
    

        

   
    

    

    

            

        
    

    

    

      

العــدل العــدلوزارة العــدلوووزارة 
لزارة العــد زارة


ن وجسلاة رادإم سق


قيثاقممميثاقميثاق يثا

وواجبات وواجباتحقوق وواجباتحححقوق 
تقوق وواجبا قوق

والمعتقلين والمعتقلينالسجناء والمعتقلينااالسجناء 
نلسجناء والمعتقلي لسجناء


2012ر بمسيد 5ـلل دعلار يزوم وسرم
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تـبُثوررح، 2012ر بمسيد 5ل دعالر يزوم وسرمب ََُ
والمعتقلــين""""نومضــم الــسجناء وواجبــات حقــوق والمعتقلــينميثــاق الــسجناء وواجبــات حقــوق والمعتقلــينممميثــاق الــسجناء وواجبــات حقــوق والمعتقلــينيثــاق الــسجناء وواجبــات حقــوق 
""""يثــاق

سيـــئرم وـــسرمن ـــم 2دــنبا ل 69ةّداـــمالي ـــفه ـــيإلر اشــمال

ماـــظنلا (230مـــقر،  2000وـــينوي 30يـــفة ـــّيروهمجال

تاءارــــجإلاون وجســــلاماــــظنبة ــــقّلعتمد ــــعاوقن مضــــتملا  ّ
سيـــــئرم وـــــسرمه ـــــلّدعا ـــــمك )ةـــــّيّرحللةدّدـــــحملاوة بلاســـــلا
136م قر، 2012و ينوي 5ي فة يروهمجال  ّ



 



  

 
 
 

    
 

       
       

 
     

   
  

    
      

 
 


سهرسفففهرسفهرس هر

نيلقتعملاوء انجسلاتابجاووق وقحق اثيم
7............ة حفص

)1ق فرملا(تاحلطصملاة عومجم
 ............26ةحفـص

عجارمو أر داصم
.................51ق فرملا(نوجسلابق ّلعتملانوناقلا (2 



 

 



 

  

 
 

    
   

 
 
 

                            
        

            
            
          

           
           

      
          

          
          


ت باجاووق وقحق ثايم

ن يلقتعملاوء ناجسلا

وواجبات حقوق ميثاق وواجباتإن حقوق ميثاق وواجباتإإإن حقوق ميثاق وواجباتن حقوق والمعتقلـينن ميثاق والمعتقلـينالسجناء والمعتقلـينااالسجناء والمعتقلـينلسجناء يذـلاماـظنلاهـيلعص نـيلسجناء ّّّّ ّ
ةددـــحملاوة بلاســـلاتاءارجإلاـــبون وجســـلاماـــظنبة ـــقّلعتمد ـــعاوقن مضـــتي  ّ
ةــلباقملاءاــنثأيــفـلــقتعمو أن يجــسّلــكلقاــثيملاميلســتم تــي .ةــيرحلل ّ ّ ّ
ىـــلاهـــلوخدد ـــنعـ ّ يحالـــصإٍ لـــماعع ـــمو أن جســـلار يدـــمع ـــمى ـــلوألا
وأٍ كاردإِ رـبكأِ نامضـلوهـقوقحلةـسراممل ضـفأةحاتإلك لذو، ةسسؤملا  ّ
نـمل ـهألانيـكمتلو .نجسـلاقاـطني ـفة اـيحلامّظنـتي ـتلاد عاوقللٍ ةفرعم
يلاـتلاتـِنرتنإعقومى لعر وشنمق اثيملاا ذهن إفق اثيملاىلعع الّطإلا ّ

http://www.giustizia.it  ،فرصــــــــتلاتــــــــحته ــــــــنمة خســــــــند ــــــــجوتو ّ
ىـــلاةفاـــضإلاب .ةســـسؤمل ـــكي ـــفت الباـــقملاة ـــعاقي ـــفا ـــهيلعع الـــّطإلل ّّ
1975وــيلوي 26نوناــقلانــمت اجرختســمن يجســلاميلســتم تــي، قاــثيملا  ّ
ةبلاســـلاتاءارـــجإلاذـــيفنتبون وجســـلاماـــظنبة ـــقّلعتمد ـــعاوق (354مـــقر
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مــقر 2000وــينوي 30ةــّيروهمجلاسيــئرم وــسرمن ــمو )ةــّيّرحللةددــحملاو
تاءارجإلاــــبون وجســــلاماــــظنبة ــــقّلعتمد ــــعاوقن مضــــتملاماــــظنلا (230  ّ

ماــكحألانــموة ســّسؤملليلخادــلام اــظنلان ــمو )ةــّيّرحللةددــحملاوة بلاســلا
نيجســـــلاتاـــــبجاووق وـــــقحبة ـــــقّلعتملا،اضـــــيأةـــــينطولاقوـــــف،ىرـــــخألا ًّ
اــــهنيبن ــــمو، هــــيفة ــــلماعملاون جســــلاماــــظنبا ضــــيأة ــــقّلعتملاول ــــقتعملاو  ً
يــفو ".ةيــساسألاتاــيرحلاون اســنإلاقوــقحة نايصــلة ــيبوروألاةدــهاعملا"  ّّّّ
عـلّطين أهـيفع يطتسـيي ذـلاناـكملاى لان يجسلاّلدي، اضيأقاطنلااذه  ًَُ
 .ركذلاةقباسلادعاوقللةلماكلاصوصنلاى لع

ةيرحلان مامودقلوخدلا  ًّ ّ
بتكمبن وفلكملانوجسلاةطرشد ارفأةسّسؤملاىلالوخدلاةلأسمبّ متهي
ينبحقحقيييحقيحق .ليجستلا أن ينبللسجين أن للللسجين ينبّ ّّّ أن ينبلسجين أن يبللسجين أو يبله أو يبله هه يبلأو ذويـهأو ذويـهغ ءيـجملاةـلاحي ـفء اوـس، ذويـهذويـهغ غغ
نيجسـللقـحيو .ىرـخأةسـسؤمن ـمل ـقنلاةـلاحي ـفم أةـيرحلان ـمامودق ًّ ّّ ّ
نّيــــعي، كـــلذم دـــعي ـــفو(ةـــقثي َيماـــحمو أاًدـــحاوةـــقثي ماـــحمن ّيـــعين أ
اـمو،كـلذى ـلاةفاـضإلاب ).ةـمكحملالـَبِقن م(اًبَدتنماًيماحمه ليضاقلا
زوـجيال  (اًعنمو أاًرظحف يقوتلاةظحلدنعة ّيئاضقلاةطلسلاعضتم ل
الشخـصينيجسللّ قحي، )ماّيأ 5قوفين أ محاميـه مـع مقـابالت الشخـصيإجـراء محاميـه مـع مقـابالت الشخـصيإإإجـراء محاميـه مـع مقـابالت الشخـصيجـراء محاميـه مـع مقـابالت ّ ّّّجـراء
قرطلاــــبوت اــــقوألايــــف، نجســــلايــــفهــــئاقبل اوــــطوه ــــلوخدة ــــظحلذ ــــنم
تميــتم ....ليجســتلابــتكمل الــخن ــمك ــلذه ــبلطب، ةددــحملا الــسجينــتمــتمــييي الــسجينإخــضاع إإإخــضاع الــسجينّ ّّّ الــسجينخــضاع خــضاع

وللتفتـيش األصـابع بـصمات وللتفتـيشألخذ األصـابع بـصمات وللتفتـيشألألألخذ األصـابع بـصمات وللتفتـيشخذ األصـابع بـصمات يـسلنيجسـلاىـلعب ـجيو ....خذ يـسلأن يـسلأأأن مالـهن يـسلن مالـهم مالـهمالـهّّّّممم
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الثمينـــة واألشـــياء وحزامـــه الثمينـــةوســـاعته واألشـــياء وحزامـــه الثمينـــةوووســـاعته واألشـــياء وحزامـــه الثمينـــةســـاعته واألشـــياء وحزامـــه يخـــضعاضـــيأهـــيلعب ـــجيا ـــمك ....ســـاعته يخـــضعأن يخـــضعأأأن يخـــضعن ن  ً
ونفـــسية ة طبي ونفـــسيةلزيـــارة ة طبي ونفـــسيةلللزيـــارة ة طبي ونفـــسيةزيـــارة ة طبي ةيحـــصلكاشـــمن ـــعر ـــِبخين أاـــهئانثأيـــفه ـــنكميزيـــارة ّ ـــ ّّّ ـــ ّ ّّّّ ـــ ّّ ـــ ّ ُّ ّ

لواــنتة رورــضن ــعوت الاــمتحامدــعن ــعون اــمدإلكاشــمن ــعوة ــلمتحم
أال .ةـــيودأ يطلـــب أن لـــه أالويجـــوز يطلـــب أن لـــه أالووويجـــوز يطلـــب أن لـــه أاليجـــوز يطلـــب أن لـــه آخـــرييجـــوز ســـجناء مـــع آخـــرييتعـــايش ســـجناء مـــع يييتعـــايش آخـــريّ ّّّ ســـجناء مـــع آخـــريتعـــايش ســـجناء مـــع كـــلذو، ،ننن،ن،تعـــايش

 .ةّيصخشلاه تمالسة يامحب ابسأل

ّ ةيمويلاةايحلا
وأتايضـــتقمي ـــبلتت اـــعاقبة دوزـــمن وجســـلاتاســـسؤمن وـــكتنأبـــجي  ّّّ
وأةكرتشـملاتاطاشنلابم ايقللةصاختاعاقبوة يدرفلاةايحلات اجايتحا ّ ّ
ةأّفدـــموة اّوــهموً ةــيافكة عــساوت اـــعاقلاهذــهن وــكتن أبــجيو، ةــّيعامجلا
تاـضايبى ـلعل صـحين أن يجسـللق حي .ةصاخة يحصق فارمبة دوزمو  ّّّّ ّ
نأوا ــهبى ــنعين أهــيلعب ــجيو؛ شارــفلاوأريرســلامزاوــلىــلعوس ــبالمو  ُ
ةــــيناكمإنيجســــللن مضــــتو .ةّيصــــخشلاهــــتفاظنوةــــنازنزلاةــــفاظنبم تــــهي  َُّ ّ
نيجسـليحـقيحـقووويحـقويحـق .اـيروده رعـشص قوه نقذة قالحن مة دافتسالاوم امحتسالا ّّّّ ّ
الطلـــقلـــقتعمو أ الهـــواء فـــي يمكـــث الطلـــقأن الهـــواء فـــي يمكـــث الطلـــقأأأن الهـــواء فـــي يمكـــث الطلـــقن الهـــواء فـــي يـــفّلـــقألاىـــلعن يتعاـــسة ّدـــملن يمكـــث

ٍ نـعل ـقتال ن ـكلور صـقأةدـملـةـنيعمة ـسارحة ـمظنأب سـحبـوأ،موـيلا ّّّ
ٍٍٍٍٍ ســــليميــــفل ــــقتعملاوأنيجســــلليحــــقيحــــقووويحــــقويحــــق .ةدــــحاوة عاــــس ســــليمغــــذاء ســــليمغغغــــذاء ســــليمــــذاء مــــئالموــــذاء

اـهعيزوتّمتـي، موـيلايـفت اـبجوث الـثي ـفه ـلّ قحي .ةّيصخشلاه عاضوأل
ِ نوكين أهلقحيو .يلخادلاةسسؤملام اظنل بقن مة ررقملاتاقوألاي ف َّ ّ ّ

مارـتحانمـضـمدختسين أهلقحيا مك، برشللة لباقه ايمه فرصتت حت ّ ّ
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هــتقفنىــلعي رتشــين أهــلحمســُيو .ايصــخشاًريغــصا ــًنرفـنــمألاد ــعاوق
ّ قحلاهلن مضُيو، ")وّتيفاربوس"ىّمسيا م (ةيّوقموة ّيئاذغّداومة ّصاخلا
ٍنزود ودـحن مـضن ـكلود ورطي فة لثامما ًعلسجراخلانمى ّقلتين أي ف
اًضــيأوم اــعطلاريضــحتن وــبقاريء انجســلان ــعن يــلّثممّ نإ .اًقبســمة ددــحم
والـسالمةن اصي .ةسسؤملايفة عابملاداوملاراعسأ الـصحة فـي والـسالمةالحـق الـصحة فـي والـسالمةااالحـق الـصحة فـي والـسالمةلحـق الـصحة فـي لحـق  ّّّّّّ ّّّّ
،لــــــــيهأتلاةداــــــــعاوة ــــــــجلاعملاوص يخشــــــــتلاوة ــــــــياقولاتامدــــــــخم يدــــــــقتو ٕ 
فاعسإلات ايوتسم، ةيواستملاوة يساسألاتايوتسملابا هيلعص وصنملا  ّ
قاــثيم"يــفة روكذــمة ســسؤمل ــكل ــخادة ــحاتملاتامدــخلانإ .ةدعاســملاو  ّّّ
ممارســـةفرـــتعيو ".نيـــلقتعملاوء انجســـللةيحصـــلاتامدـــخلا فـــي ممارســـةبـــالحق فـــي ـالحق ممارســـةــببب فـــي ممارســـةـــالحق فـــي ـــالحق ّ َُّّّّ ّ


ِ
 الشخــــصية الشخــــصيةالعبـــادة الشخــــصيةااالعبـــادة الشخــــصيةلعبـــادة لــــبقن ــــمة ــــيحورلاة دعاســــملانــــمة دافتــــسالايــــفو، لعبـــادة َّّّّ
تالباـــكلايـــفةـــينيدلاسوـــقطلايـــفة كراشـــملايـــفو، يكيلوثاـــكلاد ـــشرملا ّ ّ
تاداـــبعللةّ◌ّدـــعملات اـــعاقلايـــفو أةـــّيكيلوثاكلا )ةريغصـــلاسئاـــنكلايأ(
 .ةّيكيلوثاكلا

كولسلاتابجاو
 ماــكحألابوةســسؤملاةاــيحم ظنــتي ــتالد ــعاوقلابد ــيقتين أنيجســلاىــلعب ــجي ّّ

ِ تاـــفلاخمن إ .نوجســلاةطرــشد ارــفألـــبقن ــمة اــطعمالة ــصاخلاريبادــتلاوأ َّ ّ
تاـــمازلإبي عوـــطلاماـــيقلامدـــعو، بـــيترتلاوة ـــفاظنلالاـــمهإاـــهنمو (ماـــظنلا  ّ
ىـلعة رداـقت اودأول اـم،اـهبح ومسـمر ـيغء ايـشأب يرهتو أك التماو، لمعلا
،لخادــــلايــــفو أجراــــخالع ــــمة ــــّيلايتحالاتالاصــــّتالاو، ةءاــــسإلاوأة ـــناهإلا
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صوصــنملاروــمألاعــيمجو، ةدوــعلايــفت ارخأــتلاو، ةــنميهلاوت اــفيوختــلاو  ّ
ءاعدتـسالابـاـهتروطخب سـحبـبـَقاعُت )مرـجو أٍ ةـحنجكنوناـقلايـفا ـهيلع
ةيـــضايرلاوة ـــيهيفرتلاتاطاشـــنالن ـــعءاصـــقإلاوأداـــعبإلاور اذـــنإلاوه ـــيبنتالو ّّ
قـلطلاءاوـهلايـفث وكملاءانثأيفل زعلابو، )ماّيأةرشعا هاصقأٍةّدمى ّتح(
ة كرتشـملاتاطاشـنلانـعءاصقإلاوأد اعبإلابو )ماّيأةرشعز واجتتال ٍةّدمل(
عوضـــخلابن يجســـلامَزـــلُي.)اـــًموير شـــعة ســـمخا هاصـــقأٍةّدـــمل(ةـــّيعامجلاوأ
التعــرضيحــقيحــقووويحــقويحــق .ةــينمأبابــسألر ــمألامزــلاــمّلكش يــتفتلل عــدم فــي التعــرضللــسجين عــدم فــي للللــسجين التعــرضّ ّّّ عــدم فــي التعــرضلــسجين عــدم فــي لــسجين ّّّّّ

