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اروف هنع جارفإلاو يدارفنالا ةمود دمحأ س1ح ءاهنإ بج( :&م

D
 

 
 طشانلا ،ةمود دمحأ دض ةرهاقلا بونج تاAانج ةم8حم نم رداصلا م8حلا مويلا 456يقوقحلل ة.لودلا ةنجللا تنادأ
أ N\]لا ة.طارقمAدلل ةدYWملا لVWبأ 6 ةكرحل سسؤملا وضعلاو MNا.سلا

]
a6 ت`ش^

N 2008 قbاهرظح متي نا ل، gلاط امbت 
 .uاروف هحاs قالطpو يدارفنالا هسkح ءاهنhب ةنجللا
 
اماع 15 ةدمل ددشملا نجسلاyو ةنادإلاw م8حلا ءاجو

u
 w335( ي~م ه.نج 456يالم ةتس اهردق ة.لام ةمارغ |إ ةفاضإلا 

 ل.طعتو ،ةط��لاو ش�جلا طاbض دض فنعلاو ةوقلا مادختسا تلمش تاماهتاw هتم�احم ةداعإ بقع ،)رالود فلأ
 فوتولوملا لwانق ةزا.حو ،ةماعلا تا�لتمملا بVWختو ،�Nلعلا عمجملاu wادمع رانلا عضوو ،رهمجتلاو ،uادمع رورملا ةكرح
�6وناق بجومw كلذو ،ةماعلا تا�لتمملا بVWختل

N قعلا�yرهمجتلا نأش� 1914 ماعل 10 مقر نوناقلاو تا. 
 
a6 ةمود دمحأ ةكراشمw تاماهتالا قلعتتو

N ءارزولا سلجم رقم جراخ عيباسأ ةثالث رمتسا ماصتعا a6
N ةرهاقلا a6

N 2011 
اجاجتحا

u
اس�ئر يرو�66جلا لامg 456يعتب ةحلسملا تاوقلل �عألا سلجملا رارق �ع 

u
ةbلاطمو ،ءارزولل 

ً
 ةموكح ل.كش¡ب 

a6 نVWهاظتملاو ةحلسملا تاوقلا دارفأ 456ب تا�اb¡شالا تعلدنا دقو .ةروثلا تbقع N\]لا ة.لاقتنالا ة\�فلا ةرادإل ة.ندم
N 16 

 نVWخآ 1900 نم ¬�»أ ةwاصpو ة.حلا ة�5خذلاu wارهاظتم 18 ةافو |إ ىدأ امم ،ع�بسأ ةدمل ترمتساو 2011 ¥�مس¤د
 .�56يمت نود نVWخآ 268 و ةمود دض تاماهتالا عيمج ه.جوت متو .تا�لتمم بVWختو
 
\®w دقو

N ازجتحم ةمود دمحأu wحلاk2013 ماع رخاوأ ذنم يدارفنالا س a6
N ب ةقالعhهتناد a6

N قو .ىرخأ ة.ضقbقطنلا ل 
w³6اقلا حّ° ،م8حلا

N �5ش دمحمWهف ن�N ت.لتبا دق ةمألا نإ  wخملاVِّy456، إ افصاوAمهنأ )...( " ب مها sءاهفس ةمذ�، 
a6 اوعاض )...( ا.عامتجا نوسلفمو اVWكف نومزهنم ةقزترمو

N ي ةا.حلا تاهاتمbنم مهسفنأ نوبصني عقوم نع نوثح 
 ".ماصخلا دلأ نطولل مهو ةامح نطولل مهبسحت )...( نورم¶تم ،عادخ ،باذك )...( ة.نطو زومرك هلالخ
 
a6 ا.قVWفأ لامشو طسوألا ق��لا جمانرب ريدم ،ة.Vyعنب د.عس لاقو

N اقلا م8حلا اذه نإ" :456يقوقحلل ة.لودلا ةنجللاMN 
a6 ةضراعم وأ MNا.س طاش^ يأ عم حماس¡لا متي نل هنأ اهدافم 456يسا.سلا ءاطش¹لا عيمجل ةحضاو ةلاسر وه

N لظ 
a6 ة.لاحلا ةVWكسعلا ةWروتاتكدلا

N م~". 
 
