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 انحً ٔانًُبسل انًسزٓذفخ فً صُؼبء انمذًٌخ

 يهخص:

٘نا اٌزموَو َعوض إؽلي ولبئع اٌمزً ادلزعّل ٌٍّلُٔني اٌيت رورىجهب ؼابئواد اٌزؾابٌف اٌعَاىوٌ ثمصافهب     

ؽٍ اٌفٍُؾٍ واٍزهلاف ادللَٕخ اٌزبهخيُخ وِٕبىذلب اْصوَخ وٍىبهنب واٌيت رعزرب عّك اٌزبهَـ اإلَٔاب  وقلالَ ادلالْ    

يهح ادلىاؼٓ  ؽف  ا هل اٌعُ ي ِع يمُع قفواك قٍاورٗ  لزً يف ٘نٖ اجملفمل اٌزواصُخ، ولزً وعوػ عشواد ادللُٔني، 

بهة ورعاوه ِاب َما    بً( فاوك خفاوَٓ، ثبإلظابفخ إىل رالِري ِتٌاني رالِرياً وٍُا       31ثبإلظبفخ إىل قؽل عريأٗ وعاوػ   

 اٌنٌ ال َىعل يف احلٍ اٌَى ي قو ادللَٕخ اْصوَخ ِب ديىٓ قْ ديضً ٘لفبً عَىوَبً. ( ِتي يف صٕعبء اٌملديخ 381 

 

 رفبصٍم انٕالؼخ:

 -----)يإسبح عذٌذح ثحك انًذٍٍٍَ رعبف نًئبد انجزائى انزً ارركجزٓب لٕاد انزحبنف(-----

ادلووي اٌمبٔى  ِٓ فالي رىصُماٗ ادلُالا  ٌٍىالعاخ     

واٍزّبعٗ ٌوواَبد إٌبعني ِٓ اٌعؾبَب وشهىك اٌعُبْ ِآ  

اٌفٍُؾااااٍ وعاااالٔب قْ اٌىالعااااخ راااازٍقص يف قْ  ق٘اااابيل ؽااااٍ 

ؼاابئواد اٌزؾاابٌف اٌَااعىكٌ وضفااذ ِاآ اٍُمهااب يف مساابء     

صاإعبء ولصاافذ عاالك ِاآ ادلٕاابؼك فاابهط قٍااىاه صاإعبء        

اٌملديااخ، فٍفااذ اٌعشااواد ِاآ اٌعااؾبَب، ولجااً قْ رشااري   

اٌَاابعخ إىل ِٕزصااف اٌٍُااً عاابكد ؼاابئواد ادلااىد ٌٍزؾٍُااك    

ثااااالْ ثلك٘ااااُ،  رلاااالكاً ٌزاااانوو ٍااااىبْ قِبٔااااخ اٌعبصااااّخ    

قهواؽهُ، ِٕبىذلُ، وقِبوٓ هىلهُ قصجؾذ ٘لفبً ْوٌئاه  

اخلاااابهعىْ عاااآ لااااُُ اإلَٔاااابُٔخ،   َىاااآ ق٘ااااً ادللَٕااااخ    

اٌزبهخيُخ َعٍّىْ قهنُ عًٍ ِىعل ِاع ادلاىد، وقْ ِٕابىذلُ    

ثشااىً عٍااً ِىعاال ِااع صااىاهَـ اٌزؾاابٌف اٌاايت اعزاابكد اٌمزااً واٌاالِبه و  "اٌؽااىة واٌؽااني" ادلجُٕااخ ِاآ اٌُاابعىه واٌٍاان

َىٍِ، حلظابد ِٕان مسابص قصاىاد اٍُاك رٍاه اٌىبئٕابد اٌمبرٍاخ وإم ثبالٔفغابه َالوٌ يف إهعابء اٌعبصاّخ صإعبء،              

اٌعشاوَٓ ِآ عّاوٖ     ؽف  ا هل اٌعُ ي ثبئع ٌٍقعابه وهعاً ثَاُػ ٌلَاٗ ٍاجعخ قؼفابي واثٕاٗ اٌشابة اٌانٌ   َزغابوى          