جسدي قمع جسديألدوات قمع جسديألألألدوات قمع جسديدوات قمع ألألألغراضألغراضدوات تتتأديبيتأديبيغراضغراضّ ّّّ الك((((ّّّّةةةةأديبيأديبيٍٍٍٍ استعمال الكمثل استعمال الكمممثل استعمال الكثل استعمال هـلزوـجيو ))))اتاتشششاتشاتََََْْْْببببللللََََثل
ةــــسراممق ُرــــُطو أعاــــضوأىــــلعة ــــسارحالي ــــضاقى ــــلااــــجاجتحاعــــفرين أ  ً
يـــضاقى ـــلااـــجاجتحاع ـــفرين أهـــلزوـــجي، مـــعأٍ لكشـــبو .ةـــيبيدأتلاةطلســـلا ًّّ
زوــجيو، نوجســلانوناــقل ــبِقن ــما ــهبفرــتعملاقوــقحلابــلغيي ــكلةــسارحلا ََ
لدــعلارـيزوون يشـّتفملاوة سـسؤملاريدـمـةـمالُظة ـيأنأشـبـعـجارين أهـل  َّ ّ
،ةســسؤملاة راــيزبن يمئاــقلا، ةيحصــلاوة يئاضــقلاتاطلســلاوة ــسارحلايــضاقو ّّّ ّ
 .ةّيروهمجلاس يرئو  )ةّيّلحملاةنجللاوأ(ّ يميلقإلاسلجملاس يئرو

ةيهيفرتلاوة يضايرلاوة يفاقثلاتاطاشنلاوم يلعتلا  ّّّ
ةـــــّيمازلإلاةـــــسردملاىوتســـــمى ـــــلعسوردن وجســـــلاتاســـــّسؤميـــــفى ـــــطعُت
اصــــصخمو أةــــناعإاوــــقلتين أءانجســــللزوــــجيو .اــــيلعلاةــــيوناثلاةــــسردملاو  ًّّ
نـــميوناـــثلاميـــلعتلاسوردة ـــعباتمل، يرازوم وـــسرمبد دـــحملاردـــقلاب، اـــيموي  ّ
ةــجردلانــميوناــثميــلعتس وردن وعباــتين يذــلاءانجســلانإ .ةــيناثلاةــجردلا ّ ّ
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ّدَرــُت، ةنــسل ــكت اــناحتماع ــيمجي ــفاوــحجنن يذــلاوة ــّيعماجاــًسوردو أةــيناثلا
اـهولمحتي ـتلاتاـقفنلاـيداصـتقاٍ قيـضع اـضوأم هتهجاوـمل اـحي ـفـمـهل ّ ّ
ىـلعة أـفاكمم ـهلىـطعُتوصوصنلابتكوة يسردملاموسرلاوب ئارضلاعفدل ّّ
سوردـــــلايـــــفٍحاـــــجنوص اـــــخم ٍازتلاـــــباوزـــــيمتن يذـــــلاءانجســـــلانٕاو .مـــــهئادأ ّّّ
ماـــيقلاةـــيناكمإاضـــيأح اـــتتو .تآـــفاكمن وـــحنميي ـــنهمالب يردـــتلاوة يـــسردملا  ًَُّّّ
ةــيوناثة يــسردمة داهــشى ــلعل وصــحلالــجأنــمة يصــخشة فصــبرضــحتلاب ّ ّّّ
ءانجسـلانواـعتية ـبتكمبة دوزمت اسسؤمالن إةيعماجلاةداهشلاىلعوا يلع ّ.ّّّ
اهماسـقأبسـحبة ـبتكملاتاـعاقى ـالل وخدـلالصـحيو .اهترادإىلعم ُهُسفنأ
ةسـلايـفم ظنُت .يلخادلاة سسؤملاماظنل بِقن مة ددحمت اقوأوم ايأي ف ّ سؤمّ َّّ 
.لــيهأتلاةداــعإةــلماعمن ــماءزــجل ّكشــتةــيهيفرتوةيــضايروة ــيفاقثت اطاشــن ّّ ًّ
نــمو،رــثكأوأدــحاوبرــمن ــمو، ريدــمالن ــمة ــنوكمة ــنجلاــهميظنتبى ــنعت ُّ
ةكراشــمللو .ءانجســلانــعن يــلّثممن ــمو، رــثكأوأد ــحاوي عاــمتجإٍ فِعســُم  ّ
ءاــنثأيــفو .يباــتكب ــلطم يدــقتي ــفكيىرــخألاتاطاشــنلايــفوس وردــالي ــف
.ةيضايرت اطاشنبم ايقلابء انجسللح مسيقلطلاءاوهلايفث وكملا ُّ

لمعلا
ءانجسـللزوـجي .نجسـلايـفة ـلماعمللةيـساسألارـصانعلادحأو هل معلا  ّ
لــخادء اوــسة يــضايرت اطاشــني ــف، مهنــمٍ بــلطب، اوكراشــين أنيــِمهّتملا َّ
جراــخلايــفل ــمعلا .اــهجراخم أ ...)خــلإ، نزــخم، قّالــح، ٍهاــط(ةســّسؤملا

ٍ ببسـبم هيـلعم وكحملاىلعق يبطتلاةلباقي هف :ةبوقعللذيفنتة قيرطو ه
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مهيـــلعم وـــكحملاىـــلعقـــيبطتلاةـــلباقي ـــهو، دـــحي أن ود، ةـــماعٍحنـــج َُّّّ
يـهو، ةـبوقعلا)3/1(ثـلثذ ـيفنتد ـعبةـصاخٍحنـجب بسبن جسلاة بوقعب  ََُّ
رشـعة دـمذ ـيفنتد ـعبدـبؤملانجسـلابم هيـلعم وـكحملاىـلعق يبطتلاةلباق ّ ّ
ريدــــمء ارــــجإىــــلعةــــسارحلايــــضاقق ــــفاوي .ّلــــقألاىــــلعتاونــــس)10(
مهيـــــلعم وـــــكحملامزــــلي .اـــــهبد ـــــّيقتلابــــجاولاماـــــكحألادّدـــــحيوة ســــسؤملا  َُّ
لــــمعلارادوة ــــيعارزلاةرمعتســــملانــــمأريبادــــتلنوعــــضاخلان وــــلقتعملاو  ّ
نــعّلــقيال ٍ ردــقبة دّدــحملــمعبم ئاــقلاةرــجأنإ .لــمعت اطاشــنبم اــيقلاب
.ةّيعامجلالمعلادوقعا هيلعص وصنملاةيداصتقالاةلماعملايثلث  ّ

تآفاكملا
ةــساردلاول ــمعلايــفص اــخم ازتلاــباوزــيمتن يذــلانيــلقتعملاوء انجســلانإ ّ ّ
مهتأــفاكمّ متــتريدــقتلابة ريدــجلاــمعأيــفو أنيرــخآللةــمدقملاة دعاســملاو

ِ ،وـفعلاحنـمبـيبيدأـتلاسـلجملالـبقن ـمـ حارتقاـبو أريدـملانـمٍ حيدـمب َّ
عفاـــــنمو أ،يـــــنمألار يبدـــــتللقبســـــملاءاـــــغلإلاوأ،طورشـــــملاجارـــــفإلاو أ  ّ
 .ىرخأ

 )نيجسلال قن(لقنلا
شتــفملاىــلا،ةســسؤملاريدــمل الــخن ــم، لــقنلات اــبلطه ــجوُتن ب ــجي ّ ّ
س ــفني ــفد وــجومن جــسى ــلال ــقنلاب ــلطُيا مدــنع )ّيــّلحملاوأ(يــميلقإلا
امدـــنعل دـــعلاة رازوي ـــفن وجســـلاةرادإمســـقى ـــلاوأ،ءاضـــقلاوأةرئادـــلا
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هــيجوتس اــيقمز زــعُي .ءاضــقلاوأةرئادــلاجراــخن جــسى ــلال ــقنلابــلطُي
اوـلقنُيّ الأءانجسـللّ قـحي .ةـلئاعلانكـسن ـمة ـبيرقت اسـسؤمى لاء انجسلا  ّ
تايضـــــتقملوأ،ةـــــتبثموة رـــــيطخة ـــــينمأبابـــــسألّ الإم هســـــفنأءاـــــقلتن ـــــم َُّ
.ةيلدعب ابسألو أ،ةسسؤملا ّّ

تاسّسؤملاعمة ّيداصتقالاتاقالعلاةرادٕاونيجسلاب سكم
ىـلاهـلوخدة ـظحليـفن يجسـللةرّفوـتملاغلاـبملان او؛ لاـملاكالتـماع نمي  ُّٕ
نـــمو أةـــيديربة ـــلاوحل الـــخن ـــما ـــقحالا ـــهاقلتيي ـــتلاغلاـــبملاوة ســـسؤملا ًّّّ

نأزوـــجيوا هعادـــيإمتـــي، )نيجســـلابســـكم(باوـــبلاةـــفرغع ادـــيإلالـــخ ّ ّ
تاــــــملاكمللوألــــــسارتللوت اــــــجتنمء ارشــــــلةــــــيرحبن يجســــــلاا هصــــــصخي  ّّّ
تاــبجوة ــفلكل مشــتي ــتلا، ةــلاعإلاتاــقفند يدســتبن يجســلامزــلي .ةــّيفتاهلا َُ
نوجســلاةرادإلــبِقن ــما ــهبد وزــملاةيصــخشلات اودألال امعتــساوم اــعطلا ّ َ
،يـــضاقللزوـــجي .).خـــلإ،ةدـــئاملاتاودأ،قاـــبطألا، فشارشـــلا،شارـــفلا(
لاـــحي ـــفن يدـــلان ـــمء اـــفعإلابر مأـــين أ،نيجســـلانـــمب ـــلطى ـــلعء اـــنب  ً
اكولـــسك لـــسد ـــقي ـــنعملان يجســـلاناـــكاذإ،ةيداصـــتقاب عاصـــمد وـــجو  ًّّ
ً .انسح

يجراخلاعمتجملاعمت اقالعلا
بـصريةمهلنوكتن أنيلقتعملاوأءانجسللقحي بـصريةمقـابالت بـصريةمممقـابالت بـصريةقـابالت وأمـهيوذع ـمقـابالت ّّّّ ّ
ىـــلاةفاـــضإلاب، )ةـــلوقعمب ابـــسأدـــجوتا مدـــنع(نيـــفلتخمصاخـــشأعـــم
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ءاـنثأي فو .ءانجسلاقوقحن ماضع موي ماحملاعمة يرصبلات الباقملا  ّ
تــحتوة لـصافل ئاـسون ودا ــهبة ـصاخت اـعاقي ــفي رـجتي ـتلا،ةـلباقملا  ّ

ِ ىـلعب ـجي، نوجسـلاةطرـشد ارـفألـبقن ـمةيعمسـلاالة يرصـبلاةـبقارملا  َّّ
زوـجي، سـكعلالاـحي ـف؛ اميقتسـمي أا حيحـصا ًكولسك لسين أنيجسلا ًً
يفي داعلاماظنلايفن يجسّلكلق حي .تالباقملانعن يجسلادعبين أ َُّّ

ىــلعة دــحاوة عاــسا ــهنمة دــحاول ــكق رغتســت، رهشــلايــفت الباــقمت ــس ّّ
ّ قـــحيو .ةّرـــمّ لـــكر ـــثكألاىـــلعص اخـــشأ )ةـــثالث(3عـــمن وـــكتور ـــثكألا
هاتفييـــــفا ضـــــيأنيجســـــلل هاتفيمقـــــابالت هاتفيمممقـــــابالت هاتفيقـــــابالت وأنيشـــــياعتملاعـــــموه ـــــيوذع ـــــمقـــــابالت ـــّـــــً  ة ةةةــــــــــــّّّ
؛نيفلتخمص اخشأع م )ةّينمأب ابسأل(ةصاخت الاحي فو، نينكاستملا  ّ
ّ لكلق ئاقد 10اهاصقأةّدملعوبسألايفة دحاوة ّرمت الباقملاه ذهح نمُت
.صيخرـــــتلاوأنذإلانـــــمة ســـــسؤملاى ـــــلاةدوـــــعلادـــــنعا ضـــــيأو، ةـــــلباقم ًّ
اًقييضـــتر ـــثكأدـــعاوقى ـــلعصَنـــيو .نيجســـلاباســـحى ـــلعي ـــهت اـــقفنلا ُّ
ىـلا،نيـِمهتملاىـلاةبسـنلاب،بـلطلامدـقين أبـجي .ةـنيعمة ـمظنأنأشـب َّ
اًضـــيأ(مهيـــلعم وـــكحملاىـــلاةبســـنلابا ـــّمأ؛ةيـــضاقملاةّيئاضـــقلاةطلســـلا
بــلطلاميدــقتب ــجيفن يــلقتعملاىــلاة بســنلابو )ىــلوألاةــجردلانــمم ــكحب
.ةسسؤملاريدمى لا  ّ

يــفد ودــحن ودن جســلايــف )لئاــسرلا(ةلــسارملامالتــسانــكمي :لتراســللتراســلااالتراســلالتراســل
ىــلانيجســلالــَبِقن ــمة ــهجوملا )لئاــسرلا(ةلــسارملااــّمأ؛ّيداــعلاماــظنلا
وأةيسامولبيدت ايلثممى لاو أ، ناملربلاء اعضأىلاوأ،عافدلاي ماحم ّ ّّ
الـف، ناسـنإلاقوقحة يامحة زهجأىلاوأ،هيلايمتنيي ذلادلبللةيلصنق  ّ
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نأنيجـــسّ لـــكلزوـــجي .دـــحي ألو أتاقييضـــتة ـــيألع ضـــختن أز وـــجي  ّّّ
ً ،اــمارغوليك )نيرشـع(20ــلااـهنزوز واـجتيال ا يرهـشد ورـطة ـعبرأىـّقلتي
مـــلناـــكاذإ،دـــيربلابت لـــسرُأدـــقت ـــناكاذإمأ،تالباـــقملاةبـــسانمبء اوـــس
نمضـ .ةيرصـبة ـلباقمة ـيأبـةقباسـلارشـعة سـمخلاماـيألايـفـعـتمتي ُ تّّّّ
ةينبى لاهلقنبن يجسلاووذم َلعين أب جي .ائالتهمائالتهمعععائالتهمعائالتهمعمة قالعلاءانجسلل  ُ
اًربخاوطعُين أديرين يذلاه يوذىلاّلدين أنيجسللّ قحي .ىرخألاقتعا
ســفنم هنـمى ــّقلتين أدـيرين يذـلاو، رــيطخض رـمو أةاـفول اــحي ـفأ ـيروف
التـــــصوينيـــــلقتعملاوء انجســـــللقـــــحي .راـــــبخألا يمارســـــوا التـــــصويأن يمارســـــوا التـــــصويأأأن يمارســـــوا التـــــصوين ةبـــــسانمبت تتتن يمارســـــوا  ّ
نــعق بســمن الــعإىــلعء اــنب، نيــعمٍ زــكرمي ــفة ــيباختنالاتاراشــتسالا  ًّّ
قباســــلاثــــلاثلاموــــيلال الــــخه ــــهيجوتّ متــــيتيوصــــتلااذــــهي ــــفة ــــبغرلا
حمســــُي .ةســــسؤملاهــــيفة دوــــجوملان اــــكملاةــــيدلبة دــــمعى ــــلاتيوصــــتلل ّّ
بابــــسأل،  DVDءىراــــقور توــــيبموكوي صــــخشو ــــيدارز اــــهجم ادختــــساب  ّ
 .لمعوأةسارد

تآفاكملاريبادت
ـــات ـــاتاألذون ـــاتاااألذون ـــاتألذون التـــراخيصألذون التـــراخيصأو التـــراخيصأأأو التـــراخيصو جماـــنربن ـــمأّزـــجتيال ا ءزـــجت اـــنوذألالّكشـــت ::::و ً

