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 ملخص:

ال صاي اٌرحاٌف اٌغعودً ِغرّشاً يف اسذىاب جرشامُ ابترادج اصتّاةَرح راصترشامُ إلرذ ابٔغرأَح       

ٌذِاء ؤفشاد٘ا ِٓ األطفراي رإٌغراء رأرر ان مم رُ يف اٌغرىٓ راضتَراج        ٗإلذ األعش اظتذَٔح راعرشخاص

راٌغالِح اصتغذٍح راٌعَش يف ؤِٓ رعالَ يف ِٕاطم ُ رجتّعاهتُ اٌغىَٕح مبخرٍف ػتافظاخ آٌَّ، 

، شررٓ طررااْ اٌرحرراٌف اٌغررعودً  8102ِرراٍو  01فعٕررذ اٌغرراةح اٌصأَررح لثررً فخلررش ٍرروَ اطتّررَظ اظتوافررك   

جوٍرح اعرر ذفد اٌرراسج األرزن ِرلي ةٍرٌ ةٍرٌ اٌروصسً ذغرىٕٗ ؤعرشج ةثرذاٌشزتٓ           اضتشيب شالز غراساخ  

ؤفرشاد دِرشخ اٌرراسج اٌوم رَح اظترلي ةٍري سئرعر ُ رل رد          2اٌشٍغٌ اظتغرإجشج ٌٍّرلي راٌثراٌق لواِ را    

ؤطفراي تمَرح ؤتٕامرٗ اعررّش اظتٕمرزرْ يف بخرشاض        4ِرٓ ؤطفاٌرٗ رجشمرد     8ةٍي مَاج سب األعشج رصرجرٗ ر

ي ربٔمررار األطفرراي األستعررح اصتشمرري مررإ اٌفررثاح ربعررعات اصتشمرري بزن اظتغر ررفي، فَّررا     جصررس اٌمرٍرر

اعر ذت تاٌراسذني األخشى شامٕاخ اٌث امع رعَاساخ اظتغافشٍٓ خرالي ِشرس٘را تراٌقشٍك اٌعراَ تٕمقرح      

األصسلررني اظتٕفررز راظتررذخً اٌشمَغررٌ اضتَرروً ٌٍعاصررّح صررٕعاء ؤعررفشخ ةررٓ ِمرررً ِررذَٔاً ِررٓ ةّرراي ؤمررذ     

غتررارسج، خٍفررد اٌررراساخ اٌوم ررَح دِرراساً رؤإلررشاس      ِررذَٔاً ٍعّررً تثماٌررح ِررواد غزامَررح    ةُ رجررشحاظتقررا

تاألةَرراْ اظتذَٔررح مَررس دِررشخ اٌقشٍررك اٌعرراَ رشررٍد مشوررح ِررشرس اٌغررَاساخ رشررامٕاخ اٌرررزاء راٌث ررامع  

اٌرخلاسٍررح ةررٓ اضتشوررح رذ ررشس شررامٕح ػتٍّررح تث ررامع جتاسٍررح رؤإلررشاس جغررَّح مبقعررُ رةَررادج صررحَح   

 .ات األريل رذذِا ػتً صٍوخ رتٕ ش رتماٌح ِواد غزامَحٌإلعع

 

 الىالعة:جفاصيل 

ِراٍو   01ةٕذ اٌغاةح اٌصأَح لثً فخلرش ٍروَ اطتّرَظ اظتوافرك     

شٕد طامشاخ حتاٌف اٌعذراْ اٌغعودً شرالز غراساخ    8102

دلَمررح  01جوٍرح ذففرً ترني ورً غرراسج رؤخرشى ِرٓ ة رش بزن        

األرزن ِرررلي  اعرررر ذفداعرررمقد فَ رررا شرررالز لٕاترررً فراورررح 

ِىوْ ِٓ طاتمني ٍعود ظتاٌىٗ ةٌٍ ةٌٍ اٌروصسً وأرد ذمقٕرٗ    

ِغررررإجشج ؤب األعرررشج ةثرررذاٌشزتٓ اٌشٍغرررٌ خرررالي     ؤعرررشج

 2ذواجررذٖ يف اظتررلي ِررع وافررح ؤفررشاد ؤعررشذٗ اٌثرراٌق لواِ ررا       

ؤفررشاد وررأوا ٍرقرروْ يف عررثاخ ٔرروِ ُ ةٍرري ؤِررً االعرررَما      

اضتَراج،  ِرٓ  صثاح ورً ٍروَ رترذء ٍروَ جذٍرذ      واٌعادج ِثىشاً 

عرشج رصرجررٗ راشرٕني ِرٓ ؤطفاٌرٗ      دِشخ اٌمٕثٍح اٌوم َح اظتلي ةٍي سئرعر ُ رؤعرفشخ ةرٓ سمَرً ؤب األ    