³6اقلا ةbطخ تحضوأ دقل"

N �5ش دمحمWهف ن�N مل هنأ Aنو ًالقتسم نك¼Wقالطإلا �ع اهــ، wةدارإلل ذفنم وه ل 
 ءارآلا باحصأ عتمتي نأ حجرملا �5غ نم هنأ 6N]عN A|احلا ماظنلا لbق نم ءاضقلا س�يسÀ نإ .N¿�سلا ةموكحل ة.سا.سلا
  ".ةلداع ةم�احمw ةضراعملا
 
a6 ةمود دمحأ تنادأ دق ةرهاقلاw حنج ةم8حم تناgو

N ىرخأ ة.ضق a6
N 22 456يسا.س 456طشان بناج |إ ،2013 ¥�مس¤د 

 "ص.خرت نود ةرهاظم م.ظنت" ةمهتب ،لداع دمحمو رهام دمحأ امهو ،لVWبأ 6 ةكرحل 456سسؤم ن�Wضعو نVWخآ
wقحلا م.ظنت نأش� 2013 ةنسل 107 مقر نوناقلا بجوم a6

N ة.ملسلا تارهاظتلاو ب»اوملاو ةماعلا تاعامتجالا، 
 .مهنم ل�ل )uارالود 7239( ي~م ه.نج 50,000 اهردق ةمارغو تاونس ثالث ةدمل نجسلاw مهيلع م8ُحو
 
\®w ،ةنادإلا كلت ذنمو

N ازجتحم ةمودu wحلاkا.موي هتنازنز جراخ تقولا نم �6دأ دح ەءاضق عم ،يدارفنالا س
u. وWرظح 

 .لوطملا يدارفنالا سkحلا N|ودلا نوناقلا
 
 ەرودو هتكراشمل هنم اًماقتنا ةدAدشلا ةلماعملا ءوسل اً.سا.س اًطشان ضرعت ةW~ملا تاطلسلا نإ" ة.Vyعنب د.عس لاقو
a6
N ملا 2011 رياني تاضافتناYWدلل ةدAاريذحتو ة.طارقمu خآللVWدق امم ن Aمهءارآ نع �5بعتلا �ع اوؤرجت اذإ ثدح." 
  ".N|ودلا نوناقلا بجومw ~م تاما6\�لال قرخ وه تاونس سمخ نم ¬�»أل يدارفنالا ةمود دمحأ زاجتحا نإ" فاضأو



 
 لاصتالا تامولعم
a6 ا.قVWفأ لامشو طسوألا ق��لا جمانرب ريدم ،ة.Vyعنب د.عس

N ؛3817-979-22-41+ :فتاه ،456يقوقحلل ة.لودلا ةنجللا 
�6و\�Êلإ دVWب

N: said.benarbia(at)icj.org 
 

 ةLفلخ
 

a6
N 15 ا.نلا تهجو ، 2012 ويامwخآ 268 و ةمودل تاماهتالا ةماعلا ةVWشالا ة.فلخ �ع ن¡bلا تا�ا[\N دارفأ 456ب تعلدنا 
a6 456مصتعملاو ةحلسملا تاوقلا

N 16 2011 ¥�مس¤د، wهاظتملا دحأ لاقتعا ةعقاو نع درو ام دعVWب6~لل هضرعتو ن 
 ل8ش� 456مصتعم تزجتحاو تضbق ةحلسملا تاوقلا نأ درو ،تا�اb¡شالا ءانثأو .ةحلسملا تاوقلا دارفأ يدAأ �ع
6®سعت

N لا تضرعوÊ�5ثWةلماعملا ءوس عاونأ نم ە�5غو ح¥�ملا ب6~لل مهنم ن. 
 
a6و

N 4 2015 ريا¥�ف، wباهرإ ةرئاد تنادأ ،ةلداعلا ةم�احملا تانامضل تا�اهتنا اهتباش ةم�احم دع wانج ةم8حمAتا 
 م8حلا ەدض ردص يذلا د.حولا مهتملا ةمود ناgو .دYyملا نجسلاw مهيلع تم8حو ،نVWخآ 229 و ةمود ةرهاقلا بونج
اWروضح

u
a6 م8حلا بجومw ه.لع ضbقلا قبس دق ناg هنأل 

N قلعتت ىرخأ ة.ضق wرهاظتلا wق نم ص.خرت الbةم8حم ل 
\aاw دض م8حلا ردص امنÌب ،ةرهاقلاw حنج

N ا.با.غ 456مهتملا
u. 

 
a6و

N 12 ت»أ�y2017 ر، wةمود ماق نأ دع wنعطلا a6
N ملا م8حYyب ضقنلا ةم8حم ترمأ ،دhسأل هتم�احم ةداعbنأ اهنم با 