.لـمعت اـمامتهاوة يفاقثوة يفطاعت م ام ات هازيزعتح يتتا هنأل، ةلماعملا  ّّّ
الن يذـلامهيـلعم وكحمللةأفاكمـتانوذأةسارحلايضاقح نمين أز وجي  ّ
اوناــكاذٕاوا ـيداعا ـيماظنا ًكولـسا وكلـسدـقاوناـكا ذإ، نورـيطخم ـهنأنيـبتي ّّ
ـتاــنوذألاةّدــمق وـــفتن أزوــجيال  .ةــبوقعلانــما ــماهاًءزــجاوذــّفند ــق
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ةا كملا يــفاــيلامجإاــموي 45نــمر ــثكألح نــمتن أزوــجيال وا ــموي 15أــف ًَُ ً
تاءاصـقإوإتاداـعباوتاقييضـتو أتادـيدحتر رـقملانـمو .ةدحاوة نس ّٕ 
نيذـــلاىـــلاةبســـنلابوةرـــيطخٍحنـــجب بســـبم هيـــلعموـــكحملاىـــلاةبســـنلاب َُ

ٍ رـطخد وجول احي ف .ليدبء ارجإءاغلإىلعاولصحو أاورفد قن ونوكي  ّ
يــضاقللزوــجي، نيشــياعتملادــحأوألــهألادارــفأدــحأةاــيحى ــلعك يــشو
مهيـــــلعم وـــــكحملاون يـــــِمهتملاح نـــــمين أةـــــسارحلايـــــضاقلو أي ـــــِ ضاقملا َُ
رـــيغب بســـل،يذـــلان يجســـلاّ نإ .ضيرـــملاةراـــيزبماـــيقللاـــًنذإنيـــِلقتعملاو
ةــــقيرطبب ــــَقاعين ذإلاةّدــــمء اــــهتنادــــنعة ســــسؤملاىــــلادوــــعيال ، ررــــبم  ّ
ةعاـس 12ىـتحت اعاـسالـ (3نـمرـثكأله ـبايغّ رمتسااذإةّيبيدأت  )ثث 
 .رارـفلاةـحنجى ـلعه ـتبقاعمز وـجي، ىرـخألاتالاـحلايـفو؛رثكألاىلع
ً اـــجاجتحاوأةـــبلاطمح رـــتقين أن يجســـللزوـــجي، نذإلاضـــفرل اـــحي ـــف
.ادجة زيجوٍددمل الخ  ُ

المسبق المسبقاإلفراج المسبقاااإلفراج المسبقإلفراج  ::::إلفراج
َ جارـــــفإلامهيـــــلعم وـــــكحملاءانجســـــلاحنـــــمين أةـــــسارحلاي ـــــضاقلزوـــــجي
رق مبة ــبوقعلاضيــفختي ــفن ــمكيي ذلا، قبسملا لــكن ــعا ــموي 45اد ــ 6ــــ  ً
نـمبطـقفص تـخيق بسـملاجارفإلاـبع ـّتمتلانإ .ةذفنملاةبوقعلانمر هشأ ّ ّ

 )ةــــظحالملا(دــــّيقتلاتاطاشــــني ــــفك راــــشواًنســــحا ــــيماظنا ًكولــــسك لــــس
يــــفت ضــــقنايــــتلاة رــــتفلانــــعا ضــــيأعــــتمتلااذــــهبف رــــتعيو .ةــــلماعملاو َُّ ً
،عــتمتلااذــهح نــمين أز وــجيو .ةــّيربجلاةــماقإلايــفوي طاــيتحالاسبــحلا  ُّّ
تــقؤملاجارــفإلاءارجإــبق ــلعتيا ــمي ــفا ضــيأكــلذو، ةــلثاممعاــضوأيــف ًّّ
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حرـتقين أزوـجية ـسارحلايـضاقر ارـقّ دض .ةّيعامتجاةمدخى لال َكوملا  ُ
.ضفرلاغيلبتن ممايأ 10لالخة سارحلاةمكحمى لعر ربمج اجتحا  ّ

نجسللةليدبلاتاءارجإلا  َ
المؤق المؤقاإلفراج المؤقاااإلفراج المؤقإلفراج إجتماعيإلفراج خدمة الى الموكل إجتماعيت خدمة الى الموكل إجتماعيّّّّتتت خدمة الى إجتماعيالموكل خدمة الى  ::::ّّّّةةةةالموكل

زوـــجي،تاونـــسث الـــثن ـــمّلـــقأة ـــبوقعلانـــمي ـــّقبتملاوأمـــكحلاناـــكاذإ
تــّقؤملاجارــفإلاحنــمين أـةيصــخشة ــبقارمج ئاــتنى ــلعء اــنبـنيجسـلل  ًَُّ
يتلاو، اهذيفنتب جاولاةيّقبتملاة بوقعلاة دملة يعامتجاةمدخى لالكوملا ّّ
ىــلالاــكيإلابــلطه ــجوُي .ّيجراــخلايــئازجلاذــيفنتلابــتكما ــهيفه ــعّبتتي
ةـــــمكحمح نـــــمتن أزوـــــجيوة ـــــسارحلايـــــضاقى ـــــلاةـــــيعامتجالاةـــــمدخلا  ّ
ةــــجيتنلاتدــــّكأاذإ، اهســــفنة ـــسارحلاةــــمكحمنإ .ءارــــجإلااذــــهة ـــسارحلا  ّ
ةــــيعامتجاةــــمدخى ــــلالاــــكيإلايــــفا هؤاضــــقم ــــتي ــــتلاة دــــمللةــــيباجيإلا ّّّ ّ
لوعفمو أرثأيأءاهنإن عوة بوقعلاءاهنإنعن ِلعُت، )تّقؤملاجارفإلا(  ّ
يذــلا،لوــحكلانمدــمو أ/وت ارّدــخملانمدــمص خشــلاّ نإ .مــكحللرــخآ
ببســـبت اونـــس4(تاونـــس 6نـــمّلـــقأهـــتبوقعن ـــمى ـــّقبتو أهـــيلعم ـــكُح
يوــــنيو ألــــيهأتة داــــعإجماــــنربلا عــــضاخن وــــكيي ذــــلاو، )ةــــصاخح نــــج َُّ ً
هــلزوــجي )تارّدــخملاناــمدإل AUSLةــمدخع ــمق اــفّتالاب(هــلعوضــخلا
جارــــفإلاءارــــجإحنــــمز وــــجيال  ".يــــجالعلايــــّبطلا"لاــــكيإلابع ــــّتمتين أ ّ
.نيترمن مر ثكأل )ةّيعامتجاةمدخى لالاكيإلا(تّقؤملا  ّ
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الجبري الجبرياإلقامــة الجبرياااإلقامــة الجبريإلقامــة ةةةةإلقامــة 70لــمكأنــملةــيربجلاةــماقإلاةــسارحلاة ــمكحمح نــمت ::::ّّّّ ّ ــــــــ
ىـلالـيميو أيـنهم، مارـجإلاداـتعمم رـجمه نأنلعُأدقن كيم لاذإ، اماع ًّّ
،ءارـجإلاسـفنى ـلعل صـحين أزوـجيو .مرـجللررـكمر ـيغه ـنأوم ارجإلا  ّ
بألاوأّ مألا،لماحلاةأرملا،تاونس 4نمّلقأةبوقعي ّقبتملوأة بوقعل
،تاونــس 10نــمّ لــقأرــمعلانــمم ــهلد الوأه ــيدليذــلاوأيــتلانكاســتملا
نــمر ــثكأهرــمعن وــكيو أةــصاخة يحــصا عاــضوأه ــجاويي ذــلاصخشــلا ًّّّ

هـيدليذـلاصخشـلا؛اـماع 21نـمى ـندأوأ )ازجاـعن اكاذإ(اماع 60 ً ً ً
 .نيتنسن مى ندأةبوقعي ّقبتمو أة بوقع

السجن لعقوبات المنزل في السجنالتنفيذ لعقوبات المنزل في السجنااالتنفيذ لعقوبات المنزل في السجنلتنفيذ لعقوبات المنزل في شـهرالتنفيذ عـشر ثمانيـة تتجـاوز ال شـهراالتي عـشر ثمانيـة تتجـاوز ال شـهراااالتي عـشر ثمانيـة تتجـاوز ال شـهرالتي عـشر ثمانيـة تتجـاوز ال ::::لتي ًًًََََ ً
ةــبوقعلانأىــلعن وناــقلاصنــي، اقباــسة روكذــملاتالاــحلاىــلاةفاــضإلاب ًّّ
نـما ـيقبتما مسـقن اوى ـتحـ ارهـشر شـعة ـينامثز واـجتتال ي ـتلان جسـلاب  ًًًَّّٕ
رمألاناكاذإّالإ،رخآن كسن اكمي فو ألزنملاي فذ فَنُتـربكأة بوقع
ةداـملايـفا ـهركذد راوة رـيطخح نـجب بسبم هيلعا موكحما صاخشأي نعي ًًّ
ّمألاّ نإ ).تاحلطصـملاةـعومجمع جار(75/354نوناقلان مر ّركم 4
ثــلثت ضــقد ــقت ــناكا ذإ،تاونـس 10مهنــسز واــجتتال د الوأاهيدــلي ـتلا  ّ

نأاـهلزوـجي، )دـبؤملانجسـلايهة بوقعلات ناكا ذإا ماع15(ا هتبوقع ًّ
عـمش ياـعتلافانئتـسالةـيناكمإكـلانهن اـكا ذإل زـنملاي فذيفنتلابع ّتمتت  ّ
 .تانبلاون ينبلا

الحرية شبه أو الحرية الحريةنصف شبه أو الحرية الحريةنننصف شبه أو الحرية الحريةصف شبه أو الحرية ::::صف ّّّّ ّّّ ّّّّّ ّّّّ
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نـــماءزـــجي ضـــقين أهـــيلعم وـــكحمللةـــيرحلاهبـــشو أةـــيرحلافصـــنح يـــتي ّّّ ّ ً
وأةــيميلعتت اطاشــنو أل ــمعت اطاشــني ــفك راشــيلةســسؤملاجراــخر اــهنلا ّ ّ
ةـــمكحمح نـــمت .ةـــّيعامتجالاةاـــيحلايـــفج مدـــالة داـــعإلة دـــيفملاـــحّ لـــكي ـــف
:وهن ملةيرحلافصنة سارحلا ّ ّ
ّ ؛ينمأءارجإلع ضاخـ 
؛رهشأ 6زواجتتال ة دملن جسلابو أفيقوتلابه يلعم وكحمـ  َ ّ
ةـبوقعلاف صنا هنمى ضقد قن وكيور هشأ 6زواجتتة بوقعبه يلعم وكحمـ 
 4ةّداــملايــفة روكذــمالة روــطخر ــثكألاحنجلاــبق ــّلعتيا ــمي ــفن يــثلثلا، 3/2(
؛ )نجسلام اظنن م 1دنبلا، رّركم
؛نجسلان ما ماع 26ةدمى ضقد قن وكيود بؤملانجسلابه يلعم وكحمالـ   ًَّّ

المشروط المشروطاإلفراج المشروطاااإلفراج المشروطإلفراج  :إلفراج
ةّدـمى ضـقد ـقن وـكين مل )طرشت حتج ارفإلا(طورشملاجارفإلاح نمز وجي

الل اـحي ـف، ّلـقألاىلعه تبوقعف صنل احل كي فوّلقألاىلعارهش 30  ً
تاونـــس 4،مرـــجللاررـــكمن اـــكاذإ(تاونـــس 5ةـــبوقعلانـــمي ـــّقبتملازواـــجتي ً
هـــيلعا ــموكحمي ــنعير ـــمألان اــكاذإ؛ 4/3نــمّ لـــقأالول ــقألاىــلعة ــبوقع  ً
 ).ّلــقألاىــلعا ــًماع 26ةّيضــقملاتاونســلانوــكتن أبــجيفد ــّبؤملانجســلاب
ذـــيفنتة دـــمء اـــنثأي ـــف، نوـــكين أهـــيلعب ـــجية ـــعفنملاهذـــهى ـــلعل وصـــحلل  ّ
ماـمتإبج ارـفإلاطبترـي .اًدـيكأارـمأةـبوتلارابتعالعجيا ًكولسك لسد قة بوقعلا ً
وأاـهمامتإةـيناكمإمدـعت ـبثاذإّ الإ، ةـحنجالن ـعة ـجتانلاةيندملاتامازلإلا  ُّّ
 .اهبء افيإلا
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ت تتوقيف تتتتوقيف توقيف لوقيف بالسجن العقوبة لنفيذ بالسجن العقوبة لنننفيذ بالسجن العقوبة لفيذ بالسجن العقوبة الكحولممممفيذ أو المخدرات الكحولدمني أو المخدرات الكحولدددمني أو المخدرات الكحولمني أو المخدرات ::::مني ََََّّّ ّ
بـجين ـملتاونـسس ـمخلةـبوقعلاذيفنتق ّلعتن أة سارحلاةمكحملز وجي
 (تاونـس 6زواـجتتال ة ـبوقعي ّقبتمة ّدمو أة بوقعة ّدمي ضقين أهيلع
حنــــجب بســــب )ةــــّصاخح نــــجب بســــبهــــيلعاــــموكحمناــــكاذإتاونــــس 4  ً
هـــيلعم وـــكحملاناـــكا ذٕاول وـــحك/تارّدـــخمن اـــمدإةـــلاحبة ـــقّلعتمةـــبَكَترم
ةداــعإلي عاــمتجاوي ــجالعـيــبطج ماــنربلةــيباجيإةــجيتنع ــما عضــخم ًَُّّّّ
 .نوناقلاب جومبةلوخمو أةماعة ينبى دلل يهأتلا

ةصاخن جسة مظنأ َّ
ِ ة خاص حراســـة ةنظـــام خاص حراســـة ةنننظـــام خاص حراســـة ةظـــام خاص حراســـة ةرادإمســـقهرـــقين أةـــصاخة ـــسارحم اـــظنلز وـــجي ::::ظـــام ـــّـــ ُُّ ــــــّّّ

نـــمو أريدـــملانـــمة راـــشإى ـــلعء اـــنبو أهـــنمة ـــصاخة رداـــبمب(نوجســـلا ّ ً
ىـلاةبسـنلاب )يبيدأـتلاسـلجملالـَبِقن ـمد ـيؤمي أرع ـمة ّيئاضـقلاةطلسلا ّ
نمضـــــتيه ـــــنإ .نوجســـــلاتاســـــسؤمن ـــــمأوم اـــــظنبس ـــــمتة ررـــــكمكلاســـــم  ّّّّ
وأةكرتشملاتاطاشنلابول معت اطاشنبم ايقلابق ّلعتتة صاخت اقييضت  ّ
حومســمء ايــشأىــلعز اــيحلابوةــيفتاهلاتاــملاكملاوة لــسارملابوةــيعامجلا ّ ّ
ةحصــلاتايضــتقموة ــفاظنلابت اقييضــتلاقــّلعتتن أزوــجيال  .ةداــعا ــهب ًّ
تّالــــــجملاوف حصــــــلاوب ــــــتكلاةــــــعلاطموت اّدــــــعملاوس بــــــلملاوم اــــــعطلاو
ثوكملاوه بح ومسملاعونلانمو يدارة زهجأل امعتساوةدابعلات اسراممو

ٍ عــــمت الباــــقملاوم وــــيلاي ــــفل ــــقألاىــــلعة عاــــسة دــــملقــــلطلاءاوــــهلاي ــــف ّّ
نيشــــياعتملاعــــمو )ةــــجوزلاوا(جوزــــلاعــــمت الباــــقملاوع افدــــلايماــــحم
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زوــجين وجســلاةرادإمســقء ارــجإةــضراعملو .ةوــخإلاون يدــلاولاوء اــنبألاو
.مايأةرشعة دمل الخة سارحلاةمكحمى لاجاجتحاع فر ّّ