 جاوب مه الذمار الذي لحك بالمىشل المسحهذف
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يف مرراي دتاشٍرر ُ ٌٍ ررفاء،   ٘ررُ تمَررح األعررشج   ؤطفرراي  4ةررذدُ٘  ؤطفاٌررِٗررٓ ذثمرري ِررٓ   لرٍرري رجشمررد  

اعررر ذفد تمَررح اٌررراساخ اٌوم ررَح عررَاساخ اظتغررافشٍٓ رشررامٕح ػتٍّررح تث ررامع جتاسٍررح خررالي ِشرس٘ررا     

صررٕعاء ؤعررفشخ ةررٓ ِمرررً ِررذَٔاً ترراٌقشٍك اٌعرراَ مبٕقمررح األصسلررني اظتررذخً اٌ ررّايل راضتَرروً ٌٍعاصررّح 

 تثماٌح ِواد غزامَح.ِذَٔاً آخش ٍعًّ  ٍذةي ػتّذ ةثذٖ واْ ٍعًّ وخثاص مبقعُ شعيب غتارس رجشح

حبغررة سراٍرراخ رشرر اداخ شرر ود ةَرراْ رِٕمررزرْ شرراسووا يف ج ررود بٔمررار مَرراج األطفرراي اصتشمرري ِررٓ      

ِا شرا٘ذرا اٌرراسج األرزن ذرذرً يف اظترلي     األعشج اظتٕىوتح ؤرسدٔا٘ا يف ِنت اٌرمشٍش ؤورذرا ٌٕرا ترإعُ ةٕرذ    

اظتغررر ذت اٌررزً ذمقٕررٗ األعررشج اظتغرررإجشج اظتٕىوتررح ٘شةرروا بزن اظتررلي رػتارٌررر ُ سفررع األٔمررا  ةررٓ        

اٌ حاٍا رتعرذ شتراص صرشاا راعررراشح ؤطفراي ةراٌمني ِرٓ األعرشج ترني ؤٔمرا  ِلعترُ اظتغرر ذت جراء              

س رخرالي فرشاسُ٘ راترعرادُ٘ ت رعح ؤِرراس ةرٓ اظترلي        اٌقااْ اضترشيب وروَ يف األجرواء فرالررا تراٌفشا     

اظتغررر ذت ةررارد اٌقررااْ اضتررشيب لفررفٗ تررراسذني ٌ ررامٕاخ رعررَاساخ وأررد ِرراسج ترراٌقشٍك اٌعرراَ ةٍرري  

 ِمشتح ِٓ اظتلي اظتغر ذت ربةالح ج ودُ٘ يف ابٔمار ربخشاض اٌ حاٍا.

قرااْ اضترشيب راعرر ذت مرا ِرلي      ِ ا٘ذ اصتشميح اٌيت خٍفر ا بمذى اٌراساخ اٌرصالز اٌريت شرٕ ا اٌ   

األعشج اظتٕىوتح وأرد ِ را٘ذ ِشرةرح رجشميرح إلرذ ابٔغرأَح ؤدِعرد رؤمضٔرد ؤةرني ررجرذاْ ابٔغرأَح            

فّ ا٘ذ ابٔمار اظتوشمح تاٌفَذٍو اٌيت ذذارعتا ٔاشقوْ تاٌرواصً االجرّاةٌ راٌيت رشم ا اظتشوض اٌمأوين 

األٔمرا  ةرٓ األطفراي اصتشمري اٌرزٍٓ ورأوا ةراٌمني ترني          ٌٍحموق راٌرَّٕرح ٌه٘رايل ر٘رُ ٍموِروْ تشفرع     

خشعأاخ رتٕاء ِلعتُ اظت ذَ تاٌراسج اصتوٍح رُ٘ ٍفشخوْ رذغًَ اٌذِاء ٔضٍفاً ِٓ ؤجغرادُ٘ رؤٍ راً   

اظت رر ذ اظتررشرص ألمررذ اٌقفٍررراْ اٌرريت اغراٌررد اٌررراسج اٌوم ررَح تررشاءهتُ بزن جأررة ؤٍررذٍ ّا حتررد ةّررود       

رةذَ اعرقاةح األ٘ايل سفع را ٌَغرد ٘رزٖ اظت را٘ذ راصتشميرح اٌث رعح بال        خشعاين ِٓ اظتلي اظتغر ذت

صوسج ِٓ صوس اٌوم َح يف ؤت ع رم َر ا رلثامر ا ذاوذ ِٓ خالعتا رذاوذ٘ا ؤٍ اً ذٍره اٌرءاءج اٌريت    