 ٘انا اٌجَازبْ َازُ ىهاعاخ اٌىاواس واٌفغاً واٌَاٍؽخ        ِالوي ذلاُ إال ِاتالً ٍِؾمابً ثجَازبْ اٌفٍُؾاٍ يف      وىوعزٗ   جيل

ووبْ وً ُ٘ ؽف  ا هل ٘ى ىهاعخ وثُع زلصاىي ٘انا اٌجَازبْ ِآ رٍاه اخلعابه وثاالعوٖ اٌُاىٍِ اٌانٌ ال َىابك ََال            

 هِك قؼفبٌٗ، وثٍّؼ اٌجصو اِزيعذ قشلء وكِبء ٘نٖ اٍْوح ثووبَ ِتذلُ اٌنٌ كِوٖ اٌصبهوؿ اْوي.

ضّبُٔخ وىوعزٗ وقؽل عرياهنُ َلعً حيىي.. وبْ ظؾُخ ظغػ أفغبه اٌصبهوؿ اٌنٌ ِبد اٌفلػ وقوالكٖ اٌ

 لنف ثٗ ِٓ ِتٌٗ ادللصك دلتي ؽف  ا هل.

  متط ٍىي كلبئك وإم ثشبشبد اٌزٍفيَىْ رٕمً ِجبشوح ِشب٘ل الٔزشبي اْؼفابي ِآ ااذ هوابَ اٌظٍاُ      

 واٌؽغُبْ، ِشب٘ل ٌٓ ََٕب٘ب ق٘بيل ِلَٕخ صٕعبء.
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 انجزٌح/ ػصبو ٌحٍى يحًذ ػصجخ

انشبْذ/ ؤحًذ انخًٍسً ٌمٕو ثإدالء شٓبدرّ 
 نهًزكش انمبًََٕ

 ٔاظح ٔصبرخ نحمٕق اإلَسبٌ ٔانمبٌَٕ انذٔنًاَزٓبن 

حفد  ا  اىؼديو حؤحدد ادلصدبب      ؤبْدبء  ػبٍبً، ؤحدد   55ػصبً حيىي حمَد ػصبت يبيغ ٍِ اىؼَز 

 حاىعحبيب فقد حدٍز ٍزنذلٌ ؤيعبً حصف ىْب ٍب حدد فقبه:

مسعٕب صىد اٍُاك ؼارياْ اٌزؾابٌف ِآ اٌَابعخ اٌزبٍاعخ       

َ 5135 9 38َِبء َىَ اجلّعخ  حإىل اٌَبعخ اٌضبُٔخ عشو

مث مسعٕب صىد ٍمىغ صبهوؿ يف ؽُّٕاب، قؽالس ِاب َشاجٗ     

اٌيٌياي يف ِٕبىٌٕاب وفوعٕاب ِآ ِتٌٕاب وشاب٘لٔب اٌالفبْ       

 7واٌغجاابه َزصاابعل ِاآ ِااتي عبهٔااب ؽفاا  ا هل اٌعااُ ي،       

قؼفااابي وىوعزاااٗ واثٕاااٗ اٌشااابة وااابٔىا يف ادلاااتي، قصاااجؾىا  

اٌووااابَ، ِتٌٕاااب ادللصاااك دلاااتي ؽفااا  ا هل  يمُعااابً ااااذ

راالِو قَعاابً وراالِود ِٕاابىي قفااوي إظاابفخ إىل عشااواد       

ادلٕبىي ادلزعوهح، ٍمػ اٌصبهوؿ اْوي ٌُلِو ِتي ؽف  

ا هل وادلٕبىي اجملابوهح واٌصابهوؿ اٌضاب  ٍامػ قِابَ ادلاتي       

ٌُزُ ِهّخ اٌزلِري واٌمزً اٌيت كشٕهب اٌصبهوؿ اْوي.
 3)

 

ػبٍدبً،   67ي حصف ىيَزمش اىااعؼت يدػ  ؤدمد حمَدد اخلَي دي يبيدغ ٍدِ اىؼَدز       ؤحد ؤٕبيل احل

 عبه ىْب حآثبر األسي حاألمل عد ؤخذث ّصيبهب ٍْٔ:

َ وٕااذ 5135 9 38"يف اٌَاابعخ اٌزبٍااعخ َِاابء َااىَ اجلّعااخ 

ويت ومسعٕاب اٍُاك ِىضاف    قرٕبوي وعجخ اٌعشبء ِع قفواك قٍا 

ٌٍؽااارياْ احلاااوا ٌٍزؾااابٌف اٌَاااعىكٌ يف مسااابء اٌعبصاااّخ     

اٍازّود   ،ومسعٕب قصىاد االٔفغبهاد هتي قهعابء اٌعبصاّخ  

اٌؽاابئواد ثبٌمصااف واٌزؾٍُااك ادلىضااف ؽاال اٌَاابعخ اٌضبُٔااخ    

عشااو ٌااُلً، شااعود ثاابخلىف اٌشاالَل عٍااً ٔفَاااٍ وقوالكٌ       

ىاه اٌجُاذ،  وفوعذ َِوعبً إىل ؽاىُ ادلاتي ٌىاٍ قؼفا  قٔا     

وِب إْ ولعذ لالٍِ يف احلاىُ ؽال شاعود  اياد قعمجاهب       

أفغبهَٓ لىَني ِٓ شلهتّب لنفب ا علح قِزبه وبٔذ ٍاججبً  

وعلَ شعىهٌ ثالٌ شٍء، عُلد إىل اٌىعٍ ثبإلغّبء إلصبثيت 

وشب٘لد ٘بٌخ ظقّخ ِٓ اٌغجبه واٌلفبْ واٌغبىاد اخلبٔماخ  

ْ إإٌبجتااخ عاآ أفغاابه اٌصاابهوؿ   قعاال قشااب٘ل ادلٕاابىي وِااب   

رلشذ رٍه اذلبٌخ ؽل شب٘لد ِٕبىي قصجؾذ هوبِبً واخلواة لل عُ يمُع ادلٕبىي اجملبوهح ْوضو ِٓ ِئيت ِتي 

 اٌملديخ اٌيت خنبف عٍُهب ِٓ لؽواد ادلؽو" ِٕبىي صٕعبء ِٓ

ً   شب٘لد وىِاخ ِآ اٌغجابه واٌالفبْ     اإلغّبء ِٓ  ٍوعُعبك وثعل قْ   عاواء  مسابء ؽابهح اٌفٍُؾاٍ     ادلزصابعل لال غؽا

وٍُبً فىق هؤوٍهُ ولزاً قفاواك   اٌيت كِود ادلتي اٍزهلفذ ِتي عبهٔب ادلىاؼٓ  ؽف  ا هل اٌعُ ي، اٌيت اٌصىاهَـ 

                                           
 89/9/5185ًبخبريخ  ػصبً حيىي ػصبتٍقببيت ادلزمش اىقبّاين ىيحقاق حاىخَْيت ىيشبٕد   (8)
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 ؽف  ا هل اٌعُ ي وقٍورٗ( وّاب لزاً ؼفاً ِآ ثُاذ عصاجخ اجملابوه دلاتي ؽفا  ا هل وكِاود ِٕابىي            اٍْوح اٌزَعخ 

قفوي رلبوهح كافً صٕعبء اٌملديخ اٌزبهخيُخ واْصوَخ ورىَود ٔىافن وقثىاة ِتيل اٌنٌ رعوه".
 5)

 

 يصذر طجً:

اىدذب     اىدمخار/ حمَدد ؤدمدد ػيدي ادلْخصدز يؼَدو ت ادل خشدف  اىؼ دنزب اىقزيد  ٍدِ احلدي          

 اسخهدافٔ ؤفبدّب بقاىٔ:

هعابي(   1قؼفبي واِوقح و 7"يف اٌَبعخ اٌىاؽلح ٌُلً اٍزمجً ادلَزشفً إؽلي عشو ؽبٌخ وصٍذ عضش ال ؽُبح فُهب  

ؽابالد   9مت إكفبذلُ صلعخ ادلىرً وُ٘ قٍوح ؽف  ا هل اٌعُ ي وقؽل عريأٗ، قِب اجلوؽً فمل اٍازمجً ادلَزشافً   