خاص جنح بسبب عليهم المحكوم خاصنظام جنح بسبب عليهم المحكوم خاصنننظام جنح بسبب عليهم المحكوم خاصظام جنح بسبب عليهم المحكوم ةةةةظام ّّّّ:::: 
رّرـكم 4ةّداـملايـفة ددـعمةريطخح نجب بسبن يلقتعملاوء انجسللز وجي
دـيزيال ا ـمباوـعّتمتين أ )تاحلطصملاةعومجمع جار(1975/354ـ  1
مــــهناو، رهشــــلايــــفن يتيفتاــــهن يتلباــــقمبوة يرصــــبت الباــــقمع ــــبرأى ــــلع ّّّٕ
يــــفل ـــمعللضرـــفلاعفاـــنمق ـــيبطتي ـــفد ودـــحو أتاقييضـــتلنوعضـــخي َُ
تاءارـجإللوة أـفاكملاـتاـنوذأللوة يـضايرلاوة ـيفاقثلاتاطاشـنللوج راـخلا ّّ
 .ةليدبلا

المتواصل المتواصلالعزل المتواصلااالعزل المتواصللعزل  ::::لعزل
هــيلعص نــين أزوــجي؛ ٍدــعمٍضرــمل اــحي ــفة يحــصب ابــسأله ــبح مســي ُ َّ َََُُّّ

ــ ــملات اطاشنلانــعءاصــقإلاوأداــعبإلاةــبوقعذ ــيفنتء اــ وأةكرتشــنثأي ف
ءاـــنثأيـــفا ًضـــيأ، )نيرـــخآلاعـــمل اصـــّتالان ـــعع ـــنملاعـــم (ةـــّيعامجلا
ةيئاضــــقلاةطلســــلاهرــــبتعتا مدــــنعة ــــياقولاءارــــجإيــــفوي ئاــــنجلاق ـــيقحتلا

ةــيبطلاتاــبقارملاوة ــيداعلاه اــيملاريفوــتوي داــعلاماــعطلانمضــي .اــمزال ً ُّّّ
تاطلسلاةرايزاوّقلتين أنيلوزعملاءانجسللز وجي، لاحل كي فو .اضيأ  ً
نـــــم 67ةّداـــــملايـــــفة روكذــــملاةـــــينيدلاوة ـــــيرادإلاوة يئاضـــــقلاوة يسايســــلا  ّّّّ
.75/354نوناقلا

للمعاملة العادية للقواعد المؤقت للمعاملةالتوقيف العادية للقواعد المؤقت للمعاملةااالتوقيف العادية للقواعد المؤقت للمعاملةلتوقيف العادية للقواعد المؤقت يف، لدعلاريزوة يحالصن م ::::لتوقيف ّّّّ ّّّّ ّ
نأ،ىرــخألاةرــيطخلاةــئراطلاعاــضوألاوأد رــمتلانــمةيئانثتــسإتالاــح ّ ّ
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ةـــيداعلادـــعاوقلاقـــيبطتا ـــهنمٍءزـــجي ـــفو أةـــينعملاةســـسؤملايـــفف ـــقوي ّ ّّ
نــمألاوم اـظنلالالــحإةداـعإفدــهبك ـلذو، نيــلقتعملاوء انجسـلاةـلماعمل
نأاًضـيألدعلار يزوة ّيحالصن مو .ضرغلااذهلاًرصحة مزاللاةّدمللو
وأءانجســـــلاةـــــلماعملة ـــــيداعلادـــــعاوقلاقـــــيبطت، اـــــيئزجو أاـــــيّلك، فــــقوي ّ
ماـظنلابـلقض ارـغألو أٍباـهرإضارـغألة ـبَكترمح نـجب بسـبن يلقتعملا
اهنأشــــبد ــــجوتي ِويفاــــملاعوــــنلانــــمع ــــمجتح نــــجب بســــبو أ، يطارقميدــــلا  َّّّّ

وأيــــمارجإعــــّمجتع ــــمت الاصــــّتادوــــجور اــــبتعاىــــلعل ــــمحتر ــــصانع ّ
ةـــقاعإوأعـــنملةـــمزاللاتاقييضـــتلافـــقولانمضـــتي .برـــخمو أيباــهرإ ّ ّ
لـهألاعـمر هشلاي فة دحاوة لباقم(ةّيمارجإلاتامّظنملاعمت الاصّتالا
تالباقملابق ّلعتيا مء انثتسابـ  )ليجستوة ّيعمسة بقارمع م، نيشياعتملاو
،نيـِلثمملاداـعبإ،جراـخلانـمة اـّقلتملاروـيخلاوغ لابملانمّدحلا؛ ةّيعافدلا
؛قـلطلاءاوـهلايفث وكملانمّ دحلا،ةلسارملاة باقرلّ يرصبلاعاضخإلا
دـــيدجتزوـــجيو، تاونـــسع ـــبرألة يواســـمف اـــقيإلاو أفـــقولاةدـــمن وـــكتو  ّ

ِ ماـــظنلنيعضـــخملاءانجســـلاىـــلعب ـــجي .ةـــيلاتتمت ارـــتفلنيتنســـلة دـــملا  َُّ
،وأطــقفم ــهلةصــصخمت اســسؤمل ــخاديــفاورصــحين أصاــخٍ نجــس ََُّّّ
ةسسؤملايقابن عا يتسيجولةلصفنموة صاخم اسقأل خاد، لاحل كي ف ّّ


ِ
 اـــضارتعإ .نوجســـلاةطرـــشن ـــمةصـــصختمب ـــئاتكل ـــبقن ـــمة ـــسورحمو َّ ً
،ةــسارحللاــمورة ــمكحمى ــلاجاــجتحاع ــفرز وــجيي ــقيبطتلاءارــجإلاىــلع  ّ
41ماــظني ــفل ــقتعملاوأنيجســلاّ نإ .غــيلبتلانــما ــموين يرشــعل الــخ  ً
رضـحي )تاحلطصـملاةـعومجمع ـجار(1975/354نوناقلان مر ّركم
نــمر ّرـكم 146ةّداـملايــفا ـهيلعص وصـنملاق رطلاــبا يفاسـمت اسـلجلا
 .ةّيئازجلاتاعفارملانوناقق يبطتم اكحأود عاوق
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:لسنع مت اهمألاوء اسفنلا،لماوحلاتانيجسلا  ّ
ّ قـــحبن جســـلايـــفي طاـــيتحالاس بـــحلاى ـــلعظ اـــفحلاالوض رـــفز وـــجيال 

الإ،تاونـست سـلاهرمعز واجتيال ل سنع مت اهمألاوألماوحلاءاسنلا  ّّّ
ذـيفنتلاأـجرُي .ةيئانثتـسإةـيمهأتاذي طايتحإس بحت ايضتقمت دجواذإ  ُّّّّ
؛ةنــسن ــمّلــقأمهرــمعل اــفطأت اــهمأوألــماوحلاءاســنلاّقــحبي ــئازجلا ّّ
نـمّلـقأهرـمعٍلسـنع ـمت اـهمأق حبي ئازجلاذ يفنتلاءاجرإاضيأز وجيو  ًّّّ
تاطاشــنلانــعءاصــقإلاوأداــعبإلاةــبوقعذ ــيفنتف ــَقوي؛ تاونــسث الــث
رهـــشأ 6ىـــتحء اســـفنلاول ـــماوحلاء اســـنلاق ـــحبةـــيعامجلاوأةكرتشـــملا ّ ّّ
نهيـــــلعم وـــــكحمللزوـــــجي؛ ةنـــــسى ـــــتحن هلســـــنلتاعـــــضرملات اـــــهمألاو ّّّّ

ٍٍٍ جراــــخلايــــفة دعاســــمو أف اعــــساوة ــــجلاعمي ــــفن لبــــقين أتالقتــــعمللو ََُٕ
لـماوحللنمضـت؛ تاونـسر شـعلامهرمعز واجتيال ن يذلات انبلاوء انبألل  ُ


ِ
 نييصاصــتخإءاــبطألــبقن ــمة ــمئالملاة دعاســملالاــفطأعــمت اــهمألاو  َُّّّ
نكاـمأيـفت انيجسـلافاضتسُتو، لسنلاة ياعري فن يلماعوت ادِ◌لومو
 .ةمئالم

 :بناجألاءانجسلا
،فيقوتلاــبم هدالبــلةيلصــنقلاتاطلســلام ــلعتن أبــناجألاءانجســللقــحي  َُّّ
اورــــجين أوم هتــــغلبم اــــكحألاو أد ــــعاوقلاجرختســــماوــــقلتين أمــــهلق ــــحيو  ََُّّ
ةــــيبلتي ــــفم ــــهلق ــــحيو .مجرــــتمة دعاســــمبة ــــيفتاهت الباــــقمو أت اــــملاكم ّ ّ
ءانجســللقــحيو .ةــيحورلاوة ــينيدلامهتاــيحت ايضــتقموة ــيئاذغلامهتاداــع  ّّّ ّ
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نــمّلــقأ،اضــيأةــيّقبتم، ةــبوقعة ّدــماوضــقين أمهيــلعب ــجاولابــناجألا ً
زوــــجيي ــــئازجلامــــكحلاع ــــم .ةيلــــصألامــــهدالبى ــــلاا ودرــــطين أ،نيتنــــس ُّ
يــفو .نجســلابة ـبوقعلاءاضــقد ـعبذــفنملا،درــطلليـنمألاءارــجإلاقـيبطت ّ َ
دـــلبلا(هأشـــنمد ـــلبي ـــفض رـــعتيي ذـــلانيجســـلادرـــطز وـــجيال ، لاـــحل ـــك َّ
ةّيسـنجو أة ـّينيدو أةّيـسايسو أةـّيقرعب ابـسألت اداهطضال )هنمي تآلا
ىـــلاهـــلقنب ـــلطين أنيجســـللزوـــجي .خـــلإ،ةيســـنجلاببســـلوأةـــيوغلو أ ّّ َ
ردــصي ذــلا )رهــشأةّتــسق وــفي(مــكحلايضــقيلهــنطاومو ــهي ذــلادــلبلا
وأاـيلاطيإيـفل دعلاريزوى لاك لذبب لطم يدقتب جي؛ ايلاطيإي فه ّقحب
ةـلودلللدـعلارـيزوى ـلاـنيدـلبلاالـكي ـفة ـحنجل ّكشـير ـمألاناـكاذإــ
 .اهنطاومو هي تلا

 :فرصلا
قبسـتي ـتلاةـينمزلاةرـتفلايـفة ـصاخة دعاسـمن ولقتعملاوء انجسلاىّقلتي ّّ
جماـنربع ـموةـيعامتجاةـمدخع يراشـمع ـم، ةسسؤملان مم هفرصةرشابم ًَّ ّ
يـتلاةـيتايحلاعاـضوألابة ـطبترمةـنيعمل كاشـمّلـحو ـحنه ـجومةـلماعم ّ ّ
)ةسـسؤملانـمج ارـخإلاوأ(فرصـلايرـجي .اهوهجاوين أمهيلعب جيس  ّ
ّيــنمأءارــجإعاــبّتابــجوا ذإّ الإ، فرصــلاءارــجإيــفر وكذــملاموــيلايــف
ىرـخألاءايـشألاوه بسـكي ـنعملاملسـيف رصـلالعفبم ايقلاد نع .يلاقتعإ َُّ
 .هلكلمي هي تلا
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 1111لمرفقلمرفقااالمرفقالمرفق

ل لمجموعة لمممجموعة لجموعة مصطلحاتجموعة مصطلحاتا 
تمصطلحاتااا مصطلحا

لماشلاوفعلا
ةــقّلعتملاةـقحلملاتاـبوقعلاوة ــنادإلاذـيفنتف ـقويوم رــجلاو أة ـحنجلالـيزُي
نــم 672وت اــبوقعلانوناــقن ــم 151ةّداــملا(اــهنعح نــمي ــتلاحنجلاــب  ُ
، لماشـــــــلاوـــــــفعلان يـــــــبز ـــــــييمتلابـــــــجي ).ةـــــــّيئازجلاتاـــــــعفارملانوناـــــــق

amnistia  ،ّيدرـفلاوفعلاو ،grazia  ،ةـبوقعلانـمء اـفعإلاو ،indulto  ،
.مرجلاوأةحنجلاناليزيال ا مهنكلوة بوقعلانافقوين يذللا  ّ

فنأتسملا
ءارـــجإنوــكيي ذــلاوة ــجردل وأى وــعدي ــفه ــيلعم وــكحملاصخشــلاوــه  ّ
 .اًقلعمه ّقحبف انئتسالا

ّ ةيربجلاةماقإلا
وأمـــــهعمق ـــــقحملاىـــــلعق ـــــبطيي رـــــهقي ـصــــخشي ـــــظفحتء ارـــــجإيـــــه  ََُُّّّ
اذـــهة دـــ .ةـــيئانجلاىوعدـــلاوة ـــيئادتبالات اـــقيقحتلاءاـــنثأيـــفن يـــِمهتملا ّ مَّ
ةــلحرمبوه ــيفع زاــنملامرــجلاوأةــحنجلاة روــطخبط بترــتى وصــقلاءارــجإلا  َ
ّ نإ ).ةــّيئازجلاتاــعفارملانوناــقن ــم 303ةّداــملاو 284ةّداــملا(ىوعدــلا
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نيــبوا ــهنيبط ــلخلامدــعب ــجي، اــيظّفحتء ارــجإاهتفصــب، ةــيربجلاةــماقإلا ًّ
 .ّيلزنملاسبحلا

نأشــبد ــعاوق"، 354مــقر 1975وــيلوي 26نوناــقن ــمر ّرــكم 4ةّداــملا
 "نوجسلام اظن
لاـكيإلا(ةـنيعمع فانمح نمر ظحن مضتيصاخن جسم اظنى لعص نت  َّّ ّّ
)نجســللةــليدبلاتاءارــجإلا،ةأــفاكملاـتاــنوذألا،يجراــخلالــمعلاىــلا َّ
 :ةيلاتلاحنجلاببسبم هيلعم وكحملل
؛بيرختو أباهرإضارغألة بكترمح نجـ 
نـــمر ّرـــكم 416ةّداـــملا(ةـــيويفامة باصـــعو أيِويفاـــمع وـــنن ـــمع ـــمجتــــ َّّّ
؛ )تابوقعلان وناق
نوناـــــقن ـــــم 602، 601، 600ّ داوـــــملا(ّ قّرلاـــــبة رجاـــــتملاود ابعتـــــسالاــــــ
؛ )تابوقعلا
؛ )تابوقعلان وناقن م 630ةّداملا(صاخشألازاجتحإـ 
غــــبتلاعاوــــنأبــــيرهتى ـــلاٍمارع ــــمجتو ــــهو، مارــــجإلالـــجأنــــمع ــــمجتلاــــ ّّ
؛)1983/43ةّيروهمجلاس يئرم وسرمن مر ركم 291ةّداملا(ةفلتخملا  ّ
سيـئرم وـسرمن ـم 74ةّداـملا (تارّدـخملابة رجاـتملاىلاي مارلاع مجتلاـ   ّ
؛ )1990/309ةّيروهمجلا
تاباصـــــعلاوأتاـــــعمجتلاطاشـــــنل يهســـــتف دـــــهبةـــــبكترمة ـــــحنجي أــــــ ّ ّ
مـلاذٕاوة ـلادعلاعـمن واـعتد ـقه ـيلعم وـكحملاناـكاذإّالإ،عونلاةيويفاملا  ّ
 .مّظنملامارجإلاعمت الاصّتاد جوت
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ِ يعامتجإلافعسملا ُّ
فعســــملانيـــبوه ـــنيبط ـــلخلام دـــعب ــــجي(لدـــعلاةرازوي ـــفف ـــّظومو ـــه
بـتاكملعباـت)ASLةّيّلحملاةّحصلاةلاكولوأةّيدلبللعباتلاي عامتجالا
تالئاـعع ـمت الاصـّتالاميـقُي).Uepe(ّيئازجلاةّيجراخلاةبوقعلاذ يفنت
صاخــــــشألاع ــــــبتتيو، ةــــــيلحملات اــــــئيهلاوأتاســــــسؤملاعــــــموء انجســــــلا  ّّّّ
عفاـنملاذـيفنتوح نـمي ـفم اـهر وده ـلو، ةـّيعامتجالاةـمدخلاىلانيِلَكوملا ّ
 .نوناقلااهرّفويي تلا