عرفىد دِرام ُ   غرٍَد راٌقفوٌرح اٌريت ؤص٘مرد رأرر ىد مم را يف اضتَراج راٌعرَش تىٕرف ؤتوٍ ّرا اٌرزٍٓ           ا

ًا ةٍي اعرشخاص اٌغعودٍح ردري حتراٌف ةرذراعا ٌرذِاء اظترذَٔني األتشٍراء ؤغٍثر ُ األطفراي        ظٍّاً رةذرأ

 اظترومش يف ؤلثح صوسج ٌٍغعودٍح رحتاٌف ا. ٌرإٌغاء ردًٌَ داِق ٍاوذ اٌوجٗ اضتمَم

 

 إفادات الضحايا وألاربهم وشهىد الىالعة:

صاس اظتشوررض اٌمررأوين ٌٍحمرروق راٌرَّٕررح ِغررشح اصتشميررح اظت وٌررح اٌرريت خٍفررر ا اٌررراساخ اٌوم ررَح ترراظتلي       

راٌ ررامٕاخ رعررَاساخ اظتررذَٔني مبٕقمررح األصسلررني رؤجشٍٕررا ِعإٍررح َِذأَررح ِوشمررح تاٌفرروس اٌفوذوغشافَررح  

ٔرمٍٕررا ةمررة رٌرره بزن  رِمرراطع اٌفَررذٍو رلاتٍٕررا شرر ود ةَرراْ ؽتررٓ شرراسووا يف بٔمررار األعررشج اظتٕىوتررح را    
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اظتغر ررفي اٌغررعودً األظترراين تاٌعاصررّح صررٕعاء راٌررزً اعرررمثً ؤغٍررة اٌ ررحاٍا اصتشمرري ِررٓ األعررشج          

اظتٕىوتررح ذواصررٍٕا لثررً اٌوصرروي بٌررَ ُ ِررع خرراي األطفرراي اظتفرراتني ةٕررذ اٌرماءٔررا تررٗ تفرراٌح اٌقررواس             

طفراي اظتفراتني، رجرذٔا    تاظتغر في اصرقحثٕا بزن غشفرح سلرود خففرد ظتعاصترح رِعإٍرح شالشرح ِرٓ األ        

األطفرراي ر٘ررُ ِفرراتني تررشرح ؼترٍفررح رالصاٌررد االعَرراساخ إٌفغررَح راٌعفررثَح ذغررود ماٌررر ُ مارٌٕررا      

ِماتٍر ُ رٌىٓ ماٌر ُ اضتشجرح رابٔغرأَح رفمرذاعُ ألتروٍ ُ مراي درْ بجشاءٔرا ِماتٍرح َِذأَرح ِع رُ          

ةثرذاٌشزتٓ اٌشٍغرٌ غ غادسٔرا     ؤغترذ ح راورفَٕا تمرذس ٍغرا مبماتٍرح ِوشمرح تاٌفَرذٍو ِرع اٌقفرً اصترشٍ        

اظتغر في اٌغعودً األظتاين رذرٍخص بفاداخ ش ود اٌعَاْ رِٕمزرْ رؤمذ األطفراي اصتشمري ِرٓ األعرشج     

 اظتٕىوتح وإدٌح ِوإلوةَح رلأؤَح ٍغرٕذ ةٍَ ا ذمشٍشٔا ٘زا يف اُيت:

هاى  اَشااال   ا     عاياً، شاْد عٍااٌ شاازن ج     33أمحد حسني أمحد انسٍاغً ٌبهغ يٍ انعًس 

 ضحاٌا األسسة املُكىبت وإَماذ حٍاة املصابني يٍ أفسا ْا لابهُاِ وحتدث نُا تفصٍالً لائالً:

ّحررالخ جتاسٍررح اٌوالعررح ةٍرري لاسةررح اٌقشٍررك و"وٕررد ٔامّرراً تفٕرراء ؤمررذ اٌعّرراساخ اٌرريت خففرر ا ِاٌى ررا 

 ِ غرافح ة رشج بزن ستغرح ة رش     اٌعاَ مبٕقمح األصسلني رفخلإج اعرَمظد ةٍي درً اٌراسج اٌوم َح ذثعرذ 

ِرش ِٓ ِىاين رِىاْ رلوة ا ةٍي اظتلي اٌرراتع ٌعٍرٌ اٌروصسً رذغرىٕٗ ؤعرشج ِغررإجشج لّرد ِرٓ ِٕراٌِ          

رؤٔررا ِفرراب تاٌررزةش رٔف ررد األذشتررح اٌرريت ٔاششهتررا اٌررراسج اٌوم ررَح فررولٌ رتعررع أم رراص اٌرثرراس راألذشتررح  

 ورراْ رلررع ذٍرره االعرررراشاخ ِاظتررح   شتعررد صررشاا ؤطفرراي ةرراٌمني تررني األٔمررا  راٌررثع  ِٕرر ُ ِفرراتني   