جعط ِٕهب فؽريح وثني ادلصبثني ؼفٍني واِوقح".ِصبثخ جبووػ سلزٍفخ اٌ
 1)

 

 

 َزبئظ انٕالؼخ:

 انعحبٌب انًذٍٍٍَ:  

 
   

 

 31 4 3 8 اىقخي 

 35 9 3 5 اجلزح 

 انًُشأد انًذٍَخ:

 رعوه  رلِري

   
 

   

 ِىٌل وهوثبء َِغل ِتي 381  ِعقخ ُِبٖ فياْ ُِبٖ ِٕبىي 5

 

 

 إداَبد ٔيٕالف رسًٍخ:

  :انٍٓئخ انؼبيخ نآلصبر 
 ٍديز اذليئت اىؼبٍت ىآلثبر عبه ىْب بإّٔ:  –ػقيو اىْعبرب 

"ؽصً أزهبن ثعل ِٕزصاف ٌٍُاخ اجلّعاخ ويف اٌَابعبد اْوىل ِآ َاىَ اٌَاجذ لصافذ ؼابئواد اٌزؾابٌف اٌَاعىكٌ            

     ٍ صإعبء اٌملدياخ وراالِري٘ب عٍاً هؤوً ٍابوُٕهب رالِو ِتٌااني       ثصابهوفني اٍازهلفذ ِٕابىي ادلالُٔني لااٍ اٌفٍُؾا

                                           
 89/9/5185ًٍقببيت ادلزمش اىقبّاين ىيحقاق حاىخَْيت ىيشبٕد ؤدمد حمَد اخلَي ي بخبريخ   (5)
 89/9/5185ًٍقببيت ادلزمش اىقبّاين ىيحقاق حاىخَْيت ىيدمخار حمَد ؤدمد ادلْخصز بخبريخ   (3)
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( ِاتي كافاً صإعبء اٌملدياخ واٌايت رعزارب ِآ ادلعاب  اْصوَاخ واٌزبهخيُاخ اٌايت            511رلِرياً وٍُبً ورعوه قوضو ِٓ  

اٍزهلافهُ وبْ ثئِىبْ اٌؽرياْ ابشٍ لافهب. قغٍت ٍىبهنب ِٓ ادللُٔني رعزرب زلُّخ وحيظو اٌمبٔىْ اٌلويل اٍزه

ٌعلَ وعىك قٌ ِعَىو ثبٌموة ِٓ ادللَٕخ وال رىعل فُهب قٌ ِظب٘و ٍَِؾخ وال رلوه فُهب قٌ اشازجبوبد. فمال وبٔاذ    

 اٌؽبئواد رىضف ِٓ اٌزؾٍُك واٌمصف يف رٍه اٌٍٍُخ واٍزهلفذ احلٍ يف ولذ ََىكٖ اذللوء كافً ادللَٕخ".

ِ   : ِعُفبً ٕظّاخ اٌُىَٔاىى  "إْ اذلُئخ اٌعبِخ ٌّصابه هفعاذ ِانووح إىل 
 4)

واٌايت اعزاربد صإعبء اٌملدياخ ِلَٕاخ       

قصوَخ، وونٌه مت سلبؼجخ كوي اٌزؾابٌف ِآ لجاً إىل جتٕات اٍازهلاف ادللَٕاخ اْصوَاخ ٌعالَ وعاىك قٌ ِظاب٘و           

 ٍَِؾخ فُهب".

ِٓ قٍوح واؽلح ٍ٘ قٍوح ؽف  ا هل اٌعاُ ي ثُٕاهُ    31خفوَٓ ِٕهُ  31ِلُٔبً لزٍىا وعوػ  33"إْ ؽىايل : ولبي

( ِاتي ِآ ِٕابىي ادللَٕاخ اٌزبهخيُاخ واٌايت َمؽٕاهب اِالف ِآ ادلالُٔني          511قؼفبي، ورعوه ِاب َيَال عآ      7

اٌنَٓ قصُجىا لبٌخ فىف وقظواه ٔفَُخ وّاب رالِود ِعاقبد ادلُابٖ ورعاوه ادلىٌال اٌىهوثابئٍ دللَٕاخ صإعبء          

 اٌملديخ".

