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 ٚسلح ذمذٌٍّح

فً اٌّجاي اٌرششٌعً لأٍٛٔح ٚ حمٛلٍح تذاٌح اٌمشْ اٌٛاحذ ٚاٌعششٌٓ شٛسج  ٙذخش

اٌّغشتً، ذٛجد تظذٚس ِجّٛعح ِٓ اٌمٛأٍٓ راخ اٌحٌّٛح اٌحمٛلٍح عٍى ِخرٍف األطعذج، 

 ٚ األعشي.ّ٘د تاالعاط اٌّجاي اٌعماسي 

 ٚاٌرً 2004عٕح  ِذٚٔح األعشج ٚسٌمذ تذأخ ٘زٖ اٌصٛسج اٌمأٍٛٔح ٚ اٌحمٛلٍح تظذ

اٌّشأج ٚاٌطفً فً تعذ٘ا حمٛق حّاٌح ِرىاٍِح ٚشاٍِح ٌىً أفشاد األعشج خاطح ٌرحمٍك جاءخ 

اٌعاللح لٍاَ شٕاء أفً االِالن اٌعماسٌح اٌرً ذُ اورغاتٙا  اٌّشأجوإٌض عٍى حك  ،اٌعماسي

ٍٗ تٛاعطح حك اٌماطش فً ذٍّه اٌعماس  ٚاٌرظشف ف، 44اٌّادج  ذٕض عٍٍٗاٌضٚجٍح طثما ٌّا 

ٌٚٗ تعذ أفظاَ أٚوزا حك اٌّحضْٛ فً عىٓ ٌ ،ٌٍٚٗ تذْٚ سلاتح لضائٍح فً حذٚد ِعٍٕح 

اٌعاللح اٌضٚجٍح ٚغٍش٘ا ِٓ اٌّٛاضٍع اٌرً ذٕاٌٚرٙا ٘زٖ اٌّذٚٔح راخ اٌظٍح تاٌٍّىٍح 

 ٚلٛاِٗ. ّجرّععاط اٌأأطاللا ِٓ اعرثاس األعشج ً٘ اٌعماسٌح ، 

أٌضا تظذٚس ِجّٛعح ِٓ اٌمٛأٍٓ راخ اٌظٍح تحّاٌح  ٘زا اٌرطٛس اٌرششٌعً ذٛضٌمذ 

عٕح  00/14ذي ٚذُّ تّٛجة اٌمأْٛ سلُ ٚاٌزي ع اٌعماسياٌٍّىٍح اٌعماسٌح ومأْٛ اٌرحفٍع 

ٚاٌزي جاء ٌرىشٌظ اٌحّاٌح اٌمأٍٛٔح ٚاٌمضائٍح ٌٍٍّىٍح اٌعماسٌح عٛاء خالي ِغطشج  2011

ِذٚٔح اٌحمٛق اٌعٍٍٕح ٚاٌرً تّصاتح  00/34مأْٛ اٌ اٌرحفٍع أٚ اٌرمٍٍذ، ٚتاٌّٛاصاج وزٌه طذس

 ،اٌعًّ اٌمضائً فً اٌّادج اٌعماسٌحاٌرششٌع اٌعماسي ٚ ٛحٍذ تٙذف أعاعً ٌرّصً فً ذجاءخ 



اٌفمٗ اٌّاٌىً فً ٘زا ِجّٛعح ِٓ أحىاَ ذمٍٕٓ ِع اإلشاسج ئٌى أْ ٘زٖ اٌّذٚٔح عٍّد عٍى 

اٌّّاسعح اٌغاتمح اٌرً أتأد عٓ ذضاسب اٌعًّ  ٚتزٌه فأٙا شىٍد لطٍعح ِعاٌّجاي، 

ٌٍٕٛاصي اٌّطشٚحح  فً ِجاي إٌّاعثح فً ئٌجاد اٌحٍٛي  اٌمضائً ٚاٌرٛجٗ اٌفمًٙ ٚاٌمأًٛٔ

 حّاٌح اٌٍّىٍح اٌعماسٌح.

ٚاٌحمٛق اٌعماسٌح  ٘ا عِّٛافشادأٍّ٘ح ِذٚٔح االعشج فً حّاٌح حمٛق أٚأطاللا ِٓ 

، حرى ِع اٌمأٍٛٔٓ اٌّزوٛسٌٓ عٍفا فً ٘زا اٌّجاي ذرماطع فأٙا ،عٍى ٚجٗ اٌخظٛص

 طثحد ٘اذٗ اٌمٛأٍٓ اٌصالشح ذٕظُ ِمرضٍاخ ِشرشوح ذغعى وٍٙا ئٌى حّاٌح اٌٍّىٍح اٌعماسٌحأ

أٚ  عٛاء فً ِجاي اإلسز ضعٍفاٌطشف تٛطفّٙا اٌٌّشأج ٚاٌطفً ٌثعض افشاد االعشج وا

األِٛاي اٌّىرغثح خالي  فًاٌّشأج ٚ فً ِجاي حّاٌح حك أ فً ِجاي حّاٌح اِٛاي اٌماطش

اٌّحضْٛ تعذ أفظاَ اٌعاللح  عىٕى حّاٌحضّاْ اٌعاللح اٌضٚجٍح اٌّشذثطح تاٌعماس أٚ 

اٌضٚجٍح ٚغٍش٘ا ِٓ اٌّٛاضٍع اٌرً ذرماطع فٍٙا ِمرضٍاخ ِذٚٔح االعشج ٚلأْٛ اٌرحفٍع 

 اٌعماسي ِٚذٚٔح اٌحمٛق اٌعٍٕح. 