فروق عراوَٕٗ   ِ رذِاً  ؤطرالالً ِرٓ اٌشوراَ    اظتلي ف شةد بزن اظتلي اظتغر ذت سغُ ةرّح اًٌٍَ رلذ ؤصثح 

ِرٓ األعرشج اظتٕىوترح الرشتررد ِرٓ ؤمرذ األطفراي رسفعررد تفرعوتح لقعرح ِرٓ اطتشعررأح ِرٓ فول را روأررد            

غررَاساخ خررالي ِشرس٘ررا ترراٌقشٍك اٌعرراَ ػتررارالً ربعررعاف ا ةٍرري ِررنت ؤمررذ اٌماٌررر ا مشجررح لّررد حبٍّرر ا 

بٔمررار مَرراج اٌقفٍررح رٔمٍررر ا بزن اظتغر ررفي غ ةررذخ بزن اظتىرراْ اظتغررر ذت وررٌ ؤشرراسن يف بٔمررار تمَررح         

اصتشمي رأر اي جصس اٌ حاٍا ِٓ ترني األٔمرا  رلثرً رصرويل بزن اظترلي شتعرد اٌقرامشاخ حتروَ يف         

شتعد صفا اٌرراسج خرالي أقالل را ردرً رلوة را اٌعَٕرف      اٌغّاء غ شٕد غاسج شأَح ةٍي ٔفظ اظتىاْ 

رتعررذ٘ا تررذلامك ةررارد اٌقررااْ غاسذررٗ اٌصاٌصررح ةٍرري ٔفررظ اظتىرراْ اظتغررر ذت أرظررشخ مررإ ر٘رراب حتٍَررك   

رراصٍٕا ج ودٔا يف أر راي  غ ر٘ثٕا اٌقااْ راٌيت غادسخ اٌقامشاخ ةمة اٌراسج اٌصاٌصح ؤجواء اظتٕقمح 

ةاٌمني تني ؤٔمرا  ِلعترُ اظتغرر ذت فوج ٕرا مب را٘ذ اصتشميرح اظت وٌرح جرشاء         ررجذٔاُ٘ جصس األعشج 

ِرٓ ؤطفاٌررٗ اٌررزٍٓ   8ةٍري اظتررلي رل رراء٘ا ةٍري مَرراج ؤب األعرشج اظتغرررإجش رصرجرررٗ ر   اٌوم ررٌ اٌمفرف  

ةٍمررد ؤجغررادُ٘ تررني اٌشورراَ تعررذ ؤْ ؤج ررضخ ةٍررَ ُ اٌررراسج اٌوم ررَح، اعرررّشخ ج ودٔررا مررإ اٌفررثاح 

صس األستعح اٌمرٍي ِٓ األعشج ؤستعرح ؤطفراي جشمري تمَرح ؤفرشاد األعرشج ج ودٔرا يف        رؤخشجٕا بزن جأة ج

وٕررا ممَمررح ع رري ةٍرري عررالِر ُ رعررالِح ؤطررشاف ُ اٌعاٌمررح حتررد خشعررأاخ  تٕخلرراح بخررشاج ُ ذىٍٍررد 

رؤةّذج اٌثٕاء اٌىثاج اضتخلُ اٌيت ٘ذِر ا اٌراسج اٌوم َح فول ُ رمت بععاف ُ بزن اظتغر في اٌغعودً 
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اصتشميح ِشرةح رخٍفد ِأعٌ رآالَ ذفوق رصف ا رذذٌِ لٍوب ررجذاْ  ، اماي اٌعاصّح صٕعاءاألظتاين

 ابٔغأَح".

 

خالي صٍاسذٕا ٌهطفاي األستعح اصتشمري ِرٓ األعرشج اظتٕىوترح ر٘رُ   رعوْ ٌٍعٕاٍرح اٌقثَرح تاظتغر رفي          

مر ّا اٌقفٍرح اٌشاتعرح    وْ رشرمَ َاٌغعودً األظتاين لاتٍٕا شالشح ِٕ ُ ُ٘ ؤغترذ ةثرذاٌشزتٓ رػتّرذ رعر    

ؤفٕاْ ةثذاٌشزتٓ وأوا األطثاء جيشرْ عتا ةٍَّرح جشامَرح فرحرذز ٌٕرا ؤمرذُ٘ ةرٓ ذفاصرًَ اصتشميرح         

 تعذ ؤْ ؤدزن ٌٕا تثَأرٗ:

