
 

ـه1419 ةناثلا دامج 13 تبسلا موي ةدقعنملا

م1998 روتكأ 03 ـل فاوملا

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.هل قفارملا يرازولا دفولاو ةموكحلا سيئر ،ىيحيوأ دمحأ ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.احابص نيرشعلا ةقيقدلاو رشع ةيداحلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفا

ةداملا ىلإ ادانتساو روتسدلا نم 118 ةداملا ماكحأل اقبطو ،ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب دعب :سيئرلا
.ةمألا سلجمل ةيناثلا ةيداعلا ةرودلا حاتتفا نلعأ ،يلخادلا ماظنلا نم 55

:حاتتفالا ميسارم

ةحتافلا ةروس ةوالت -

.ينطولا ديشنلا فزع -

بحرأ امك ،هل قفارـملا يرازولا دـفولاو ةموكحلا سيئر ديسلاب ةيادبلا يف بحرأ ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ
.ايلعلا ةيعرشلا تاسسؤملل نيلثمملا ةداسلاو تاديسلاب

.سلجملا اذه لمعل ةديدج ةقالطنا نوكت نأ ىنمتن يتلا ،ةمألا سلجمل ةيناثلا ةيداعلا ةرودلا حتتفن

اهدنسأ يتلا ماهملا ةسرامم يف انسلجم اهيف عرش ،عيرشتلا لاجم يف ةماه ةبرجت ةيضاملا ةيداعلا ةرودلا تناك دقل
نامضل ةمزاللا ةيداملا طورشلا ريفوتو سلجملا لاغشأ ميظنتل ةيرورض ةصرف ةيضاملا ةرتفلا تناك امك .روتسدلا هل
.ةيعيرشتلا هلاغشأل نسحلا ريسلا



اندالبل ةينوناقلا ةموظنملا ديوزت يف مهاس ذإ ،ةربتعمو ةماه ةيضاملا ةرودلا لالخ ةيعيرشتلا سلجملا ةليصح
.عمتجملا يف ةيويح تاعاطقو نيدايم مظنت ،ةساسحو ةماه نيناوقب

يف ةكراشملا لالخ نم ،ةينطولا ةايحلا يف ةيضاملا ةلحرملا لالخ ةيلاعفب سلجملا مهاس دقف ،متظحال امكو
ةيناملرب تاودنو تارمتؤم يف ةكراشملا ةينطولا ةيناملربلا دوفولا نمض دالبلا ليثمتو ،ةفلتخملا ةيسايسلا تارهاظتلا
.ةيوهجو ةيلود

صوصنلاو عيراشملا نم اربتعم اددع نمضتي يرث لامعأ لودجب زيمتت ،ةيناثلا ةيداعلا ةرودلا يأ ،هذه انترود
اعيمج ديفتسنس اننأ كشالو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاعاطقلا يف ةساسح نيدايمب ةقلعتملاو ةماهلا ةينوناقلا
.ةيضاملا ةرودلا يف ةلجسملا تايبلسلا كلذكو تايباجيالا نم اهتسارد ءانثأ

صوصنلا ةسارد ىلع ةمداقلا مايألا لالخ ةصتخملا ناجللا فكعتس يلخادلا ماظنلل اقبط ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ
.اهنأشب ريراقتلا دادعإو اهيلع ةلاحملا ةينوناقلا

.سلجملل ةماعلا تاسلجلا فانئتساب اقحال مكملعنس ةداعلا ترج امكو

:صوصخلا هجو ىلعو ءيدابملاب كسمتلا ىلع صرحلا عم ةيلوؤسملا حورب مويلا انلاغشأ فنأتسن نأ يغبنيو

.نوناقلا ماكحأل قلطملا مارتحالا :الوأ

.دالبلل ايلعلا حلاصملا نع عافدلا :ايناث

تاسسؤملاو ةموكحلاو ينطولا يبعشلا سلجملا عم لماكتلا ساسأ ىلع يأرلا يف ةيلالقتسالا ىلع ظافحلا :اثلاث
.ةيعرشلا

لكبو لوقلا بجي نكلو ،ةديدج ةيئانثتسا افورظ رئازجلا شيعت ،دالبلا يف دـئاسلا عـضولا نأشب ،يتداس ،يتاديس
دقلف ،طوغض وأ تاقياضم نودو ةيبزحلا ةـيددعتلاو روـتسدلا ماكحأ لظ يف فورظلا هذه شيعت رئازجلا نأ حوضو
رارقلا اذه ىلع فسألا لك فسأن ذإ نحنو ،ةقبسم ةيسائر تاباختنا ميظنتل ةيروهمجلا سيئرل ريخألا رارقلا ءاج
.رصبتو ءودهو مارتحاب ثدحلا لجسن

لجرلا عم قيمعلا انفطاعت نع اهيف ربعنو ،ةلودلل ملس ىلعأب اهيف رمألا قلعتي يتلا ةمساحلا فورظلا هذه يفو
بعلت نأ انتاسسؤمل يغبني )قيفصت( اهلامكتساو ةيعرشلا تاسسؤملا ءانب ىلع امود صيرحلا ،هنطو ىلع رويغلا
ةيعامجلاو ةيدرـفلا تاـيرحلا ةنايصو دالبلا ةمالسو ةلودلا رارقتسا ىلع ظافحلل روتسدلا مارتحا يف الماك اهرود
.ةيلوؤسمو ةيفافشو ةدايس لكب هتريسم دوقي نم رايتخا يف ،ةيروتسدلا ةيعرشلا ىلإ ادانتسا بعشلا قح اهنم ةصاخ

هذه قيقحتل اعيمج اندوهج سركن نأ يغبني يخيراتلا ثدحلا اذه نع انلصفت يتلا ةلبقملا ةليلقلا رهشألا لالخو
.نطولل ايلعلا حلاصملل ةمدخ ،ةيماسلا ميقلا هذهو ءىدابملا

بعشلا ةمدخ ىلع صرحلل دينجتلا حورب ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا لك مستي نأب نيقي ىلع انأو
.ءافولاو مارتحالاو ريدقتلا لك قحتسي يذلا بعشلا اذه ،يرئازجلا

ةداسلا ركشأ امك انعم مهروضح ىلع هتموكح ءاضعأو ةموكحلا سيئر ديسلا ىرخأ ةرم ركشأ ةياهنلا يفو



.انتوعد اوبل نيذلا فويضلا

كلذ ىتحو ىرخأ ةرم مكئاقلب اديعس نوكأس ةحارص لكبو لوقأو سلجملا اذه ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا كلذك ركشأ
.ةعوفرم ةسلجلا لوقأ ءاقللا

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

.)قيفصت(

.احابص نيعبرألاو ةسماخلا ةقيقدلاو رشع ةيداحلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


