ ديمحلا دبع –

: تليسمسيت ةيالو
،ةماعنوب جرب ةرئادب ،عبس رصان –

.رداقلا دبع ريمألا جرب ةرئادب ،يوارب رداقلا دبع –

: يداولا ةيالو
،يداولا ةرئادب ،يالوم باهولا دبع –

،رامق ةرئادب ،راتخم سيداب –

،ةبيقر ةرئادب ،فويعم دوعسم –

،ةفيلخ يساح ةرئادب ،نغيجفوب كرابم –

،يبرعلا بلاط ةرئادب ،يدامح نيدلازع –

،نارقم ةرئادب ،يتاوت دماح –

.ةسناو ةيم ةرئادب ،يريجح يليلخ مساق –

: ةلشنخ ةيالو
،ةلشنخ ةرئادب ،بانوب ديرف –

،سياق ةرئادب ،رعاولب نيدلا رصان –

،ةمامحوب ةرئادب ،يناسيع نيدلازع –

،راشش ةرئادب ،حيتش رهاطلا –

.شاشر دالوأ ةرئادب ،ينابت كوربم –

: سارهأ قوس ةيالو
،سارهأ قوس ةرئادب ،ةراقوب ديشر –

،ةتاردس ةرئادب ،سارعلوب دوعسم –

،ةحورشم ةرئادب ،شومك رودق –

،سيرد دالوأ ةرئادب ،دودغز نسحا –

،ةدادحلا ةرئادب ،يسنوت نب نسحا –

،شوحوب رئب ةرئادب ،حرفوب حابص –

،شوروادم ةرئادب ،دوركم رامع –

.مياظعلا مأ ةرئادب ،يريدق داؤف –

: ةزابيت ةيالو
.طوجح ةرئادب ،رومع ىليل –

: ةليم ةيالو
،ةمغالت ةرئادب ،نرڤوب هللا دبع –

،دشاور ةرئادب ،شومامز نب ميهاربا –

،ةڤوڤ مرارڤ ةرئادب ،ةطستوب كلاملا دبع –

،ناورم يديس ةرئادب ،دارط يرهملا –

.نانيب يعرت ةرئادب ،يكيرب يقزرا –

: ىلفدلا نيع ةيالو
،سيمخلا ةرئادب ،ميدخ ديرف –

،ةغير مامح ةرئادب ،ةواقرد ةميرك –

،لدنج ةرئادب ،يبرعلب ميلحلا دبع –

.خايشألا نيع ةرئادب ،يوطع ديمحلا دبع –

: ةماعنلا ةيالو
.رارغوم ةرئادب ،ندؤم يبر دبع –

: تنشومت نيع ةيالو
،ليحكلا نيع ةرئادب ،يلوزاج ةميعن –

،رجحوب مامح ةرئادب ،يلاو عيبر –

،ةيرمعلا ةرئادب ،ريشبلب فيسوب –

.ةبارغلا ةصاهلو ةرئادب ،رامع دمحم –

: ةيادرغ ةيالو
،ةيادرغ ةرئادب ،ةراق يعمجلا –

،نايرب ةرئادب ،لاورز يحرف –

.ةنافلز ةرئادب ،جوجرق دباع –

: نازيلغ ةيالو
،ويهريداو ةرئادب ،يديعس يلع –

،ىسوم يمع ةرئادب ،يديزوب  دــمحم –

،ةرومز ةرئادب ،يفسوي رماع نب –

،ةيويدج ةرئادب ،سمن دعاس –

،قراط نيع ةرئادب ،ةيفص نب  دــمحم –

،ةكمر ةرئادب ،ىفطصملب يحتف –

.سادنم ةرئادب ،يناميلس دباع –
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