 عاياً، أ زض ج انصف انسا ض ابشدائً: 11عًسي  –االسى/ أجمد عبدانسمحٍ عهً انسٌسً 

ِررٓ ِاٌىررٗ رٍررذةي ةٍررٌ ةٍررٌ اٌرروصسً اٌىررامٓ يف ِٕقمررح "وٕررا ٔررامّني رتَعرراً مبلٌٕررا اٌررزً اعرررإجشٖ ؤيب 

األصسلني ةٍي اٌقشٍرك اٌعراَ اظترادً بزن اٌعاصرّح صرٕعاء روراْ ؤيب لرذ اعررإجشٖ وروْ اٌمَّرح ابجياسٍرح            

ذرٕاعررة ِررع اٌررذخً اٌررزً وفررً ةٍَررٗ ؤيب جررشاء ةٍّررٗ ترراظتضاسص مبذٍشٍررح ةررذاْ رفخلررإج درخ اٌررراسج       

فولٕررا رتَعرراً جصّررد ةٍررٌ ورٍررح وررثاج ِررٓ عررمف اظتررلي شررعشخ   مبلٌٕررا فرحررد ةررَهت ةٍرري هتررذَ اظتررلي

ةاٌمراً رلرذِاً ال اعررقَع حتشٍى را فاٌىرٍرح اٌفرٍثح       تاخرٕاق رذعشإلد ٌرَثوتح غ ؤفمد فوجذخ جغرذً  

ِٓ عمف اظتلي اٌريت عرمقد فرولٌ شرٍرهت ةرٓ اضتشورح ؤر حتشٍره لرذِاً رشتعرد صرشاا ؤخرويت ترني             

ٕوٍايت لٍرَاًل روٕرد ِرفرامالً ؤٔرهت عرإةَش روٕرا رتَعراً ٔفرشا         األٔما  ةٕذ شتاةٌ ؤصواهتُ سفعد ِع

ِرٓ األِراوٓ    اٌرحمرك ِٓ تني سواَ ظتٓ ٍغّعٕا ٌَٕمزٔا فخلاء ةذج ؤشخاص ورأوا ٍٕرادرْ ةٍَٕرا ِرٓ ؤجرً      

اٌيت حنٓ ةراٌمني فَ را ربخشاجٕرا ِٕر ا فغرّعٕا ةرودج اٌقرامشاخ ٌٍرحٍَرك يف األجرواء فرشوؤرا اظتغرعفني            

ذ ِ ٌ رلد طوًٍ جاء اظتغعفوْ ِرٓ جذٍرذ بخشاجٕرا ِرٓ ترني األٔمرا  رٔمٍؤرا بزن        رلاِوا تاٌفشاس رتع

اظتغر في رحنرٓ اُْ ع رع ٌٍعٕاٍرح اٌقثَرح، ؤصرثد ؤٔرا ترشاح تاٌررح يف رساص ٍرذً األميرٓ رلرذِاً،            

اشررٕني ِررٓ ؤخررويت ِفرراتني بزن جررأيب رحنررٓ ر٘ررُ عرروٍاً ترشفررح رامررذج تاظتغر ررفي اٌغررعودً األظترراين ال   

 ِفا ؤيب رؤٌِ رتمَح ؤخويت مَس وٕا رتَعاً يف اظتلي". ؤةشت ِا

خررالي ِعإٍرٕررا ٌهطفرراي اصتشمرري األستعررح ِررٓ األعررشج اظتٕىوتررح اٌررزٍٓ ؤرسدٔررا ؤشترراءُ٘ رِماتٍرٕررا ِررع       

شمَم ّا ؤغتذ ةثذاٌشزتٓ ؤحل ةٍَٕرا خراي األطفراي اصتشمري رَ٘رة ةٍرٌ ةٍرٌ اٌشٍغرٌ اٌرزً اعررمثٍٕا           

اٌوم ررَح ةٍرري مَرراج   ٗ اصتشمرري ةٍرري ةررذَ بخثرراس األطفرراي تم رراء اٌررراسج  رٕررا ألتٕرراء شررمَمر ٕخررالي ِعاٍ

خواعُ خ َح ةٍي عرالِح األطفراي ِرٓ ذعشإلر ُ العَراساخ ٔفغرَح ؤر ِ راةفاخ ذرادً         ِٓ ب 8ؤتوٍ ُ ر

مُ ٌٍوفاج ةٕذِا ٍعٍّوْ تإعُ ؤصثحوا ؤٍراَ رؤْ اٌراسج اٌوم َح ل د ةٍي مٍّ رُ رمم رُ يف اٌعرَش    

 ّا فاورفَٕا مزا اٌمذس راٌرمقٕا صوساً فوذوغشافَح ٌٍ حاٍا األطفاي اٌصالشح.راضتَاج تىٕف ؤتوٍ 
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عاياً، خال األطفال املُكاىبني واملشىا اد بسفمشاهى     55انبانغ يٍ انعًس  –وٍْب عهً عهً انسٌسً 