 

 

 :إداَبد ٔيٕالف نهًُظًبد ٔانٍٓئبد 
 ىج:حسارة حقاق اإلّ بُ عب

"إْ لصف صٕعبء اٌملديخ َعىٌ احلمل عًٍ اٌزواس اٌُّ ي، وعًٍ اجملزّع اٌلويل اّاً َِائىٌُبرٗ ٌىلاف اٌعالواْ     

 واٌجلء يف إعواءاد زلبٍجخ إٌظبَ اٌَعىكٌ عًٍ عوائّٗ"

هَاخ  وّب قكأذ اجملبىه اٌلاُِخ اٌيت اهرىجهب اٌعلواْ اٌَعىكٌ وؽٍفبؤٖ عٍاً ادلاىاؼٕني يف سلزٍاف زلبفظابد اجلّهى    

كوْ اعزجبه حلمىق اإلَٔبْ قو اٌمابٔىْ اٌالويل اإلَٔاب ، واٍازٕىود يف ثُابْ ذلاب اٍازهلاف اٌعالواْ دللَٕاخ صإعبء           

 اٌملديخ واِْبوٓ اٌضمبفُخ وادلٕشآد احلُىَخ واٌجُٕخ اٌزؾزُخ وادلَبوٓ اٍِ٘خ ثبٌَىبْ ِٓ ادللُٔني إِِني، ولبٌذ: 

ؼىٍَاخ وِاب متَاىهب ثبٌشاوعُخ إال      الْ عٍُّخ عبصافخ احلايَ وبٔاذ ِٕظّاخ وشلٕهغاخ ِٕان ٍإىاد       ث"إْ االٍزهلاف كًٌُ َىظؼ 

 شعبه قهاكد ثٗ امُك ِآهة ففُخ يف إفعبص وإمالي اٌشعت اٌُّ ي"

 

 اذليئت اىؼبٍت ىآلثبر: 

عاالواْ قصاالهد اذلُئااخ اٌعبِااخ ٌّصاابه ثُاابْ إكأااخ فٍصااذ فُااٗ إىل اٍاازٕىبه اٌصااّذ اٌعاابدلٍ واٌاالويل إىاء فااوق اٌ        

اٌَعىكٌ ٌٍّىاصُك واٌمىأني واالرفبلُبد اٌلوٌُخ ادلعُٕاخ ثزغٕات ِٕابؼك اٌزاواس اٌعابدلٍ قصٕابء اٌتاعابد واٌصاواعبد         

َزبْ اٌفٍُؾٍ ثصٕعبء اٌملديخ ادلىزظخ ثبٌَىبْ وادللهعخ ثمبئّاخ  عًٍ ثاجلّعخ َىَ َِبء  ٗ ادلجبشو يف وقْ اٍزهلاف

ِتالً ِاب   381، شلب قكي إىل ٍمىغ علك ِٓ اٌمزًٍ ورلِري ورعوه حنى ( قٌف َّٔخ531اٌزواس اٌعبدلٍ وََىٕهب  

َ 3954َ وارفبلُااابد ال٘ااابٌ  3975ولاااع عٍاااً ارفبلُاااخ   وِزىٍاااؽخ، ِاااع قْ اٌزؾااابٌف اٌَاااعىكٌ    ثاااني قظاااواه وٍُاااخ   

 واٌربورىوىٌني اٌزبثعني ذلب.

 

 ٍْظَت األٌٍ ادلخحدة ىيخزبيت حاىؼياً )اىياّ نا(
ؼرياْ اٌزؾبٌف اٌنٌ رمىكٖ اٌَعىكَخ عًٍ ادللَٕخ اٌملديخ ثصٕعبء ادلىلع اٌزواصٍ، قؽل اٌُىَٔىى غبهح ٔفن٘ب  قكأذ

قللَ عىا٘و احلعبهح اإلٍلُِخ، وّب وصفذ ادللَٕخ. ولبٌذ ادللَوح اٌعبِاخ ٌٍّٕظّاخ "ثوَٕاب وىفاب" يف ثُابْ ذلاب قْ       