ّ ينورتكلإلاراوسلا
وأت اءارجإـبر مأـين أ،ةـيربجلاةـماقإلاءارجإبه رمأدنع، يضاقللز وجي  ّ
ةّداـــملا(كلذـــبم هتـــملاَلـــِبَقا ذإة ـــّينورتكلإلئاـــسوة طـــساوبة ـــبقارمر يبادـــت َ

نيجســـــلالوـــــبقب ـــــلطُي ).ةـــــّيئازجلاتاـــــعفارملانوناـــــقن ـــــمر ّرـــــكم 275
 23ّ داـملا(نجسلاىلاهلوخدد نعه ذهة بقارملاريبادتل امعتسال امتحاب
 ).ّ يلخادلاماظنلان م

تامارغلاق ودنص
ةرادإمســـــقى دـــــلة أشـــــنمة ـــــينوناقة يصـــــخشت اذة ســـــسؤمو أة ـــــئيهو ـــــه  َُّّّ
نيـــلقتعملاوء انجســـلاحلاصـــلج مدـــلاة داـــعإجمارـــبل وـــميي ذـــلان وجســـلا  ّ
عاــــــضوأنيســــــحتى ــــــلاةــــــيمارلانوجســــــلارــــــيمعتع يراشــــــموم هتالئاــــــعو
اذـهب اسـحن يوكتي فمِهستي تلاليخادملاوت ادئاعلان يبن م .نوجسلا  ُ

- 28 



 

  

         
        

 
    

            
    

 
   

        
         

      
 

  
           

             
           

           
           

 
    

            

نوجســلايــفة يعانصــلالاــمعألان ــعة ــجتانلاتادــئاعلادــجوتق ودنصــلا  ّ
.ىوعدلابة طبترملاتاءازجلاوة يلاملاتابوقعلاوت اءازجلان عو  ّ

 )ّيئاهتنالاوأ(هيلعم وكحملا
ةيضــقملاةيضــقلاةوــقز اــحة ــنادإلابم ــكحه ــّقحبر دــصي ذ ــلامهتــملاوــه َّّّ
 ).هبم وكحملاءيشلا(

ةيعامتجالاةينواعتلاتايعمجلا ّّ ّ
تامدــــخلاريدــــت،  1991/381نوناــــقلااــــهمّظنية ــــّينواعتت اكرــــشي ــــه
لاـــخدإىـــلاةـــيمارة ـــفلتخمت اطاشــنوة ـــيوبرتلاوة يحصـــلاـةــيعامتجالا  ّّّّ
 .لمعلاقوسي فن يقاعملاصاخشألا

تايانجلاة مكحم
اهنأشـــبن وناـــقلاصنـــيي ـــتلامئارـــجلاوأحنـــجلايـــفتاـــيانجلاةـــمكحمم ـــكحت  ّ
يـــفـلـــقتال ة دـــملل اغـــشألاعـــمس بـــحلاوأدـــبؤملانجســـلاةـــبوقعى ـــلع  ّّّ
ةروكذـملاىرـخألاةريطخلاحنجلاعيمجو، اماعن يرشعوة عبرأنعـاهاصقأ  ً
نـــمت اــيانجلاةــمكحمف ّلأـــتت .ةــيئازجلاتاــعفارملانوناـــقن ــم 5ةّداــملايــف
 ).ءاضقس لجمي ف(نيِفلحمكن يسلاج 6نموء اضقلاءادربن ييضاق

نوجسلاةرادإم سق
.نوجسلاماظنبة قّلعتملاماهملابم ايقللةبدتنمل دعلاة رازوي فة ينبو ه َّ
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نيجسلا
ةسـسؤمي ـفة ـيرحلاديقمص خشى لاهبر اشيي ذلام اعلاح لطصملاو ه ّّّ
 .ّينوناقلاه عضود يدحتن ود )نجس(ت ابوقع

 Grazia،ةبوقعن عو فعلا
ٍ ةــبوقعبا هلدبتســيو أاــهبم وــكحملاةــبوقعلانــع،اــيئزجو أاــيّلك، وــفعيه ــّنإ
681ةّداـملاوتاـبوقعلانوناـقن م 174ةّداملا(نوناقلايفة ررقمى رخأ  ّ
فالـخب، عباـطلاّيدرـفح ماسـتء ارـجإهّنإ ).ةّيئازجلاتاعفارملان وناقن م
بــلطه ــّجوي .ّماــعع باــطو ذو ــهي ذــلا،  indulto،تاــبوقعلانــمء اـفعإلا
لـَبِقن ـمو أهـيلعم وـكحملالـَبِقن ـمع ـقوملا،  grazia،ةـبوقعن ـعو ـفعلا
رـيزوة طـساوبة ـّيروهمجلاسيـئرى ـلا،هـيماحمو أهئابسـنأوأهـئابرقأدحأ
ىـلابـلطلاميدـقتم تـيف، ًالقتـعمو أانيجـسه ـيلعم وـكحملاناكاذإ .لدعلا ً ّ
.لدعلاريزوى لارربملاهيأربا بوحصمه لقنيي ذلاة سارحلاي ضاق  ً

َمهتملا
ىـــــلاهـــــتلاحإت رّرـــــُقي ذـــــلاوه نأشـــــبق ـــــيقحتي رـــــجُأيذـــــلاصخشـــــلاوـــــه
 ).ةّيئازجلات اعفارملان وناقن م 60ةّداملا(ةمكاحملا

 Indagato،هنأشبق قحملا
 347ةّداـملا(ه نأشبة يراجةّيئادتبالاتاقيقحتلانوكتي ذلاصخشلاو ه
 ).ةّيئازجلاتاعفارملان وناقن م 2دنبلا
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 Indulto،ةبوقعلانمء افعإلا
ىرـــــخأةـــــبوقعبا هلدبتســـــيو أةـــــَلزنملاةـــــبوقعلانـــــم،اـــــيئزجو أاـــــيّلك، يـــــفعي َُ
ةّداـــملاوت اـــبوقعالن وناـــقن ـــم 174ةّداـــملا(نوناـــقلايـــفا ـــهيلعص وصـــنم

يــضاقلالــبِقن ــمة رــشابمه ــقيبطتم تــي ).ةــّيئازجلاتاــعفارملانوناــقن ــم 672  ًَّ
تاءارـــجإقـــيبطتى ـــلعص نـــيم ـــكحالن اـــكاذإ .ةـــنادإلامـــكحر دـــصأيذـــا ل  ّ
، indulto،ةـبوقعلانـمء اـفعإلانـعة ـجتانلاةـلمتحملاتالدـيعتلان إـف، ةينمأ ّّ
يذل هاســتء ارــجإهــنإ .ةــسارحلايــضاقص اصــتخاوأةيحالــصن ــمن وــكت  ُّّ

.ّيدرفع باطو ذء ارجإو ه،  grazia،ةبوقعن عو فعلاامنيب، ماعع باط  ّ

 Internato،لقتعملا
وأ(نجــسل ــخادة ــينمأتاءارــجإلع ضــخماــيعامتجارــيطخص خــشو ــه َُّ
).ةيحالصإة سسؤم ّّ

)نجسلا(ةيحالصإلاةسسؤملا  ّ
ّدـعملاو، عـمتجملانـعل وزـعملاول ـفقملاناـكمالي ـهو، "نجسـلا"ًةداـعى مسُت َُ
 :اهنيبن م .نوجسلاةرادإمسقلةعباتي هن وجسلا .ءانجسلال ابقتسال
صاخــشألاهــيفن َجســُيي ذــلا )سبــحلا(فــيقوتللةرئادــلاوأءاضــقلارادـــ
ّلـقأةّدـملتابوقعبم هيلعم وكحملاصاخشألاو أة مكاحملار اظتناب
 ).تاونس 5نمّلقأةبوقعلانمة يّقبتمة ّدملوأ(تاونس 5ن م
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تاـــبوقعلادَدـــمء اضـــقلةّدـــعملاةســـسؤملايـــهو، )لاغـــشأعـــم(سبـــحلارادــــ َُّ ُ
 .مجحلاةريبكلا
اـماع 14ــلاقوـفا م(نيرصاقلانجسلةّدعملانيرصاقللةيباقعلاةسسؤملاـ  َّّ ً
 ).رمعلان م
روُد، لـــمعر وُد، ةـــّيعارزة رمعتســـم :ةـــّينمألاتاءارـــجإلاذـــيفنتت اســـّسؤمــــ
،OPG،ةيئاضـقلاةيسـفنلاوة ـيلقعلاضارمألاتايفشتسم، ةسارحلاوة جلاعملا ّّّ
نــمرّرــكم3ةّداــملانــم2دــنبلايــفاــهركذدراوــالت اــينبلابلَدبَتســُتسيــتلا
موـــسرملاىـــلالوـــُحي ذـــلا(211مـــقر2011/12/22ّ يعيرشـــتلاموـــسرملا
 ).9م قر 2012/2/17يعيرشتلا

ICATT،تاردّخملاينمدمة جلاعملةففخملاةسارحلاة سسؤم  ّ
ًاليهأــــتت ارّدــــخملاينمدـــمل ــــيهأتة داــــعإبا ـــهيفى ــــنعية سس ؤمي ـــه ُــــّ
تامدـــخلااـــهعمن واـــعتتت اطاشـــنج مارـــبل الـــخن ـــما يســـفنوا يدســـج
 )ةــّيّلحملاوأ(ةــّيميلقإلاةّيّحصــلاةــمدخلاوت ارّدــخملاناــمدإلةــّماعلا
ةــــجلاعملاتاــــعامجوع وــــطتلاوث ــــلاثلاعاــــطقلاوة ي نطولاتاــــئيهلاو ّــــّ
 ).ةّيجالعلا(ةّيّبطلا

ICAM،تاهمألاتانيجسللةففخملاةسارحلاة سسؤم ّ ّ
لكشـــــبة ـــــماهلاو أة زراـــــبلارـــــيغة ـــــيظّفحتلات ايضـــــتقملاعـــــمق باـــــطتلاب  ّ
،ةـــّفّفخملاةـــسارحلاتاســـسؤمى دـــلر مأـــين أيـــضاقللزوـــجي، يئانثتـــسا ّّ
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ICAM  ،وألــماوحلاءاســنللةــبوقعلاةدــمء اضــقبو أةــيظفحتلاةــسارحلاب ّ ّّ
اذإبألــــلوأرــــمعلان ــــمة سداســــلاتــــحتد الوأنهيدــــليتاوــــللات اــــهمألل ّّ
.اهتدعاسما ًقالطإرَذعتملانمح بأصو أت يّفوتد قم ألات ناك ُّ

ةيباقعلانيرصاقلاة سسؤم ّّ
).رمعلانما ماع 14ق وفا م(نيرصاقلانجسا هيفم تية سسؤمي ه َّّ ً

ةينمألاتاءارجإلاذ يفنتت اسسؤم ّّ
ةــيعارزلاتارمعتســملايــهة ــينمألات اءارــجإلاذ ــيفنتلنوجســلاتاســسؤم  ّّّ
ةــــيلقعلاضارــــمألاتايفشــــتسموة ــــسارحلاوة ــــجلاعملارودول ــــمعلار ودو ُُّ
دـــعاوق"، 354مـــقر 1975وـــيلوي 26نوناـــقن ـــم 62ةّداـــملا(ةّيســـفنلاو
 ".نوجسلام اظنن أشب

قبسملاجارفإلا
لـــمعي ـــفك راـــشد ـــقه ـــنأتـــِبثيي ذـــلا، نجـــسة ـــبوقعبه ـــيلعم وـــكحملان إ  َُّّ
وأ(رهــشأةّتــسّلــكن ــعا ــًموي 45ةبســنبا ًضــيفختحَنــمُي، ةــيبرتلاةداــعإ
لـــَبِقن ـــمق بســـملاجارـــفإلابـــلطُي .ةّيضـــقملاةـــبوقعلانـــم )ةنـــسف صـــن

ِ ضيــفختلاحنــمى مســي .ةــسارحلايــضاقل ــبقن ــمح نــميوهــيلعم وــكحملا َُُّ
ةـــــمدخلاىـــــلإن اـــــحتمايـــــفن يلكوـــــملاناو ".ماـــــيألا"حنـــــمنجســـــلاةـــــغلب  َّّٕ
نوـتبثُيا مدـنعة عفنملاهذهى لعل وصحلام هلز وجي )رظنإ(ةيعامتجالا
 .ًالعفة يعامتجالامهتداعتسا
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لدعلاةرازو
ةــــيندملاةيئاضــــقلاة رادإلاــــبى ــــنعتي ــــتلاة ــــيلاطيإلاةــــموكحلاةرــــئادي ــــه ُ ّ
.ةاضقلاون وجسلاةرادإبو، نيرصاقلابة صاخلاوةيئانجلاو ّ ّ

ةيصخشلاةيرهقلاةيّظفحتلاتاءارجإلا ّّ
ٍحنجبن يِمهتملاوأمهنأشبق يقحتي راجلاصاخشألاىلعا هقيبطتز وجي ََُ
،نجستاونسث الثن مر ثكأاهيلعص وصنملاىوصقلاا هتبوقعن وكت  َ
.ةدــيدجج نــجب اــكتراو أةــّلدألاداســفإوأرارــفر طاــخمت دــجوا ذإط ــقفو  َُُ
مازـــلإلا،لـــيحرتلاعـــنم :يــهة يصـــخشلاةـــيرهقلاةـــيظفحتلاتاءارــجإلان إ  ّّّّّ
عـــنملا،يلئاـــعلاتـــيبلانـــعد اـــعبإلا، ةّيئاضـــقلاةطرشـــلاماـــمأروضـــحلاب
نجســلايـفي طاـيتحالاسبــحلا، )رـظنأ (ةـيربجلاةــماقإلا،نكسـلامازـلٕاو ّ ّ
نــم 286ـ  272ّ داوــملاتاءارــجإلاهذــهم ظنــت .ةــجلاعمن اــكمي ــفو أ
اهتّدـــموت اءارـــجإلاذـــيفنتبق ـــّلعتيا ـــمم ظنـــتو، ةـــّيئازجلاتاـــبوقعلانوناـــق
 .ةّيندملاتابوقعلان وناقن م 308ـ  291ّ داوملا