 باملسشافى لابهُاِ فؤفا َا:

اطتّررَظ غرراسج جوٍررح  لثررً فخلررش  8:11"شررٓ اٌقررااْ اضتررشيب ٌرحرراٌف اٌعررذراْ اٌغررعودً ةٕررذ اٌغرراةح    

اعر ذفد ِلي ٍغرإجشٖ ص شً/ ةثذاٌشزتٓ اٌشٍغٌ خالي ذواجذٖ ِرع وافرح ؤفرشاد ؤعرشذٗ ٍرقروْ يف      

ٔوِ ُ دِشخ اظتلي ةٍي سئرع ُ رل رد ةٍري مَراج ؤب األعرشج رصرجررٗ اٌريت ٘رٌ شرمَميت ؤَ األطفراي          

ةثرذاٌشزتٓ يف ستَع را اٌصراين     صرّود  طفٍرَ را ةاِراً، ر  63اشت ا رفاء ةٌٍ ةٌٍ اٌشٍغٌ ذثٍق ِٓ اٌعّرش  

عٕواخ، ِضلد ؤجغادُ٘ اٌراسج اٌوم َح رةٍمد تني سوراَ ِلعترُ اظتغررإجشٍٓ     1رفشح ذثٍق ِٓ اٌعّش 

ٌررٗ ؤخشج ررا اظتٕمررزرْ يف اٌفررثاح رمت ٔمررً جصررح األب راٌقفٍررح فررشح تصالجررح اظتغر ررفي اٌغررعودً األظترراين   

اٌصروسج تاٌعاصرّح صرٕعاء رؤٔرا ج رد ةمرة        رإلرعد تصالجرح ِغر رفي    صرّود ٍر ا اٌشإلَعح فرجصح األَ رط

األطفراي األستعرح اصتشمري    ظتشافمرح  اذفاي ؤمذ اظتٕمزٍٓ ٌٕا مبا مفً ألعشج ص شً ِٓ جشميرح رم رَح   

 اٌزٍٓ مل ٍعٍّوا مإ اٌٍحظح تشمًَ ؤتوٍ ُ رؤخ ي برا ؤتٍرر ُ مبا مفً ةٍي مَاهتُ".

 

رشرامٕاخ اٌررزاء راٌرخلراسج رعرَاساخ اظترذَٔني       خٍفد اٌراساخ اٌصالز اٌوم َح ةٍي ِلي األعشج اظتٕىوتح

اظت وٌررح حبررك ؤعررشج ةثررذاٌشزتٓ  خررالي ِشرس٘ررا ترراٌقشٍك اٌعرراَ مبٕقمررح األصسلررني بإلررافح بزن ا ررضسج    

دِاساً رخشاتاً ٍفوق رصفٗ مبحالخ جتاسٍح رشامٕح ػتٍّح تعفرامش رت رامع جتاسٍرح لاتٍٕرا ؤمرذ      اٌشٍغٌ 

 تثَأاذٗ:اظتذَٔني اظتٕىوتني رتعذ ؤْ ؤدزن ٌٕا 

عاياًا  ياسث انراازاث انىحااٍت اهاّ انشااازي اناري  ااٌ          33أمحد عهً انسكين ٌبهاغ ياٍ انعًاس    

 ٌاكم يصدز  خهّ إلعانت أسستّ وافا َا لائالً:

اظتغرر ذفح رتعرذ ذروفا اظتراي ٌ رشاء ِغررٍضِاخ       اٌروصسً  "اعرإجشخ لثً ةذج ؤشر ش ػترً يف ةّراسج ةٍرٌ     

ذ رررًَ ا ررً رختفَفررٗ وثٕ ررش رذرررَا صٍرروخ اٌغررَاساخ رتٍرررد   

ذىٍفررح ذ رررًَ ا ررً رذرروفا ِغرررٍضِاذٗ ِثٍررق ذتأَررح ٍَِرروْ سٍرراي    

رواْ ٍعذ اظتفذس اٌومَذ ٌذخٍٕا رذوفا ِرقٍثراخ اٌعرَش راضتَراج    

جوٍرح شرٕ ا    رفخلإج ؤصثح ػتٌٍ ؤششاً تعرذ ةرني جرشاء ةرذج غراساخ     

اٌقررااْ اضتررشيب ٌرحرراٌف اٌعررذراْ اٌغررعودً ةٍرري اظتررلي اٌىررامٓ   

فَرٗ ػتٍررٌ اٌرخلرراسً رعررَاساخ اظتغررافشٍٓ راٌقشٍررك اٌعرراَ مبٕقمررح  

األصسلررني وررً شررٌء يف ا ررً أررر ي مل ٍعررذ ِٕررٗ عرروى ؤطررالالً ِررٓ  

اٌشواَ، ممَمح ؤفىش ؤٍٓ عإجذ ِفذس آخش ٌٍذخً رٕ٘ران ِثراٌق   

ألٔراط رصترامٓ ا رً ِرٓ عَغراةذين يف ذروفا ةّرً ؤر ذعوٍ رٌ ةرٓ اطتغرامش            ِذٍؤَح ةاٌمح يف رِريت 

