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 ملخص:

مننظاك ننراٍننوتاغفرنن طاا00:11شنن طاؿنن حرباةرلَننااف النن فياغفرننوويًايفنن سباةوٍنناا اغفرنن هااغفنننا

لنن فـرٍ اغفونن تااتاه ننياةنن ف لاتقنن ااقنن واتنن ية اثمرنن فرٍظاأ  نن  امرثس نن ااااا0106أكاننولراا01غدلوغفنن ا

لَ ن  اا(امندتَ  اا03سفرتاغفغ سباهظامقان ا اأازل فلااغحلدٍدب،ا-مدٍرٍااة  اسغسا-ربٍامب ـقااغدلظ

يمننرتاث(اأؿفنن  ،اك نن اأا فننطاغفغنن سبااا3(اآخننرٍظالَ نن  ا ا12ه منن  ،اثةننر ا اا41غمننرأباٍ نن  راه ر نن اا

اغحل ف ا اثش ة ااحت  اموغيال   اثأػرتال فـرٍ اغفو ت.

رقااغفشؤثواغإلترن تَاافممن اغدلالندبا اغفنَ ظ:ا  ندثاة ي ناامرثهناااندٍظاااااااااق فطافَريفرغتدًام 

ثكنن  تاغممنن اغدلالنندباغفو م نناا اغفننَ ظالشنندبا نندغاغذل ننوتاه ننياغدلنندتَ اثتقنندتاأه نن ااو يٍ نن امسننراااااا

غفؼل ٍ  .
 0)

ا

 الىالعت:فاصيل ت

أسنقـطاؿن حرباةرلَنااف الن فياااااات0106أكانولرااا01غدلوغفن اامنظاك نراٍنوتاغفرن طاااااا00:11غفر هااغفنه دا

غفرننوويًاق   ننااةوٍننااه ننياةنن ف لاتقنن اماوسننـااك تننطاا

حلدٍدباك توغاظامظاسك واغاق امدتَ ات ية اثمر فرٍ

 اؿنننننننرٍق  اة ازل فلنننننننااة ا  ننننننن  اهنننننننظاغممنننننننظا

ثقونطاغفغن سباغيوٍنااه نياةن ف ن اأ  ن  ااااااااثغ ساقرغس،

مدٍرٍااة  اا- ـقااغدلظربٍ مرثس  ال فـرٍ اغفو تامب

زل فلنننااغحلدٍننندب،افارنننفراهنننظاثقنننومارلنننرسباااا-سغس

(امننندتَ  اقا نننيالَ ننن  اغمنننرأبا اسنننظاا03لشنننوااخ فنننطا 

(اأؿفن  ،اا3(امندتَ  اآخنرٍظالَ ن  ا ااا12غفك وفااثةر ا 

اثيمرتاغفغ سباغحل ف ا وال فك م اثش ة اازل  اامبوغياغف    اثأحلقطاأػرغساةرَ اال فـرٍ اغفو ت.

غسنا رغساحت َن اغفـنن غواااغفقن تو اف لقنوواثغفا  َنااأكندثغااااا رن اسثغٍن تاتن ة اثشن وياهَن واف  ركنرااااااا

ا ثفااأثاة وياٍقوتاهبن اأًازلا ه قماهق اغساك ل اف   رسباغحلريباف ال فياغفروويًا اأةوغ اغدل ـقا

غيرةننياغفنندٍظافنن سواهننديا اغفوطننو اة امكنن واغفغنن سباثةتقنن ااغسثغ اغفؼننل ٍ اأ نن ااغدل ـقننااغف  حَنناا

فننَ  اةننرغ احت َنن اغفـنن حرغتااا اغفوطننو اغ َ لإطنن ل ن اثانننخراأثغحنن اغدلرننا اغحلَنن باماننن رٍظاام نن  

قن  اأةنداغف ن ة اغفندٍظاكن توغاه نياااااااغفلاك طاحت  ادلدثاتظياسن هاالونداغساكن  اغةنرسب،اااااا،غحلرلَا

اغحلن ف ا اا ن ا اغمةنوغ اك تنطاااوقن اااافياغفرنوويًاحتاش ة ااموغياغف    اأت اش  داؿ حرباةرلَااف ال 

                                      
 

1- enar-injured-and-dead-scores-leave-hodeidah-buses-passenger-https://reliefweb.int/report/yemen/attacks   

 إحذي جثث الضحايا علً جاوب الطريك
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ه ندامنرثس  اااه نياغحلن ف ا اثسك هبن اااال فغن سباغيوٍنااااا فـرٍ اغفون تالن يرغةٌاتااف ةننااام دامرثس  النا

غفؼننل ٍ ا اكنن ااأشنن  اثغةرنن ياؿنن ٍرتثقنن  اشنن  دتاغفغنن سباا،مبدٍرٍنن اة نن اسأسامب ـقننااغدلظننربٍ 

اه ح ا .وغاأت سامدتَ الوغام   اك والرفقااغدلرا دف اك تاغجت ثاك تطاغفغ سباه َفااف غ ٍا