 ومحبَخ اٌزواس اٌضمبيف يف آٌُّ. ٘نا اٌزلِري ٌٓ َؤكٌ ٍىي إىل ِفبلّخ اٌىظع اإلَٔب  وووهد اٌلعىح الؽزواَ

                                           
ىخصدب  ظدَِ بزّدبٍو ٍااعدغ اىخدزاد اإلّ دبين اىؼدبدلي اىدذب حدديزٓ اىياّ دنا، حعدد ؤعدز              5111ح  إدراجهب ت عبئَت ٍااعغ اىخزاد اىؼبدلي ت اىؼبً  (4) 

االحفبعيدت   ً االحفبعيدت ادلخؼيقدت اَبيدت اىخدزاد اىؼدبدلي حح دؼ  حيدل       8975ّدافَرب   86ادلؤمتز اىؼبً ىيياّ نا ت دحرحٔ اى ببؼت ػشزة ببدبري  ت  

 ػي  احملبفظت ىؤلجيبه اىقبدٍت ػي  ادلدُ اىيت ذلب عيَت ػبدليت حاسخثْبئيت.
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قىاعد ومبادئ القانىن الدويل 
جترم استهداف املدنيني واملدن 
واملىاقععععث اة رالعععع   عععع   

 الزناعات املسلح .

 

 

 حعفت احخجبجيت بصْؼبء اىقدميت ّظَخهب اجلبهت اىثقبفيت:

وعٗ ادلشبهوىْ يف ٘نٖ اٌىلفخ هٍبئً ٌٍّٕظّبد اٌلوٌُخ ادلعُٕخ ثبحملبفظخ عًٍ اٌزواس وإىل رلٌٍ آِْ وقِني عبَ 

ٌاوكص اٌعالواْ عآ اٍازهلاف صإعبء اٌملدياخ       اُِْ ادلزؾلح ثزؾًّ َِئىٌُبهتُ اٌىبٍِخ لَات االرفبلُابد اٌلوٌُاخ    

 واٌزواس واِصبه يف آٌُّ ورؽجُك اٌعمىثبد اٌمبٔىُٔخ لمٗ وفمبً ٌٍمبٔىْ.

االعزالاء عٍاً صإعبء اٌملدياخ عودياخ شإعبء ال رغزفاو ثبعزجبه٘اب متضاً عّاك           ثاالْ  واعزرب اٌجُبْ اٌصبكه عٓ اٌىلفاخ  

بهح، وبشفخ اٍزهزبه وعهاً كوي اٌعالواْ ثالةُاخ ادلاىهوس اٌضمابيف،      اٌزبهَـ اإلَٔب  وقللَ ِلْ اٌلُٔب ربهخيبً وؽع

وّااب قكاْ اٌجُاابْ ثشاالح ٌىعااٗ االعزاالاءاد ادلزىااوهح عٍااً صاإعبء اٌملديااخ وادلعااب  ِؽبٌجاابً ادلٕظّاابد اٌلوٌُااخ ثزؽجُااك  

 اٌعمىثبد اٌمبٔىُٔخ.

ادلعب  اْصوَخ إٌُُّاخ عاواء اٌعالواْ    وكعب ٌزىفري جلبْ زلٍُخ وكوٌُخ ٌزمُُُ اْظواه اٌيت حلمذ ثصٕعبء اٌملديخ و

 اٌغبشُ.

 

 ٔصف االَزٓبن ٔفمًب نهمبٌَٕ انذٔنً:

ادلووااي اٌماابٔى  َؤواال قْ اْكٌااخ اٌاايت وصمهااب يف ٘اانٖ احلبكصااخ رشااري إىل قْ    

لااىاد اٌَااعىكَخ وكوي ابٌفهااب اٌعَااىوٌ فولااذ اٌماابٔىْ اٌاالويل اإلَٔااب     

واهرىجذ عوديخ لك ِلُٔني قثوَبء ثبٌمزً ادلزعّل واٍزهلفذ ثشاىً ِزىاوه   

واس اٌعابدلٍ  قؽُبء صٕعبء اٌملديخ اْصوَخ واٌزبهخيُخ اٌيت صٕفذ ظّٓ اٌزا 

َ واٌربورىوااااىٌني 3954اإلَٔاااب  احملّاااٍ تىعااات ارفبلُاااابد ال٘ااابٌ ٌعااابَ      