 ه.ب¹ت وأ ههيب¹ت نود ،ك��Wك هماهتا نم ةلاحإلا رارقw درو ام سكع �ع ،�Nصأ لعافك هتنادأ |وألا ةجردلا ةم8حم
�6وW¼فلت جمان¥�ب ةمود ەرقأ امw ذخألا |إ ةفاضإلاw اذه ؛�5يغتلا اذهب هعافد

N gو ،أطخ وهو فا\�عاyءاطخأ |إ ةفاضإلا 
a6 ةمود ةم�احم ةداعإ تأدyو .ىرخأ ة.ئارجإ

N و ،ةسلج 37ل ترمتساو 2018 ريانيa6
N 1 ةم8حم ترمأ ،2018 ¥�مفون 

 .1914 ماعل 10 مقر نوناقلا بجومw رهمجتلا لمش¡ل ةلاحإلا رمأw ةدراولا تاماهتالا لAدعتب ةرهاقلا بونج تاAانج
 
a6و

N انج ةم8حم تنادأ ، 2019 رياني 9 موي اهم8ح رادصإAل ةمود ةرهاقلا بونج تاÊهنو: 
 
u a6ادمع رانلا نولوهجم نورخآو مهيلع م8حلا قبس نورخآو عضو"

N بعشلا سلجم 6]بم wەوفذق نأ wةقراح تاوبع 
 فنعلاو ةوقلا نولوهجم نورخآو اولمعتسا"و "را6°أ هنع جتن امم هw نا�5نلا اوم6°اف )فوتولوم( ةلعتشم داوم يوحت

 لامعأ نم لمع ءادأ نع عانتمالا �ع قح �5غw مهلمحل كلذو ةماع ةمدخw 456فل8م صاخشأو 456يمومع 456فظوم دض
 توملا ثادحإ اهنأش نم ةراجحو )فوتولوم( ةقراح تاوبعو تاودأو ةحلسأ 456لماح مهنم ضعbلا ناgو ،مهتف.ظو
 ءارزولا سلجم ناbم 456مأت مهب طونملا ةط��لاو ةحلسملا تاوقلا دونجو دارفأو طاbض �ع اودعت نأw تاwاصإلاو
\aاyو ىروشلاو بعشلا N¿لجمو

N ةدجاوتملا ة.موكحلا ت¶ش¹ملا wاهتيامح نم مهعنمل اهب ةط.حملا ةقطنملا 
 اوغلyو قاروألاw ةقفرملا 6°احملاw ةفوصوملا تاwاصإلا مهضعbب ثدحأ امم نا.بلا ةفلاس تاودألا كلذ a6 456مدختسم
 ةW¥�لا ةماعلا لقنلا لئاسو �5س ل.طعت نولوهجم نورخآو اودمعت"و ".تاق.قحتلاw 456بملا وحنلا �ع مهدصقم كلذ نم
 رهنب اه�5س كلذw اوقاعاف رVWحتلا ناد.م |إ ةAدؤملاو ءارزولا سلجمw ةط.حملا عراوشلاw اورهمجت نأw رورملا ةكرحو
 ".قاروألاw 456بملا وحنلا �ع قرطلا
 
 اهيلإ دان¡سالا مت ةلدأو داوم يأ حضاو �5غ لازي الو ،نآلا \]ح م8حلا باbسأ �ع عالطالل ة.لودلا ةنجلل ةصرفلا حتت ملو
a6 نعطلا نكمملا نم لازامو .ةنادإلل

N ملا ضقنلا ةم8حم مامأ م8حلا~Wة. 
 
a6و

N سÏوألا هتم�احم لالخ ،2014 ¥�مت| wإ ىدأ امم ،رهش ةدمل ماعطلا نع ةمود ب6°أ ،ءارزولا سلجم ة.ضق| 
a6 �5بك روهدت

N رك �ع ةم�احملا تاسلج دحأ |إ هلقن مت نأ ةجردل ،هتحصMN و كرحتمgنأ دق ناÑ ا6°إ ةمودwه 
w³6اقلا نأ درو امدع

N انÒ¥N لط ضفر هتاحشbةصاخلا هتقفن �ع صاخ 6®ش¡سم |إ هلقنب ة.نامثلا ةمود تا. 
 