ّ ةينمألاتاءارجإلا
 :ةّينمألاتاءارجإلاق بَطُت .تابوقعلانوناقن ما هعباوتو 199داوملاا همظنت
؛ايعامتجانيريطخن يِربتعملاص اخشألاىلعـ   َ
نــم 49ةداــملابــجومبل يحتســمم رــجو أ، مرــجو أةــحنجب اــكترالاــحي ــفـــ ُُّ
؛مرجو أة حنجب اكتراىلعض يرحتو أقافتالاحي فو أ، تابوقعلان وناق  ّ
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اـــهنأنوناــقلااـــهيلعص نــية دــيدجل اـــعفأباــكتراناــكمإلابن أرـــبتعيا مدــنعـــ ََُّّّ
 .مرجو أة حنج
طــقفسيــلاــهرودموــقيو .ةــنادإلامــكحي ــفي ــضاقالا ــهبر مأــيت اءارــجإلاه ذــه
اـــهنإيأ، ةـــيبرتلاةداـــعإىـــلعا ضـــيأل ـــب، ةـــيعامتجالاةروـــطخلاءاوـــتحاىـــلع ًّ ّ
رـيغا هتّدـم .ةـّيعامتجالاةاـيحلايفد رفلاج مدة داعإز يزعتول يهستى لإي مرت
لوـلحد ـنع، اـهمييقتيـضاقلاىـلإدوـعيم ـىيندلاةدملانوناقلاد دحي :ةدودحم ُ ّ ثّ
ةـــــــيحانلانـــــــما ًرـــــــيطخل ازـــــــيال ص خشـــــــلاناـــــــكا ذإ، ةّدـــــــملاوأةرـــــــتفلالـــــــجأ
ةــيدرفلاةـيرحلانــمد ـحتا مدـنعة يصــخشي ـهة ــينمألاتاءارـجإلاةـيعامتجالا ّ.  ّّّّّّ
هــتّمذو أصخشـلالاـميـفط ـقفر ّثؤــتا مدـنع، )ةـّيلاقتعالارـيغو أةـّيلاقتعالا(
 :يهة ّيلاقتعالاةّينمألاتاءارجإلا ).ةرداصملاون سحلاكولسلاةلافك(ةّيلاملا
يـبكترمي أ،نيحناـجلل(لمعر ادىلاوأةّيعارزة رمعتسمى لالاكيإلاـ 
؛ )ليَملابو أنيّينهملاوأن يّيداعلا، ةحنج
ةَضـــفخمة ـــبوقعبم هيـــلعم وـــكحملل(ةـــسارحوةـــجلاعمر ادى ـــلالاـــخدإلاــــ
؛)ةردخملاّ داوملاول وحكلابن مزمممستب بسبو أي سفنٍ ضرمب بسب ّّ
نيــِمهتملل(ةّيســفنلاوة ــّيلقعلاضارــمألليئاـضـقى فشــتسمى ــلال اــخدإلاـــ َ
قــيبطتلالــباقر ــيغو ــهو؛ هالــعأة روكذــملابابــسأللمهتئرــبتت ــمتن يذــلا  ّ

؛ )نيرصاقلاىلع
؛نيرصاقللةيئاضقة يحالصإىلالاخدإلاـ   ّ
:يهة ّيلاقتعالاريغة ينمألاتاءارجإلاـ   ّ
وأتــباثٍ لــمعط اشــند وــجوبم ازــلإلاى ــلعي وــطنتي ــتلا (ةــَبَقارملاةــّيّرحلا
؛ )ةنّيعمة عاسل الخت يبلاىلاعوجرلابم ازلإلاو، هنعث حبلاب
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؛ )رثكأوأٍةظفاحمي فو أرثكأوأٍةّيدلبي ف(ةماقإلاع نمـ 
؛ةيلوحكت ابورشملةماعن كامأوم عاطمى لاد درتلاع نمـ   ّّّ
الدولةااااد رطـ  من الدولةألجنبي من الدولةألألألجنبي من الدولةجنبي من ).رظنأ (جنبي ّّّ ّ
تـبثتيو؛ ةيصخشلاةينمألاتاءارجإلاذيفنتى لعة سارحلاي ضاقف رشي  ُّّّ
وأردصـــُيو؛اـــيعامتجاارـــيطخا صـــخشي ـــنعملاص خشـــلاناـــكاذإاـــمم  ًَّّ
وأةداعلات احيرصتومئارجو أحنجب اكتراىلاليملات احيرصتل طبُي
ناـتّداملا(يماـحملاوأّيـنعملاوة ّماعلاةباينللز وجي .ةحنجلايفة ّينهملا

هذــــهى ــــلعا وــــضرتعين أ )ةــــّيئازجلاتاــــعفارملانوناــــقن ــــم 680و 679
 .ةباقرلاوأةسارحلاةمكحمى لافانئتساميدقتبت اءارجإلا

غيلبتلا
هركذــــير ــــخآص خــــشو أي ئاضــــقلارومأــــملاهــــبم وــــقيي ذــــلاط اشــــنلاوـــه
اــنيعما رــمأايمــسرهــيلإل ــسرملاغــّلبيف )ةيئاضــقلاة طرشــلالــثم (نوناــقلا  ًًَ ً
دنع، هيلإلسرملاىلعب جيو .لصأللة قباطمةخسنه ميلستل الخن م  َ
موــــقي ")غــــيلبتم لســــت ("مّلســــتل اصــــيإكًةخســــنع ــــّقوين أ، ةخســــنلاه مّلســــت
.اهتردصأيتلاةطلسلاىلااهلاسرإبي ئاضقلار ومأملا  ّ

 ")ةّيناّجمة دعاسم("ةلودلاةقفنى لعة يئاضقلاةدعاسملا
نيِرــِسوملارــيغحلاصــلةــيناجملاةــينوناقلاةدعاســملابر ارــقإلاىــلعم وــقت  ّّ ّ
يــــفي ئاــــنجلايــــضاقلاماــــمأم هســــفنأن ــــعاوعفادــــيوى وــــعداوــــعفريي ــــكل  ّ
 .ةسارحلاتاءارجإيفوة مكاحملا
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ّ ةيلاملاةبوقعلا
ىــــلعي ئاــــنجلاي ــــضاقلاامهــــضرفين يذــــللاةــــبوقعلايعوــــند ــــحأي ــــه
ةــــمارغبز ــــيّمتت ).نجســــلاةــــبوقعو ــــهي ناــــثلاعوــــنلا (هــــيلعم وــــكحملا  َ

.تاـفلاخملاىـلعة ـقبطم، ةيدقنة مارغبو، حنجلاىلعة قبطم، ةيئازج ـَُّّ 
نجَســـــلاتاـــــبوقعل )رـــــظنأ (ةـــــليدبلاتاءازـــــجلااىدـــــحإاًضـــــيأيـــــهو
مدع"689م قر،  1981ر بمفون 24نوناقا هيلعص نيي تلاةريصقلا  ّ
(ّ يئاـــنجلام اـــظنلاىـــلعت اليدـــعتلاوة ـــبقاعملا  ).اـــهعباوتو 53ّ داوـــملا "
.نجسة بوقعى لااهليوحتو أةيلاملاةبوقعلاط يسقتز وجي َّ

ة يعامتجالاة روطخلا
نــمن وــكيا مدــنع، احنجب ـكترايذــلاصخشــلاا ــيعامتجإرــيطخو ـه ــًٌَُ 
نوناــــــقن ــــــم 203ةّداــــــملا(دــــــيدجن ــــــما ــــــًحنجب ــــــكترين ألــــــمتحملا
 ).تابوقعلا

ةماقإلانذإ
ميـقيي ـكليـبنجأللةيلاطيإلاةـلودلاهـيطعتي ذلاي رادإلان ذإلاو ه ّـّّ 
نــمل ــمعم اي أةــينامثل الــخن ذإلابــلطم يدــقتب ــجي .اــيلاطيإيــف ــّ
دــقن اــكاذإةرــجهللدــيحولاك ابشــلاىــلااــيلاطيإىــلالوخدــلاخيراــت  ّ
لـــجأنـــمو أيلئاـــعلاق اـــحتلالالـــجأنـــم "عناـــماللا"اًقباـــسي ـــطعُا  ّ
 .ةطرشلاةّيريدمى لامدَقُية ماقإلانذإبلطّنإفّال ٕاو، لمعلا
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يصخشلاشيتفتلا
مارـــتحالانمـــضة ـــينمأبابـــسألك ـــلذو، شيـــتفتلءانجســـلاعضـــخين أزوـــجي َُّ
ماــــظنلانــــم 74ةّداــــملاون وجســــلاماــــظنن ــــم 34ةّداــــملا(صخشــــللماــــتلا  ّ
 ).ّ يلخادلا

ّ ةماعلاةباينلا
،يـئازجلالـمعلاسراـميو،مرـجلاوأةـحنجلارـبخل صحيي ذلايضاقلاو ه ّ ّ
 .تابوقعلاذيفنتة لحرمك ّرحيو، ةّيئازجلاىواعدلايفء اعّدالال ّثميو

Recidiva،ةحنجلاباكتراىلاد وع  َ
دقن وكين أدعب، يذلاصخشلاعضوو هة حنجلاب اكتراىلادوعلا  َ

ةيضـقملاةيضقلاةوقز احم كحه ّقحبر دصوة حنجب بسبه يلعم كح  ُّّّ
نوناــقن ــم 99ةّداــملا(ىرــخأةــحنجب ــكتري، )هــبم وــكحملاءيشــلا(
ةــّيئازجلالــيعافملاوأراــثآلابى ّمَســُيا ــمد ــحألّكشــيه ــّنإ ).تاــبوقعلا
صخشلةمزالملافورظلاراطإيفه لاخدإبجيو، ةنادإلاوأمكحلل
ةداـــــيزة ي ناكمإبجوتســـــية ـــــحنجلاباـــــكتراىـــــلادوع لانإ .بنذـــــملا ـــــّـــــَّ 
 .ةبوقعلا

 Reclusione،سبحلا
ببسـبه ـيلعم وـكحملاىـلعة ـضورفملاةـبوقعلاو ـهن جسلاوأسبحلا  َ

ةأشـــنمي ـــفى ضــقتو، ام اع 24وا م وي 15نيــباهتدـــمح وارـــتت .حنج  ُُ ـــًـــًّ َ ــُ
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طورـشر ّفوـتتا مدـنع، نجسلاوأسبحلاة بوقعل يوحتز وجي .نوجس  َ
 .ةّيلامة بوقعى لا،ليوحتلا

ّ ةيلاملاةبوقعلاط يسقت
،ةـيلامة ـبوقعى ـلاسبـحلاةـبوقعل يوحتبو أة يلامة بوقعبة نادإل احي ف ّّ
ماـــيقللةـــتّقؤملاةلاحتـــسالاببســـبر اســـعإتالاـــحو أعاـــضوأتدـــجواذإ  ُ
ةّداــملا(هطيسـقتو أعفدـلالــيجأتب ـلطين أه ـيلعم وــكحمللز وـجي، عفدـلاب

يـــــضاقلزوـــــجي ).ةـــــيئازجلاتاـــــعفارملانوناـــــقن ـــــمثـــــلاثلادـــــنبلا 660
عفدبر مأين أ،هيلعم وكحمللةيداصتقالاع اضوألاهمييقتد عب، ةسارحلا  ّ
 133ةّداــملا(رــثكأال ايرهــشا ًطســقن يــثالثى ــلااًطيســقتة ــّيلاملاةــبوقعلا
ٍةيرحى لاةيلاملاةبوقعلال يوحتز وجي ).تابوقعلانوناقن ما ثالثر ركم ًّّّّ
 .ليدبل معى لاوأٍةبَقارم

ليهأتلاةداعإ
ةّداــملاوت اــبوقعلانوناــقن ــما ــهعباوتو 178ةّداــملا(ةــّينوناقة ــعفنمي ــه

ةـــنادإراـــثآا ـــيّلكو ـــحمتو أيـــغلت )ةـــّيئازجلاتاـــعفارملانوناـــقن ـــم 683
ىــلعت اونــس 3ىضــقنادــقن وــكين أدــعبل ــيهأتلاةداــعإحنــمُت .ةــّيئازج
يفو أ،نجسلاي ف(ةبوقعلاةّدمه يفت ضقنايذلامويلاخ يراتن مّ لقألا
وأ،  per indulto،ةــبوقعلانــمء اــفعإلال ضــفبتــحمإوأ،ليدــبء ارــجإ  ّ
دوـًعل اـحي ـفّ لـقألاىـلعت اونـسن امثي قضنين أب جي ).ىرخأع فانم

- 39 



 

  

           
            

           
            

           
           

           
           

           
 

 
            

 
      

          
           

           
         

          
           

يـفت اونـسر شـعو )تاـبوقعلانوناـقن ـم 99ةّداـملا(ةـحنجب اـكتراىلا
َِِّّ هّ لـــبقن ـــمو أيـــنهم، يداـــعح ناـــجـــنأبه ـــيلعم وـــكحملانـــعن ـــلعُألاـــح

اذإ،هــيلعم وــكحملانوــكين أم زــليل ــيهأتلاةداــعإى ــلعل وصــحلل .لــيملا
دـــقن وـــكين أ، هـــئاغلإىـــلعل صـــحد ـــق، يـــنمأء ارـــجإلع ضـــخُأدـــقن اـــك  ّ
ضوـعد ـقن وـكين أيأ،ةـحنجلانـعة ـجتانلاةيندملات امازلإلاى فوتسا  ّ

نوــكين أمزـلي، لـيهأتلاةداـعإى ـلعل وصــحلل .هـثدحأيذـلاررضـلانـع
باــكتراايــشاحتمط ــقفس يــل،ةرــبتعملاةدــملالاوــطا نســحا ًكولــسك لــسد ــق ًَّ ً
مدــقي .لوؤســموم يلــسو أحيحــصك ولــسى ــلعا ــًظفاحما ضــيألــب، حنــُج َ ًَُ
.يعامجل كشبر رقتي تلا،ةسارحلاةمكحمى لاليهأتلاة داعإبلط ّّ

نعاطلا
.زييمتلاوأضقنلاةمكحمى لاانعطم دقي ذلاهيلعم وكحملامهتملاو ه ًَّ

ز ييمتلاوأضقنلاةمكحمم امأنعطلا
ةــــمكحمم اــــمأنــــعطلاةــــماعلاةــــباينللوهــــيلعى عدــــملاوأم هتــــمللزوــــجي ََ ّ
لــــباقر ــــيغم ــــكحلادــــضو أفانئتــــسالام ــــكحد ــــضزــــييمتلاوأضقنــــلا ّّ
نــم 607ةّداــملا(ىوعدــلاةــماقإله ــجود وــجوم دــعبر ــمأيأ،فانئتــسالا
تالاــحي ــفو، يــنعملاوة ــماعلاة ــباينللزوــجي ).ةــّيئازجلاتاــعفارملانوناــق ّّ
زـــييمتلاوأضقنـــلاةـــمكحمم اـــمأنعطلاـــبم اـــيقلانوجســـلاةرادإل،ةـــنّيعم

وــــيلوي 26نوناــــقن ــــمثــــلاث 71ةّداــــملا(ةــــسارحلاةــــمكحمر ــــماوأّ دــــض
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يــــتلابابــــسألاّ نإ ").نوجســــلاماــــظنن أشــــبد ــــعاوق"، 354مــــقر 1975
نوناـــــقن ـــــم 606ةّداـــــملايـــــفا ـــــهيلعص وصـــــنمن ـــــعطلاميدـــــقتز ـــــيجت
ةـــــمكحمل اـــــحي ـــــف، يـــــساسأٍلكشـــــبق ـــــّلعتتا ـــــهناوةـــــيئازجلاتاـــــعفارملا ّّّٕ
يأ(رــمألايـفر ـيربتو ألــيلعتب وـيعو أة ّيعرشـلايــفب وـيعب، ةـسارحلا
 ).ةمكحملارمأ

ةبوقعلاذيفنتليرايتخالاءاجرإلا
 684ةّداملاوت ابوقعلان وناقن م 147ةّداملا(ةبوقعذ يفنتء اجرإز وجي
 :اهيفن وكيي تلال احلاي ف )ةّيئازجلاتاعفارملان وناقن م
؛  grazia،ةبوقعلانعو فعب لطم دُقد قـ 
ةــلاحي ــفة يصــخشلاةــيرحللةيقييضــتة ــبوقعبه ــيلعم وــكحملاصخشــلاـــ ّّّّ

؛ريطخي دسجٍ ضرم ّ
دـــلولاــمأةيصـــخشلاة ــيرحللة يقييضــتة ـــبوقعبه ــيلعم وـــكحملاصخشــلاـــ ّّّّ

 .تاونس 3نمّ لقأه رمع

ةبوقعلاذيفنتليمازلإلاءاجرإلا  ّ
ةـــيرحلاتاـــبوقعو، لاـــقتعالاف صـــنت اـــبوقعو، نجســـلاتاـــبوقعذ ـــيفنتن إ َّّّ
نـم 684ةّداـملاوت اـبوقعلانوناـقن م 146ةّداملا (أجرُين أبجية َبَقارملا
 :هيلعم وكحملااهيفن وكيي تلالاحلاي ف )ةّيئازجلاتاعفارملان وناق
؛ًالماحة أرمإـ 
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؛ ةنسن عم هرمعّ لقيد الوألا مأـ 
عوـــنبرـــيطخرـــخآض رـــمبو أ )اديســـلا(سدـــيألاءادـــبا باصـــما صـــخشــــ ًً