 نا االٔزهبن ومٌه  ب، شلب ََزٍيَ ادلَبئٍخ اٌمبٔىُٔخ ٌٍّزَججني ادلٍؾمني 

 ؼجمبً ٌٍمبٔىْ اٌلويل. 
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 ً ػي  حي اىفييحي صْؼبء اىقدميت89/9/5185اىعحبيب اىقخي  اىذيِ عخياا جزاء اىقصف بخبريخ 

 ٍنبُ اىااعؼت ّاع االّخهبك اىؼَز اىْاع االسدددددددددٌ ً
حبريخ 

 اىااعؼت

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ  ِتي اٌعُ ي لزًُ 4 ؼفً ٍِه ؽف  ا هل قمحل اٌعُ ي  3

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ  ِتي اٌعُ ي لزًُ 4 ؼفً حيىي ؽف  ا هل قمحل اٌعُ ي   5

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ  ِتي اٌعُ ي لزًُ 9 ؼفً عٍٍ ؽف  ا هل قمحل اٌعُ ي  1

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ  ِتي اٌعُ ي لزًُ 33 ؼفً زلّل ؽف  ا هل قمحل اٌعُ ي  4

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ  ِتي اٌعُ ي لزٍُخ 31 ؼفٍخ ِبهَخ ؽف  ا هل قمحل اٌعُ ي  5

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ  ِتي اٌعُ ي لزٍُخ 31 ؼفٍخ ِواَ ؽف  ا هل قمحل اٌعُ ي  6

 34 ؼفً لبؼٓ صبحل ادلوواؽٍ  7

قصاااُت يف اٌمصاااف 

ثشاااظُخ ِعلُٔاااخ يف   

ثؽٕٗ وِب ثعل َىِني 

 يف ادلَزشفً

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ  ِتي اٌعُ ي

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ  ِتي اٌعُ ي لزٍُخ 36 ؼفٍخ َُُٔ ؽف  ا هل قمحل اٌعُ ي  8

 5135 9 38 ِتي اٌعُ يؽٍ اٌفٍُؾٍ   لزًُ 17 موو ؽف  ا هل قمحل اٌعُ ي  9

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ  ِتي اٌعُ ي لزًُ 51 موو قمحل ؽف  ا هل قمحل اٌعُ ي  31

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ  ِتي اٌعُ ي لزًُ 15 موو حيىي حيىي زلّل عصجخ  33

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ  ِتي اٌعُ ي لزٍُخ 15 أضً ؽىهَخ ٍعل احللَل  35

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ  ِتي اٌعُ ي لزًُ 55 موو عصبَ حيىي زلّل عصجخ  31

 ً ػي  حي اىفييحي صْؼبء اىقدميت89/9/5185بؼط اىعحبيب اىقخي  اىذيِ عخياا جزاء اىقصف بخبريخ 

  

 ٌحٍى ٌحٍى يحًذ ػصجخ ؤحًذ حفظ اهلل ؤحًذ انؼًٍُ
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 طبئزاث اىخحبىف اى ؼادبؤسزة حف  ا  اىؼيو عخيج حتج ؤّقبض ٍزنذلٌ اىذب اسخهدفخٔ صااريخ 

  

 عضخ انطفم/ يالن حفظ اهلل ؤحًذ انؼًٍُ عضخ انعحٍخ/ حفظ اهلل ؤحًذ انؼًٍُ

  

 عضخ انطفم/ يحًذ حفظ اهلل ؤحًذ انؼًٍُ عضخ انطفهخ/ يزاو حفظ اهلل ؤحًذ انؼًٍُ

  

عضخ انشٔعخ/ حٕرٌخ سؼذ انحذٌذ ٔثجٕارْب ثؼط عضش ؤٔالدْب 
 ؤَمبض يُشنٓى انذٌٍ يبرٕا يؼٓب رحذ