اٌمفف اٌوم ٌ ٌقااْ حتاٌف اٌعذراْ اٌغرعودً رِرا اطتقروسج اٌريت وأرد      اسذىثر ا جشاء اظتاٌَح اٌيت 

قوسج اٌرزً وراْ ٍ رىٍٗ ػتٍرٌ اٌرخلراسً      ذ ىٍٗ ٘زٖ األعشج اظتٕىوتح اٌيت ذمقٓ اظتلي اظتغر ذت رِا اطت

 جاوب مه األضزار الحي لحمث بالمحال الحجارية
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ٕ٘را ِعغرىشاخ ؤر ِغررودةاخ ؤعرٍحح ظترارا ورً ٘رزٖ اٌوم رَح ٌرحراٌف اٌعرذراْ اٌغرعودً رلرٍرٗ              ال ٍوجذ

 ٌهطفاي رإٌغاء رذذِاٖ ٌٍّٕاصي رِفادس اٌذخً رعثً اٌعَش راضتَاج ٌٕا وّذَٔني".

 

 وحائج الىالعة:

 انضحاٌا املدٍَني:

 
   

 اإلمجايل

 1 8 0 8 انمشهى

 1   1 اجلسحى

 املُاآث املدٍَت:

 
       

     1 5 1 تديري

 1 1 1 1    تضسز

 

 

 

 وصف االوحهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

اظتٕقمرح اٌريت مت اعرر ذاف ا ررجرذٔا     حتمَمراخ َِذأَرح ظتعشفرح     اظتشوض اٌمأوين اطٍع ةٍي اٌوالعح رؤجشى

األصسلني اظتٕفز راظترذخً اٌشمَغرٌ   ِلي ِذين مبٕقمح ِذَٔح رؤْ اظتىاْ اظتغر ذت ةثاسج ةٓ ْ اظتٕقمح ؤ

رال ذوجذ ؤً ؤ٘ذات ةغىشٍح يف ذٍه اظتٕقمح األِش اٌزً ٍاوذ ؤْ ِرا لاِرد ترٗ     اضتَوً ٌٍعاصّح صٕعاء

ٍعالة ةٍَ ا اٌمأوْ اٌذريل، لواخ اٌرحاٌف ٘و اعر ذات ِرعّذ ٌٍّذَٔني راظتٕ أخ اظتذَٔح رٌ٘ جشامُ 

اعرّشاس اٌغرعودٍح رحتاٌف را يف    رغتشدا رّعاخ اظترح شج. رخشلاً ٌٍّثاد  راٌمَُ اٌيت ؤرتعد ةٍَ ا 

لررً راعررر ذات األطفراي رإٌغرراء راظترذَٔني ِررا ٘رو بال جشميررح ت رعح ذ ررات بزن اصترشامُ اٌرريت  ِررا صاي       

رِغرّع ا رّرع اٌرذريل اٌرزً ِرا صاي صراِرًا بصاء ٘رزٖ اصترشامُ         ؤى شذىث ا ؤِاَ ِرش ٍ اٌرحاٌف اٌغعودً

بٔغررأَح راٌرريت عر ررىً يف اظتغررمثً اٌمشٍررة ةمثررح ؤِراَ ذىرراذف ا رّررع اٌررذريل   اٌريت ٍٕررذى عتررا جرثني ا  

 ردفاةٗ ةٓ اضتموق راضتشٍاخ تً عرىوْ ٘زٖ اصتشامُ عواتك درٌَح يف اٌعذراْ ةٍي ا رّعاخ راٌذري.
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 جىصيات المزكش:

  رٌَرررح اظتشورررض اٌمرررأوين ٌٍحمررروق راٌرَّٕرررح ٍرررذةو رتَرررع ِٕظّررراخ ا رّرررع اظترررذين راظتٕظّررراخ اٌذ

رخفوصًا ِٕظّاخ األِرُ اظترحرذج بزن حتّرً ِغر وٌَاهتا األخاللَرح رابٔغرأَح جتراٖ ِرا ٍشذىثرٗ          

 اٌغعودً ِٓ جشامُ حبك اٌث شٍح ر ابٔغأَح رتعا. اٌرحاٌفطااْ 

   وّا ٍذةو األُِ اظترحذج رغتٍظ األِٓ بزن اضتفا  ةٍي ِا ذثمي ِٓ شتعر ا رعشةح اٌعًّ ةٍري