رّفوـــتين أطرشـــب، نجســـلايـــفس بـــحلاة ـــلاحع ـــمق باـــطتمر ـــيغوص اـــخ  ّ
ً  ".تالجالعلاعمب واجتلام دع"طرشا مئاد

نأنيجـسل ـكلزوـجين يذـلاونجسـلاة سـسؤمل خادن ولماعلاصاخشألا  ّ
مهعمث دحتلابلطي  ّ
نجســلاهــيجوتن ــعنولوؤســمم ــهن يذــلا،نجســلاريدــمب اوــنو أريدــمـــ  ّ

؛ةحيحصلاهتراداو ٕ 
نيذــلانوجســلاةطرــشد ارــفأون ودعاســملاون وفرشــملاون وشــتفملاود ــئاقلاـــ  ّ
يـــفن وكراشــين يذـــلاوةســسؤملالـــخادن ــمألانوـــمحيوم اــظنلانونمضــي  ّ
لـقنة مدخبن وموقيوةيبرتلاةداعإلة لماعملات اطاشنوةبقارملات اطاشن
؛ءانجسلا
ىــلعن وفرشــُين يذــلا، ليجســتلابــتكمبن وــفّلكملانوجســلاةطرــشد ارــفأـــ

نوـــــمّظنين يذــــلاو،مهنـــــعج ارــــفإلاتاـــــيلمعوء انجســــلاليجســـــتت اــــيلمع ّّ
عـــــــمت الباـــــــقملاوت اقاطنتـــــــسالاوأتاباوجتـــــــسالاوت اســـــــلجلاروضـــــــح
 ")ةريغصــلاتاــبلطلا ("تاــبلطلانوــّقلتين يذــلاون يــقّقحملاع ــمون يماــحملا
؛ةسسؤملاريدمى لانيجسلال بِقن مة هجوملا َّ
نوــــمّظنيون وررــــقين يذــــلا، نوــــبرملاوي وــــبرتلامســــقلانــــعل وؤســــملاـــــ ّ ّ

لـــــــمعلاوة ـــــــسردمللة ـــــــمزالملاةـــــــيلخادلاةـــــــيوبرتلاتاطاشـــــــنلان وقســـــــنيو  ّّ ّ
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ةـبقارملاقـيرفى ـلانوـمتنيم هنإ .ةيضايرلاوة يهيفرتلاوة يفاقثلاتاردابملاو ّّّ ّ
 .ةلماعملاو
ىــلايــمريطاشـنبن وــموقين يذـلا، ناــمدإلاةـجلاعمةــمدخي ـفنولماــعلاــ

؛لوحكوت اردخمن امدإل كاشمنمن وناعين يذلاءانجسلاة دعاسم  ّ
ذــــيفنتب ــــتكمق اــــطني ــــف، نوكراشــــين يذــــلا، نويعاــــمتجالان وفعســــملاـــــ  ّ
نيـــبة ـــقالعلابن وـــنعيفةـــلماعملاوة ـــبقارملاطاشـــني ـــف، يجراـــخلاة ـــبوقعلا  َُّ
عفاـنمي ـفل وـبقلاعـّقوتبا ضـيأكـلذوي جراـخلاط ـسولاوأةئيبلاون يجسلا ًّ
،نجســلانــمح يرســتلاعــّقوتوأ )ةــليدبلاتاءارــجإلا(نوناــقلااــهيلعص نــي  ّ
؛ءانجسلاتالئاعح لاصلٍلامعأبا ضيأن وموقيو  ً
ً اضـيأكلذوة لماعمت اطاشني فن وكراشين يذلانوعوّطتملانوفعسملاـ 
؛ ةنماضتموٍ ةمظنمٍ لاكشأب
؛ةدابعلامادخوي حورلاد شرملاـ   ّ
مســـقلانـــعل وؤســـملاوة يســـفنلاوة ـــيلقعلاضارـــمألاملاـــعوس فنـــلام لاـــعــــ ّّ
؛نوضرمملاوء ابطألاويحصلا ّّ ّّ
.نوبساحملاوة بساحملام سقويرادإلامسقلانعل وؤسملاـ   ّ

نأنيجســـللزوـــجين يذـــلاونجســـلاةســـسؤمج راـــخن ولماـــعلاص اخـــشألا  ّ
 :مهعجاري
تاطاشـــنج مرـــبيي ذـــلا، نوجســـلاةرادإل )يـــّلحملاوأ(ّ يـــميلقإلاشّتـــفملاــــ
تاطاشـنلاوي ـنهملاب يردتلاول معلابة قّلعتملاتاطاشنلاقسنيوة لماعملا ّ ّ
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ـهـيفص تـخمو ـها ـمي ـفـصتـخمو ـهو،ةـيفاقثلاوة يـضايرلاوة يـسردملا ّّّ ّّ
؛ةقطنملاوأةرئادلاقاطني فء انجسلالقنول اكيإلان وؤشب
؛يضاقتي تلاة ّيئاضقلاة طلسلاـ 
،باــقعلاوة ــياقولاتاســسؤمم يــظنتى ــلعر هســيي ذــلاةــسارحلايــضاقـــ  ّ

ٍ ىــلاةــيمارلاءانجســلاتاــبلطن أشــبر ارــقلاةيحالــصه ــل، ةــصاخب،يذــلاو  ّ
نــــمة ــــمدقملاتاــــجاجتحالانأشــــبوةــــليدبلاتاءارــــجإلاىــــلعل وصــــحلا
وأتاــــــنوذألاتاــــــبلطن أشــــــبونوجســــــلاةرادإتاءارــــــجإّ دــــــضءانجســـــلا
ريبادــتلاءاــغلٕاوق ــيبطتل ــجأن ــمو، ءانجســلالــَبِقن ــمة ــمدقملاصيخارــتلا
ّ ؛ةينمألا
دـعبّ الإاـهيلإءوـجللانـكميال ي ـتلاناسـنإلاقوـقحلةـيبوروألاةمكحملاـ   ّ
وأنييموـــقلاةاضـــقلاماـــمأة يئاضـــقلاتاـــجالعلالـــكت دـــفند ـــقن وـــكتن أ ّّ
ةّيضـــقملاةّيضـــقلاَةّوـــقم ـــكحلاةزاـــيحن ـــمر هـــشأة ّتـــسل الـــخ(نيّينطوـــلا
قوـقحلةّيبوروألاةدهاعملادعاوقّنأر َبَتعُيا مدنع، )هبم وكحملاءيشلا(
؛تكهُتناد ق 1950/11/4ـلناسنإلا
وأةـبوقعلانـمو ـفعلابـلطه ـيلإه ـجوين أزوجيي ذلاةيروهمجلاس يئرـ   ّ
ةطـساوبل دـعلارـيزوى لاوفعلاءارجإبلطم يدقتب جي .ةبوقعلالادبتسا
؛ةسارحلاي ضاق
نوـكيا ـمثيح، ةيصخشلاةيرحلانمن يمورحملاصاخشألاق وقحن ماضـ  ّ ّّ
ةــماعة ــيعوتط اشــنبن ماضــالم وــقي؛نجســلاةســسؤمب ارــتق اــطني ــفًأشــنم َُّ ّ
 .ةيبرتلاةداعإيأةبوقعلافدهى لعوناسنإلاقوقحع وضومى لع
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ّ ةيفاضإلاةيذغألا
ةصاخلام هتقفنىلعا هورتشين أء انجسللزوجيي تلاةيئاذغلاداوملاي ه ّّ ّ

 .ةددحمد ودحن مض

طورشملاوأي طرشلاةبوقعلاف قو
نيتنـسز واـجتتال ة دـملفيقوتلاـبو أن جسـلابا مكحي ضاقلاردصأاذإ َّـً
نيتنــسة ّدــملوأ(تاونــسس ــمخة ّدــملا ذإ .اهذــيفنتف ــقوين أهــلزوــجيف
دـــّيقتاذٕاو، ىرـــخأاـــًحنجه ـــيلعم وـــكحملابـــكتريم ـــل )ةـــفلاخمِ لاـــحي ـــف
هــتحنجن إــف، ىرــخأتاــنادإبن َديم ــلاذٕاو، هــيلعة ــضورفملاتاــمازلإلاب ّــُ
.ةــنادإلاذــفنُتن أبــجيوفــقولاىــغلي، ســكعلالاــحي ــف .ةــيهتنمن ــَلعُت َُ
فـــــقولانإـــــف، ام اع 18نـــــمر غـــــصأهـــــيلعم وـــــكحملارـــــمعن اـــــكاذإ ّـــــً
3ـيةا غلتاـبوقعل اـحي ـفى ـّتححَنـمين أزوـجيطورشملاوأيطرشلا  ُ

حوارــتيه ــيلعم وــكحملارــمعن اــكا ذاو .نجســلاوأفــيقوتلانــمت اونــس َٕ 
ةـبوقعن إف، اماع 70نمر ثكأهرمعن اكاذإوأ،اماع 21و  18ن يب  ًًّ
زوــجي .رهــشأةّتــسون يتنــسق وــفتّ الأبــجياــهفاقيإزوــجيي ــتلان جســلا  َ

ِ نلبنذملانأنظو أيضاقلاضرتفااذإطورشملاةبوقعلافقوُ حنم  َّّ
مـلاذاون جست ابوقعبة قباست انادإد جوتم لاذاو، ىرخأا حنجب كتري ًٕ َٕ
ةروــــطخب بســــبيصــــخشن ــــمأريبادــــتو أت اءارــــجإتــــضرُفد ــــقن ــــكت ّ

ِ ّداوـملاطورشـملاةـبوقعلاَ فـْقوم ّظنـت .هيلعم وكحملالبقن مة يعامتجا ََّ
 .تابوقعلان وناقن م 168ـ  163
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ىوعدلاف يراصم
يفم هتملاب اسحبد يقُتيتلا،نجسلاي فةيانعلاوى وعدلاف يراصمي ه َ
قيـــضة ـــلاحي ـــفه ـــيلعم وـــكحملاناـــكاذإاـــهؤاغلإزوـــجي .ةـــنادإلامـــكح
.ميلسو أحيحصك ولسى لعظ فاحد قن اكاذاوي داصتقا ّٕ

ةلماعملا
فدــهتةــيوبرتة داــعإةــلماعمن يــلقتعملاوءانجســلاقــحبى رــجتن أبــجي ُ ّ
ىـــلعءاـــنبة ـــلماعملاىرـــجُت .ةـــيعامتجالاةاـــيحلايـــفم ـــهجمدة داـــعإىـــلا
وأةـصاخلادارفألاعاضوأىلاة بسنلابةيدرفلاصئاصخلاد يدحتر ايعم ّ ّ
نمضـــتن أبــجيا ــمكي ناســنإلاحورـــلاعــمق باــطتتن أبــجيو، ةــنيعملا ّّ
نــــمي ــــساسأٍلكشــــبًةديفتســــمة ــــلماعملاىرــــجُت .صخشــــلاةــــماركم ارــــتحا ّ
ًةلهســموةيــضايرلاوة ــيهيفرتلاوة ــّيفاقثلاتاطاشــنلاون يدــلاول ــمعلاوم يــلعتلا ّّ
.ةرسألاعمٍتاقالعوي جراخلاملاعلاع مة مئالمت الاصّتاًةززعمو  ّ

ةسارحلاة مكحم
 )نطوــلاضرأـبة ــقّلعتم(ةـّيميلقإةّيحالـصو أصاصــتخاةـسارحلاةـمكحمل
نـمن وـكم، صصـختمي عامجز اهجا هنإ .فانئتسالاة مكحمة قطنمي ف  ّّّ
ةيبرتلاملعوة يعامتجالاةمدخلاوس فنلاملعي فء اربخن مون ييداعة اضق  ّ
ةذتاــسأنــما ضــيأن وــكمو، يداــيعلامارــجإلامــلعوي ســفنلاوي ــلقعلابــطلاو  ًّّ
ســـلجما هدـــمتعية ـــسارحالة ـــمكحمت اءارـــجإيئاـــنجلاقـــيقحتلاموـــلعي ـــف ّ. 
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رّرــــقت .نيرــــيبخوة ــــسارحي ــــضاقوس يئرــــلا :صاخــــشأةــــعبرأنــــمن ّوــــكم
يــضاقة فصــبم أىــلوألاة ــجردالن ــمٍ ضاــقة فصــبء اوــسة ــسارحلاةــمكحم
ةـمدخلاىـلالاـكيإلاءاـغإلو أح نـمي ـفت ـبت، ىلوألاةجردلاي ف .فانئتسا  ّ
هبـــشي ـــفوة ـــيربجلاةـــماقإلاي ـــفا ضـــيأتـــبتو، ناـــحتماةرـــتفكة ـــيعامتجالا  ًّّّ
ءاـــجرإلايـــفّ تـــبتو؛طورشـــملاجارـــفإلايـــفو )ةـــّيّرحلافصـــنو أ (ةـــّيّرحلا
ةداـــعإتاـــبلطي ـــفت ـــبتو؛ نجســـلاتاـــبوقعذ ـــيفنتليراـــيتخالاوأيـــمازلإلا َّ
يــفة ــمكحملاتــبت، فانئتــساي ــضاقة فصــب،ةــيناثلاةــجردلايــف .لــيهأتلا  ّ
ةـينمأتاءارـجإلي قايسق يبطتع مةئربتلاماكحأدضة مدقملاتاضراعملا ّّ  ّ

تاســلجن ــعة ــجتانلارــماوألاد ــضوة ــيداعلاةــيئازجلامكاــحملانــعة رداــص ّّ
ريبادـتلاوأتاءارـجإلاىـلعج اجتحالانأشب، اضيأت بتو .ةسارحلاة اضق ًّ
قبسـملاجارـفإلاوت اـنوذألابق ـّلعتيا مي فةسارحلاةاضقل بِقن مة دمتعملا َ
ةرادإنـــعة رداـــصر يبادـــتو أتاءارـــجإةعضـــبن أشـــبو، ةـــلودالن ـــمد رـــطلاو
تاــجاجتحالايــفت ــبتلة يحالــصا ــهلةــسارحللاــمورة ــمكحمن إ .نوجســلا  ّّّ

دـنبلارّرـكم 41ةّداـملايـفهرـكذدراوـالم اظنالق يبطتريبدتوأءارجإىلع
ضقنلاةمكحمم امأنعطلاز وجيو.1975ماعل 354مقرن وناقلان م 2
.ةسارحلاةمكحمر ماوأدضز ييمتلاوأ  ّ

ةيئازجلاوأةيئانجلاةمكحملا ّّ
 )ةاضـقة ـثالث(ّيعاـمجلااـهنّوكتي ـف، ةـّيئازجلاوأةـّيانجلاةـمكحملام كحت
؛تاـبوقعلانوناـقن ـمر ّرـكم 33ةّداـملايـفة روكذـملاةرـيطخلاحنـجلاي ف
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ّ لــــقألاحنــــجلايـــفم ــــكحت )دـــحاوٍ ضاــــقن ــــمي أ(ّيداـــحألااــــهنّوكتي ـــفو
نوناـــــقن ـــــمر رـــــكم 33ةّداـــــملايـــــفا ـــــهيلعص وصـــــنملارـــــيغة روـــــطخ  ّ
 .تابوقعلا

)Uepe(يجراخلاةبوقعلاذ يفنتب تكم
نوجسـلاحالـصإنوناـقبءىشـنأي ذـلا، ّيجراخلاةبوقعلاذيفنتب تكمّ نإ
ةرادإمسـق، لدـعلاةرازوـلعباـتيحاضب تكمو ه، 1975ماعل 354م قر  ّ

ِ ةـمكحمل ـبقن ـمة ـبولطملاةـيعامتجالاةـمدخلات اقيقحتي رجي .نوجسلا  َُّ
صاخــشألليــلمعلاوي لئاــعلاوي صــخشلاع ــقاولاةــفرعمل ــجأنــمةــسارحلا