تٍٓ اٌّمرضٍاخ  تأد عٓ ذٕافش ٚذٕالضأاٌمأًٛٔ  خٌٛاا اٌصزْ اٌّّاسعح اٌمضائٍح ٌٙئ

ٌغرٍضَ ذغٍٍظ  ٚ٘ٛ ِاعح ِٓ اٌعٍٛب اٌرششٌعٍح ٛفشص ِجّأاحٍاْ وصٍشج ِّا اٌمأٍٛٔح فً 

 ِىٓ.أطالحٙا ِا ئٚ أاٌضٛء عٍٍٙا حرى ٌّىٓ ذجاٚص٘ا 

فً ذٛجٍٗ اٌعًّ اٌمضائً ٚذحمٍك  اعرشعاٌٙافً ِجاي  فىٍف اعرطاعد ٘زٖ اٌمٛأٍٓ 

فمٗ فً حّاٌح شٌة ٚجٙح ٔظش اٌمٚوٍف اعرطاعد ذ ،ٌّٕشٛد ِٓ ٚسائٙااألِٓ اٌمأًٛٔ ا

ٚٔثز اٌخظِٛاخ ٚإٌّاصعاخ اٌرً ذإدي ئٌى اٌرفىه االعشي؟ ًٚ٘  عشجألٌاٌٍّىٍح اٌعماسٌح 

ذحمٍك فً ح ح اٌعماسٌٍىٍِجاي حّاٌح اٌّ فًعاَ  ٕضاعرطاعد ِذٚٔح اٌحمٛق اٌعٍٍٕح و

ظٍٙش اٌرحفٍع ٍف ذعاًِ ٚوّجاي اٌعماسي ؟ اٌعشج فً ألٌاٌحّاٌح اٌمأٍٛٔح ٚاٌمضائٍح 

 اٌعماسٌح؟ اٌعماسٌح ٌألعشجحمٛق اٌفً حّاٌح  14/00اٌعماسي اٌّعذي تٛاعطح اٌمأْٛ 

شىاالخ ٚغٍش٘ا ِٓ اٌرغاؤالخ اٌّرفشعح عٕٙا، عٛف ذعًّ ٘زٖ إلٌإلجاتح عٓ ٘اذٗ ا

ِٓ خالي ِذاخالخ اٌغادج االعاذزج اٌىشاَ عٍى ِحاٌٚح االجاتح ٚلٛذٗ إٌذٚج تحٛي هللا ذعاٌى 

ٚاٌّغاّ٘ح فً ذحمٍك حاٌٚح فه االشىاالخ اٌّغرعظٍح ِ، ِماسترٙا ِٓ ِخرٍف اٌضٚاٌا  ،عٕٙا

حس ٚحشذ اٌُّٙ عٛاء فً اٌجأة اٌرششٌعً أٚ اٌمضائً  األِٓ اٌمأًٛٔ ٚاٌمضائً ِٓ خالي



اٌصغشاخ اٌرً أتأد عٕٙا اٌّّاسعح اٌمضائٍح فً وً ِٓ  عذٌٍعًّ عٍى ذمٌُٛ اٌرٕالضاخ ٚ

ٌٍّىٍح اٌعماسٌح فً ِجاي حّاٌح اٚاٌرحفٍع اٌعماسي ِٚذٚٔح اٌحمٛق اٌعٍٍٕح ،ِذٚٔح األعشج 

 ٚ اٌرٕالض تٍٕٙا. ٚخٍك اٌرٕاغُ ٚذفادي اٌرٕافش فشاد األعشجأل

 ذرّحٛس أُ٘ ِحاٚس إٌذٚج فً : تٕاء عٍى وً ِا عثك، 

ٔظاَ تٍٓ ِذٚٔح األعشج ٚ أحىاَ ذذتٍش األِٛاي اٌّىرغثح خالي فرشج اٌضٚجٍح  -4محىرال

 اٌرحفٍع اٌعماسي

)ذٛصٌع األساضً ذٚٔح األعشج ٚاٌمأْٛ اٌعماسي ِتٍٓ حّاٌح حمٛق اٌّشأج  -9محىرال

 ّٔٛرجا( 1402عٍى طغاس اٌفالحٍٓ فً ضٛء ظٍٙش  اٌفالحٍح

 حّاٌح عىٓ اٌّحضْٛ فً ضٛء أحىاَ لأْٛ اٌرحفٍع اٌعماسي -3المحىر 

 حّاٌح أِٛاي اٌماطش تٍٓ لأْٛ اٌرحفٍع اٌعماسي ٚ ِذٚٔح األعشج-1المحىر 

 تٍٓ ِذٚٔح األعشج ٚاٌمأْٛ اٌعماسي حّاٌح اٌحمٛق اإلسشٍح  -1محىر ال

  10-57-49-0669  : المحمول  /ػثذ الؼالي دقىقي - إٌذٚج : ذٕغٍك

 80-23-24-0662      المحمول : /ػثذ القادر تىتكري -                
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