 عضخ انطفم/ ػهً حفظ اهلل ؤحًذ انؼًٍُ
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حي اىفييحي  -ً ػي  ٍزنه اىؼيو 89/9/5185اىعحبيب اجلزح  اىذيِ ؤصيباا جزاء اىقصف بخبريخ 

 صْؼبء اىقدميت

ّدددددددددددداع  اىؼَز اىْاع االسدددددددددٌ ً

 االّخهبك

حدددددددددددددبريخ  ٍنبُ اىااعؼت

 اىااعؼت

 5135 9 38 اٌفٍُؾٍ اا ِتي اٌعُ يؽٍ  عوَؼ 5 ؼفً ٍٍُُ زلّل ٍوَع  .3

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ اا ِتي اٌعُ ي عوَؼ 34 ؼفً إثواُُ٘ زلّل عجلا هل اٌربؼٍ  .5

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ اا ِتي اٌعُ ي عوَؼ 55 موو هَبض زلّل عجلا هل اٌربؼٍ  .1

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ اا ِتي اٌعُ ي عوَؼ 61 موو صبحل عٍٍ اٌعُ ي  .4

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ اا ِتي اٌعُ ي عوَؼ 15  موو عجلا هل زلّل عىفبْ  .5

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ اا ِتي اٌعُ ي عوَؼ 45  موو حيىي زلّل عصجخ   .6

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ اا ِتي اٌعُ ي عوَؼ 15  موو عجلاٌىومي زلّل اٌىاكعٍ  .7

 5135 9 38 اا ِتي اٌعُ ي ؽٍ اٌفٍُؾٍ عوَؼ 51 موو ٔصو زلّل ٍعل اخلبوٌ  .8

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ اا ِتي اٌعُ ي عوَؼ 51 موو زلّل قؽَٓ زلّل كالي  .9

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ اا ِتي اٌعُ ي عوَؼ 11 موو إثواُُ٘ زلّل عٍٍ ِلاعٌ  .31

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ اا ِتي اٌعُ ي عوَؼ 51 موو زلّل ٍعل صبحل اخلبوٌ  .33

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ اا ِتي اٌعُ ي عوحيخ 51 أضً صجُؾخ اٌوؽىٍِ  .35

  

 
 انعحٍخ ٔانشبْذ ػصبو ٌحٍى ػصجخ

 اسزطبع انًزكش انمبًََٕ يمبثهزّ ْٕٔ ٌزهمى انؼُبٌخ ٔانؼالط فً انًسزشفى
  ٕفً ثؼذ ؤسجٕع فً انًسزشفىر



 لصف يذٌُخ رزاس ػبنًً "يُشل انؼًٍُ"حمٕلً ٌٕصك: رمزٌز 12 
 

 

 ادلْشأث ادلدّيت ادلدٍزة حادلخعزرة

 ادلديزيت ّاع اىعزر اسدددٌ صبح  ادلْشإة ً
ٍنددددددددددددددددبُ 

 اىااعؼت

حدددددددددددددددبريخ 

 اىااعؼت

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رلِري وٍٍ ؽف  ا هل قمحل اٌعُ يِتي     .3

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رلِري وٍٍ حيىي زلّل عصجخِتي     .5

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رلِري عيئٍ ٍعىكٌ عٍٍ ؽَني اٌعلِخِتي     .1

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رعوه وجري قمحل زلّل اخلٍَُِّتي     .4

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رعوه وجري زلّل قمحل محيحِتي     .5

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رعوه وجري ِعقزني ُِبٖ – قمحل زلّل اخلٍَُّ   .6

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رعوه وجري َِغل اٌفٍُؾٍ   .7

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رعوه وجري زلؽخ وهوثبء ادلٕؽمخ   .8

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رعوه ِتي ٍوَع  .9

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رعوه ِتي ادلغوا  .31

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رعوه ِتي ادلَىهٌ  .33

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رعوه ِتي اِْري  .35

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رعوه ِتي اٌربؼٍ  .31

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رعوه ِتي اجلوايف  .34

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ صٕعبء اٌملديخ رعوه ِتي إٌَُلاه  .35

 5135 9 38 ؽٍ اٌفٍُؾٍ اٌملديخصٕعبء  رعوه ِتي ثوَه  .36
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