ِ يـــفت ـــبلافدـــهبا ضـــيأكـــلذو، ةـــينمأتاءارـــجإلو أةـــنادإلن يعضـــخملا ًَُّّ
،ةــيرحلانــمد ــحتي ــتلات اءارــجإلاوأ،نجســللةــليدبلاتاءارــجإلاقــيبطت  َّّّ
.ةلماعملاجمانربي فت بلاوأ  ّ

ةسارحلاوأةبقارملاب تكم
ىـلاةـقطنملاّ لدـت .قطاـنملاةددـعتمة يميلقإةيحالصة سارحلابتكملنإ  ّّّّ
.ةـــيداعلاةــمكحملاةيحالــصو أص اصــتخانـــمي ــهي ــتلاض رألاة ــعقب ّّ
ضاــقّ لــكى ــلال ــَكوت .رــثكأوأدــحاوٍضاــقن ــمة ــسارحلاب ــتكمن وــكتي  ّ
ةـسارحلابـتكم .مهبم امتهالابجاولامهيلعم وكحملاوب اقعلات اسّسؤم
ميــــظنتى ــــلعر هســــلاي ــــهة ــــسارحلايــــضاقة ــــّمهم .ّيداــــحأزاــــهجو ــــه
ىـلعة ـقفاوملار ـمأةـسارحلايـضاقى ـلاد وـعي .باقعلاوة ياقولات اسّسؤم
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نجســـلاةرادإ(درـــفنيجـــسّلـــكلةـــّيدرفلاةـــيبرتلاة داـــعإلة ـــلماعملاجماـــنرب
،تاـــنوذألاحنـــمر ـــمأو، )نوناـــقلابـــجومبج ماـــنربلاا ذـــهر ـــيرحتبة ـــمَزلم
ىــلالاــخدإلاو، ةصــصختمت اراــيزء ارجإــبح امســلاو، لــمعلاي ــفل وــبقلاو  ّ
ىـلادوـعيو، ّيسـفنٍ ضرمب بسبى فشتسملاىلال اخدإلاوأتايفشتسملا
بجوتملانيدلاءاغلاوق بسملاجارفإلانأشبر ارقلااضيأةسارحلاي ضاق  ًّٕ
يــــفة ــــيانعلاتاــــقفنو أةــــيئازجلاوأةــــيئانجلاتاــــمكاحملات اــــقفنب بســــب  ّ
ىـــلااًرارـــمد ّدرـــتلام ازـــلإةـــسارحلايـــضاقى ـــلعن وناـــقلاض رـــفي .نجســـلا
بسـنيو، هعمم ّلكتلانوبلطين يذلاءانجسلاعيمجى لاعامتسالاون جسلا
ىـــــلعء انجســـــلانـــــمة ـــــمدقملاتاـــــجاجتحالاميـــــيقتة ـــــمهمه ـــــيلانوناـــــقلا  ّ

ِ .ىرــخأبابــسألو أنوجســلاةرادإلــبقن ــمة ذــختملاةــيبيدأتلاتاءارــجإلا ّ َّ
.ةلـــسارمللةـــلمتحملاةـــبقارملابو، ءانجســـللة ـــيفتاهلاتاـــملاكملابن ذأـــيه ـــنإ  ّ
صاخـــــشألوخدـــــب، ةســـــّسؤملاةرادإيأرى ـــــلعء اـــــنب، اًضـــــيأنذأـــــيه ـــــّنٕاو
وأعوـطتت اطاشـنن ومدـقين مل وخدبا ضيأو، نجسلاةرادإن عن يبيرغ ًّّ
ةفاـضإلابو .ءانجسـلاىـلاةـهجومل ـمعو أبيردـتت اردابمي فن وكراشي
،ةـبوقعلاذيفنتي فء اجرإلاوف قولان أشبةسارحلايضاقر رقي، كلذى لا  ّ
ىــلالاــكيإلا(ن جســلايــفس بــحللةــليدبلاتاءارــجإلاذــيفنتى ــلعف رشــُيو
وأةـيرحلاهبـشو، يلزنملالاقتعالاو،ناحتماة رتفكة ّيعامتجالاتامدخلا ّ ّ
قيبطتلابوةّيعامتجالاةروطخلايفر ظنلاة داعإبى نعُيو ).ةّيّرحلاف صن

ِ لـبقن مة ذختملاةينمألاريبادتلاوأتاءارجإلاءاغلاوذ يفنتبوه نعج تانلا ٕ َّّ
ن أشبر ّرقيو .ةّيداعلاةمكحملا
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اـمن أشـبر ّرـقيو .ةـّيلاملاتاـبوقعلاطيسقتو ألادبتسابة قّلعتملاب لاطملا
.ةــــبَقارملاةــــيرحلابة ــــقّلعتملاماــــكحألاوب ــــناجألاءانجســــلادرــــطبق ــــّلعتي َّّ
.وفعلاتاحارتقاوأتابلطي فا يأري طعيو  ً

نجسلايفن وعوطتملا  ّ
يـفوة ـيبرتلاةداـعإلـمعي فه ماهسإمدقيي كلن جسلاى لاع وطتمل خدي ّّ
 ).نوجســلاماــظنن ــم 78ةّداــملاو 17ةّداــملا(عــمتجملايــفج مدــلاةداــعإ
ىـلعٍ عورشـمض رعبمايقلاٍةّيعمجلوأةّصاخلانمٍ درفلح يتت 17ةّداملا  َ
ةداملاامأ .رحلاعمتجملانمن جسلاةعامجب يرقتلاديفمٍربتعمة رادإلا ًََّّ ّ

ءانجسـللاـيبدأانوعاومدقيي كلنجسلاىلانيعوطتملال وخدح يتتف 78  ًّّ
.عمتجملايفم هجمدة داعإاوززعيواولهسيو ّّ
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 2222رفقرفقمممرفقمرفق

السجون قانون مراجع أو السجونمصادر قانون مراجع أو السجونمممصادر قانون مراجع أو 
نصادر السجو قانون مراجع أو صادر

ةيروتسدلاءىدابملا

 .اًنيجسن ٕاوى ّتحك َهَتنُتال ي تلاناسنإلاقوقحن مضتـ  2ةّداملا
ةـــلماعملايـــفء اوـــسة يمـــسرلاةاواســـملاأ دـــبمن مضـــتــــ 1دـــنبلاةداـــملا ّ3  ّ

 وأةـــــيلعفلاةاواســـــملا 2دـــــنبلامظنـــــي .ةـــــسارحلاةـــــقيرطي ـــــفم أةينجســـــلا ّ ّ
 .ةّيساسألا
دعاوقع مق باطتلاىلعي لاطيإلايئاضقلام اظنلاي فص نتـ  10ةّداملا  ّ
 .يلودلانوناقلاماكحأوأ
داـحّتالاحلاصـلةدايسـلان ـعا ـًيّلختا ـيلاطيإاندـلبى ـلعض رـفتــ 11ةّداملا
 .ةلادعلان أشي فيبوروألا
اررـــبمال ـــمعن إـــفاذـــلو، ءاضـــقلاصاصـــتخارـــقتــــ 2دـــنبلا 13ةّداـــملا ُ ًًّّ
دــحين أوأةيصــخشلاةــيرحلانــمم رــحين أه ــلزوــجيةيئاضــقلاةطلســلل  ّّّّّ
 .اهنم
ّيأيـفك اـهتنالللـباقر ـيغا قحع افدلان وكن مضتـ  2دنبلا 24ةّداملا

رـــيغل 3دـــنبلانمضـــي .ةـــسارحلاء ارـــجإيـــفا ضـــيأو، ءارـــجإةـــجردوة ـــلاح  ً
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ِ .اضـيأةـسارحلاءارـجإيـفم هسـفنأنعع افدللةمزاللالئاسولانيرسوملا ً
ةــنادإلاماــكحأيــفر ــظنلاةداــعإى ــلعي عيرشــتلاصنــلا 4دــنبلاضرــفي َ ّ
 .ةلداعلار يغ
اًقبسـماًددـحمي ـضاقلاصاصـتخان وـكين أنمضـيــ 1دنبلا 25ةّداملا

ِ زوــجيال ه ــنأىــلع 2دــنبلاصنــي .ةّيعوــضومس يياــقمبنوناــقلالــبقن ــم َّ ّ
لــــعفلالــــبقذ ــــيفنتلاز ــــيحل ــــخدد ــــقن وــــكيٍنوناــــقة وــــقبّ الإد ــــحأةــــبقاعم ّّ

ٍ ةــينمأريبادــتلدــحأعاضــخإز وــجيال ه ــنأىــلع 3دــنبلاصنــي .بــكترملا ََّ ّّ
 .نوناقلايفا هيلعص وصنملاتالاحلاي فّ الإ
ةّداـملاصنـت .مَهتملاب نذم دعضارتفاىلعص نتـ  2دنبلا 27ةّداملا  ّّ ّ

حورـــلاوى فاـــنتتت الماـــعمي ـــفنـــمكتن أزوـــجيال ت اـــبوقعلان أى ـــلع 3  ّ
 .هــيلعم وــكحملاةــيبرتة داــعإى ــلإف دــهتن أاــهيلعب ــجيه ــنأوي ناســنإلا
 .مادعإلابم كحلا 4دنبلاي فني
لـــمعلا،يلاـــتلابو، هلاكـــشأع ـــيمجبل ـــمعلاناـــيمحتــــ 36و 35ناـــتداملا  ّ

.ءانجسلاه بموقيي ذلا

وـفعلاولماشـلاوفعلاـبة ـقّلعتملانيناوـقلاةغايـصء ارـجإمظنتـ  79ةّداملا

.ةبوقعلان م

نـــمو ـــفعلاحنـــمة يحالـــصة ـــيروهمجلاسيـــئرى ـــلإبســـنتـ  87ةّداـــملا ّ ّ
.اهفيفختو أةبوقعلالادبتساةيحالصوةبوقعلا  ّ
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الة اضــــــقلانأوب عشـــــلامـــــسابر ادـــــتة ــــــلادعلانأدـــــّكؤتــــــ 101ةّداـــــملا ّ
هلالقتـساوء اضـقلاناطلـسن مضـتـ  104ةّداملا .نوناقللّ الإن وعضخي
 .يتاذلا
اـهمّظني، ةـلوقعما هتّدـم، ةـلداعة ـمكاحمي ـفّ قـحلانمضـتــ 111ةّداملا
ماــمأوٍ واســتو أؤفاــكتة ــلاحي ــف، نيمصــخلانيــبة ــهجاوملايــف، نوناــقلا
 .دياحموث لاثٍ ضاق
مارـــتحانمـــضس راــمتة يعيرشـــتلاة طلســلانأىـــلعص نــتــــ 117ةّداــملا َّّّ
 .ةّيلودلاتامازلإلاويداحّتالاماظنلانمة عبانلاطباورلاور وتسدلا

ّ ةينطولاعجارملاوأرداصملا
ةــيمومعلاةــيعمجلاهــيلعت ــقفاوي ذــلاناســنإلاقوــقحليملاــعلانالــعإلا ّّ
.1948ر بمسيد 10يفك رويويني فة دحتملاممألل  ّ
تة يـــــصوتلايـــــفا ـــــهبر يكذـــــتلامـــــتي ـــــتلا،نوجســـــللةـــــيبوروألادـــــعاوقلا  ّ
)2  .ءاضعألالودلاءارزوة نجلل2006)
يـــتلا، ةيـــساسألاتاـــيرحلاون اســـنإلاق وـــقحة نايصـــلةـــيبوروألاةدـــهاعملا  ّّّ
اـــيلاطيإيـــفة ـــيذيفنتت ـــلعجو 1950ربمفوـــن 4يـــفا ـــموري ـــفت دـــمتعا  ُُّ
.848م قر 1955سطسغأ 4ن وناقب
16يـفك روـيويني ـفد ـمتعملاةيسايسـلاوة ـيندملاقوـقحلليلودـلاقاـثيملا ّّ
ربوــــتكأ 25نوناــــقبا ــــيلاطيإي ــــفا يذــــيفنتل ــــعجي ذــــلاو 1966ربمســــيد ُّ

.881م قر 1977
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اـهنيبن ـم، ءاضـعألالودـللاـبوروأسلجمء ارزوة نجلتايصوتوت ارارق
نأشــــــــب2006)13(ت، ساــــــــنلابم اــــــــحدزإلانأشــــــــب)1999(تارــــــــيخأ  ً
1(ت، يطايتحالاسبحلالامعتسا )2012(ت، تاـبثإلان أشب2010)

 .بناجألاءانجسلان أشب 12
تالماـــعملاوأتاـــبوقعلاوب يذـــعتلانـــمة ـــياقولاةـــنجللةيـــسايقلاريياــعملا  ّ

نــــــمة ــــــياقولاة ــــــنجليأCPT(ةــــــّلِذُملاتالماــــــعملاو أة ّيناســــــنإلارـــــيغ
ةّيــــساسألاطاــــقنللةنّمضــــتملاو 2006ماــــعي ــــفت رشــــُني ــــتلا )بيذــــعتلا
.بيذعتلانمة ياقولاةنجلريراقتلةماعلاو  ّ

يداعلانوناقلا
نأشـبونوجسـلاماـظننأشـبد ـعاوق "354مـقر 1975ويلوي 26ن وناق
ّّ ".ةيرحللةددحملاوة بلاسلاتاءارجإلاذ يفنت
"ينيســــــتوغن وناــــــقى مســــــملا(662مــــــقر 1986ربوــــــتكأ 10نوناــــــق (  ّ
ةبلاســــلاتاءارــــجإلاذــــيفنتبونوجســــلاماــــظنبق ــــّلعتملان وناــــقلاتاليدــــعت
ّّ ".ةيرحللةددحملاو
)ينيـشاراسـينويميـسن وناـقى سـملا(165م قر 1998و يام 27ن وناق  ّ
وـيلوي 26نوناـقى ـلعوي ئاـنجلان وناقلان م 656ةّداملاىلعت اليدعت"

 ".ةقحاللاتاليدعتلاو 354م قر 1975
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)قباســلاي ّلييريــشن وناــقى مســملا(251مــقر 2005ربمســيد 5نوناــق  ّ
مــــقر 1975وــــيلوي 26نوناــــقى ــــلعوتاــــبوقعلانوناــــقى ــــلعت اليدــــعت"

ءاضـقو، مرـجلاوأةـحنجلاراركتو، ةماعلاةففخملافورظلان أشب 354 ّ
اـــــبرلاو، مرـــــجلاوأةـــــحنجلاي ررــــكملمرـــــجلاوأةـــــحنجلافورـــــظة ــــنراقم  ّ
 ".مداقتلاو
.1930ماعذ نمذ فانلا :تابوقعلان وناق
مـقرة ـيروهمجلاسيـئرم وـسرمبه لاخدإم تي ذلاةيئازجلات اعفارملان وناق ّ: ّّ

.1988ماعل 447
سيــــئرم وــــسرمبه ــــيلعة ــــقفاوملات ــــمتي ذــــلاةرــــجهلانــــعد ــــيحولاص نــــلا ّ ّ
ماـظنبة قّلعتملاماكحأللديحولاصنلا"1988ماعل 286مقرة يروهمجلا ّ ّ
 ".يبنجألاعضون أشبد عاوقوة رجهلا
"ايلارومـــسن وناـــقى مســـملا(2000ماـــعل 193مـــقرن وناـــقلا نـــمد ـــعاوق )  ّ

".ءانجسلالمعط اشنل يهستل جأ
"ورايكونيفن وناقى مسملا(2001ماعل 40مقرن وناقلا 
ةـليدبت اءارجإ )  ّ
َ  ".نيرصاقلاءانبألاوت انيجسلانيبة قالعلاةيامحل جأنمن جسلل
دـعاوقن مضتملاماظنلا"2000ماعل 230مقرة يروهمجلاس يئرم وسرم ّ ّ
".ةيرحللةددحملاوة بلاسلاتاءارجإلانأشبون وجسلام اظنن أشب  ّّّ
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