 ٌذَ اٌَّهت راضتذ ِٓ اسذىاب اصتشامُ حبك ؤطفاي رٔغاء آٌَّ.رلف اضتشب ررلف ٔضٍف ا

      رٍذةو بزن عشةح بسعاي صتاْ حتمَك درٌَح ٌٍرحمَك يف ٘زٖ اصتشميرح رغا٘را رذمرذر ِشذىثَ را

 ٌٍم اء اٌذريل.
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 (1يهحك زلى )

 أمساء وبٍاَاث انضحاٌا انمشهى يٍ املدٍَني وصىز نبعضهى

 انعًس انُىع االساااااااااى و
َىع 

 االَشهان

املُطمت/ 

 املدٌسٌت

يكاٌ 

 انىالعت

تازٌخ 

 انىالعت

 8102ِاٍو  01 األصسلني ةذاْ لرٍَح 8 طفٍح ةثذاٌشزتٓ ةٌٍ اٌشٍغٌ صّود  1

 8102ِاٍو  01 األصسلني ةذاْ لرٍَح 1 طفٍح فشح ةثذاٌشزتٓ ةٌٍ اٌشٍغٌ   5

 8102ِاٍو  01 األصسلني ةذاْ لرٍَح 63 أصي رفاء ةٌٍ ةٌٍ اٌشٍغٌ   3

 8102ِاٍو  01 األصسلني ةذاْ لرًَ 61 روش ةثذاٌشزتٓ ةٌٍ اٌشٍغٌ   4

 8102ِاٍو  01 األصسلني ةذاْ لرًَ 61 روش ػتّذ ةثذٖ   5

 

 ألسسة املُكىبت انهمشهى يٍ صىز 
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 (5يهحك زلى )

 أمساء وبٍاَاث انضحاٌا اجلسحى يٍ املدٍَني وصىز نبعضهى

 انعًس انُىع االساااااااااى و
َىع 

 االَشهان

املُطمت/ 

 املدٌسٌت

يكاٌ 

 انىالعت

تازٌخ 

 انىالعت

 8102ِاٍو  01 األصسلني ةذاْ جشوح 2 طفٍح ؤفٕاْ ةثذاٌشزتٓ ةٌٍ اٌشٍغٌ   1

 8102ِاٍو  01 األصسلني ةذاْ جشٍح 00 طفً ػتّذ ةثذاٌشزتٓ ةٌٍ اٌشٍغٌ   5

 8102ِاٍو  01 األصسلني ةذاْ جشٍح 08 طفً ؤغتذ ةثذاٌشزتٓ ةٌٍ اٌشٍغٌ   3

 8102ِاٍو  01 األصسلني ةذاْ جشوح 01 طفٍح عَ وْ ةثذاٌشزتٓ ةٌٍ اٌشٍغٌ   4

 8102ِاٍو  01 األصسلني ةذاْ جشٍح 01 طفً ةثذاٌغالَ ػتّذ بشتاةًَ اضتشاصً   5

 صىز بعض انضحاٌا يٍ اجلسحى املدٍَني
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 (3املهحك زلى )

 املُاآث املدٍَت املديسة واملشضسزةأمساء وبٍاَاث 

 اسى صاحب املُاؤة و
َىع 

 انضسز

املُطمت/ 

 املدٌسٌت
 احملافظت

يكاٌ 

 انىالعت

تازٌخ 

 انىالعت

 8102ِاٍو  01 األصسلني صٕعاء ةذاْ ذذِا ِلي ةٌٍ ةٌٍ اٌوصسً   1

 8102ِاٍو  01 األصسلني صٕعاء ةذاْ ذذِا ػتً صٍوخ/ ؤزتذ ةٌٍ ؤزتذ اٌغىهت   5

 8102ِاٍو  01 األصسلني صٕعاء ةذاْ ذ شس ِقعُ شعيب   3

 8102ِاٍو  01 األصسلني صٕعاء ةذاْ ذذِا اٌقشٍك اٌعاَ   4

 8102ِاٍو  01 األصسلني صٕعاء ةذاْ ذذِا تماٌح ِواد غزامَح   5

 8102ِاٍو  01 األصسلني صٕعاء ةذاْ ذ شس شامٕح غزامَح   6

 8102ِاٍو  01 األصسلني صٕعاء ةذاْ ذ شس حَحصةَادج    7

 8102ِاٍو  01 األصسلني صٕعاء ةذاْ ذ شس عَاسج ِذَٔح   8

 صىز نبعض املُاآث املدٍَت املديسة واملشضسزة  ساء انمصف 

  
  

  
  

 صُعاااااء –انًٍااااٍ  - املس ص انماَىين نهحمىق وانشًٍُت صا ز عٍ/
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