a6و

N 9 ةمود دمحأ �ع م8ُح ، 2014 ¥�مس¤د wةمهتب ي~م ه.نج 10,000 اهردق ةمارغو تاونس ثالث ةدمل نجسلا 
³6اقلا م8ح �ع uادر قفص امدنع ،ءاضقلا ةناهإ

N انÒ¥N ةتاحش wملا نجسلاYyنو .د
ُ

³6اقلا نع لق
N تنأ" :هلوق ةتاحش a6

N 
a6و ".ىرخأ تاونس ثالث ك.طعأس وأ ا�5ثك ثدحتت ال ؟رVWحتلا ناد.م

N 25 م8حلا ضقنلا ةم8حم تغلأ ،2017 ويام 



wب ترمأو تاونس ثالث ةدمل نجسلاhةم�احملا ةداع a6
N و ،ءاضقلا ةناهإ ة.ضقa6

N 24 حنج ةم8حم تفت»ا ،2015 ريا¥�ف 
wغت ةرهاقلاVWي~م ه.نج 10,000 ةمود م a6

N اهتاذ ة.ضقلا. 
 
a6و

N ا.با.غ م8ُح ، 2016 رياني
u

 �ع مهئادتعا ةمهتب رهشأ ةتس ةدمل سkحلاw رهام دمحأو لداع دمحم هعمو ةمود �ع 
a6 فانئ¡سالاw رهش ةدمل سkحلا |إ ففخ يذلا م8حلا وهو ،ةم8حملا |إ مهلقن ءانثأ ةط�s طwاض

N 22 2016 ويام. 
 

a6 ةمظنملا عمقلا ةلمح نم ءزج ÕN ةمودل ة.ئاضقلا ةقحالملا نإ
N قوقح نع 456عفادملاو 456يسا.سلا ءاطش¹لا دض ~م 

 ةقحالمو داهطضا داقتناو قيثوتب ،456يقوقحلل ة.لودلا ةنجللا اهيف امw ، ة.لودو ة.لحم تامظنم تماق دقو .ناسنإلا
a6 456يسا.سلا ءاطش¹لاو ناس^إلا قوقح نع 456عفادملا

N 6®سعتلا لاقتعالا لالخ نم ~م
N ةسَّ�سملا ة.ئاضقلا تاءارجإلاو 

 تاوق نم درف وأ ماع لوؤسم يأ بساحAُ مل ،ىرخأ ة.حان نمو .م�احملا لbق نم ةلوطم ددمل نجسلاw تا�yقعلاو
 تأدتبا N\]لا تاجاجتحالا نم اه�5غ وأ ءارزولا سلجم ثادحأ لالخ نVWهاظتملا دض ناس^إلا قوقح تا�اهتنا �ع نمألا

 .ةروثلا بقع ة.ملس
 
 رفسأ اذإ دYyملا نجسلا |إ لصت تا�yقع �ع 1968 ماعل هتالAدعتو رهمجتلا نأش� 1914 ماعل 10 مقر نوناقلا صنWو
 م.ظنت نأش� 2013 ةنسل 107 نوناقلا حنمWو ،ةماعلا قفارملاو ة.موكحلا تاسسؤملل دمعتم بVWخت نع رهمجتلا
a6 قحلا

N فتو تارهاظتلا رظحل ةعساو تا.حالص نمألا تاوق ة.ملسلا تارهاظتلاو ب»اوملاو ةماعلا تاعامتجالاVWاهق 
wو ةوقلاWقع ضرف�yنوناقلل تا�اهتنا يأ �ع ة.ساق نجس تا. 
 
اقفو

u
 ةلماعملا بو6° نم ە�5غو بAذعتلا6N w]عملا ةدحتملا ممألل صاخلا ررقملا و ناس^إلا قوقحw ة.نعملا ةنجلل 

اbيذعت ل8ش¤ ةددحم �5غ وأ ةل�Wط تا\�فل يدارفنالا سkحلا نإف ،ةنيهملا وأ ة.ناس^إاللا وأ ة.ساقلا ة�yقعلا وأ
u

 ءوس وأ 
 ة.ندملا قوقحلاw صاخلا N|ودلا دهعلاو بAذعتلا ةضهانم ة.قافتا بجومw ةنيهم وأ ة.ناس^إ ال وأ ة.ساق ةلماعم
a6و .ة.سا.سلاو

N سÏهنملا فادهتسا ةدحتملا ممألا ءا¥�خ نادأ ، 2018 ¥�متÙ¥N ناس^إلا قوقح نع 456عفادملل 
ا.فسعت مهزاجتحاو

u
 .ًالوطمو 