 أفاد: اندكخىر خاند احلهىٌ احلدَدة ب يدَر يكخب انصحت وانسكاٌ مبحافظَّائ

أوامكا اغفظلااثغفرك وال حمل فلااق تامبرنؤثفَا ا اةسنو ااغيرةنياثتق ن  امنظاموقنناغ سنا دغااااااااا

غفونن واثةٍنندغماة ننااغفؼننل ٍ ا ا  ةنن تااة امراشننفَ تايلَننداثلَننطاغففقَنن اثمدٍ ننااغحلدٍنندبافا قننٌااا

غدلراشفَ تاثق  النوا   كاهوغح اثطوول تا قا  اغففرواغفـ َااثاوغة اغدلرغف اغفظلَااثغدلراشنفَ تاا

ال حلدٍدباتاَ اافشلااغإلمك تَ تاثق ااغميثٍااثغحمل فَ اثغدلرا رم تاغفـ َااثغفوقوياغفك  افاشغَ   

 واجيهإفاداث شهىد عيان و

عايددا ل أ ددد املدددَُف املسددافرٍَ عهددً يدد    دددي      32بددراُْى سا،ددٍل َبهددل يددٍ ان ًددر    اعبدددِ 

بشدظاَا يف   يف ر ُهدها جدراا ابدابخها    دحّ  حسدببج انادارة  احلافهخف املسخهدفخف كاٌ برفقت وان

ّ  قدج بدّ انادارة  عامدت يسدخدتت نبخرْدا      أحل ل كًدا انراس ويُاطق أخدري سسددْا   األتدٍ   ،دام

 مابهُاِ أثُاا خضىعّ نهرعاَت انطبُت مبشفً زبُد وحتدد  نُُا مائال :

خرةطامظامزنف  اغفك حظا  سباغفو ٌامبدٍ اايلَدا اغفظ   اغف  كرامظاٍوتاغفر طاثك وامونٌاثغفند ااا

ا فلنااة اثلوندغواثةندت اااه من  اثقرستن اغفرنفراة ازلاااا41محويبازل داه دغفرمحظاغفلاٍ ن  راه ر ن ااا

كن وامكالن  اااغ ازل فلن اةا اا اأت اثثغفند اثسن فرت اه نياما ن ااااا ل ص(اطودت اه َ  اتق اماوسـااة ف

توغاٍ ل وواهظاه  ا ازل فلنااة اأتن اأةند  اةَنااااااك ال دلدتَ الوؼ  ااك توغات ية اثغف وغاغ خرً

فرنوويٍااثحت فف ن اااثتاَ اافاظوَداغا ايلَداثغدلدٍرٍ تاغة ثسثالَناغٍُركرميك  حناما و اك طاغاغه  

م ننداهنندباأشنن راه ننيازل فلننااغحلدٍنندباثشل سسننا  اف قانن اثغفوقنن  اغي نن هٌا نن اسننك   اغملرٍنن  اااااااا

ث امنظااثادم   ادلظ يساثس  اغفوَشاثغحلَ با اأيف  ام  ؿ اثمندٍرٍ تاغحمل فلنااقرستن اغفرنفراثغفنزنااااا

اااة فرن امبقونداثسنؾاغحل ف ناااااثثغفند اك طاأتن اااه ياغحل ف اا،اه دم اس فرت م  يف  اثأةَ ح  اغفرك َا

ة ن اسغسافوةن ن الوقنوماغفغن سباأم م ن ااااااٍظالن فـرٍ اغفون تامب ـقنااغدلظنربٍ امدٍرٍن ااااااثأ    امن اك ن امن سااا

ه َفناااـن ٍرتاغفشنل ٍ ا اكن ااااااغفغن سباك تنطاااأم م  ال فـرٍ اغفون تاثقونطاه َ ن ااااك تطاة ف ااأخرىادتر

ا  امافرقاامظاةرد  اف سقنطااغجت ث،ااورػطافشل ٍ ا اس قٌاثثغفد اأطَ طالشل ٍ ا اسأس  اثأحن

اغُواَ ولننااأفقننطام نن  ا اغدلراشننفياثأطنن لطاغحلَنن باه ننياة ر نن اثأتنن الاننرتاسنن قٌاغم ننظااورػننطافغا

امراشفيامدٍ اايلَد.اأا قياغفو وا ا يفطاةرغ افقدغ افر قٌاغم ظا  مو ق

ا
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 يف انىجّ وانُدٍَ مال نُا: عايا ل جرَح آخر أبُب 28ًرِ عل عبشري أمحد عبدِ أدب

م فك ن اموانرااااٍرنوق  ااة ف ن اماوسنـاااام ن اهن ح لاغسناق َ  ااامهَن اااس فرتال ة   اهظاه  اثمظندساسيوا

مدتَ الَ   اه ح ا اغخربثت اغ  امظايلَندا،اغفاقَ ن ااا01لنك رامظاا اااكاقغحل فاه ٌاٍوسياهب و اك تط

َفناااكا ااسنويغ اثأيخ نااك اااغيوٍااش  دتثقوطاه َ  اغفغ سباا  ف  اأخرىام نَ ال دلر فرٍظاثغف  ية 

ًااااك نطا اغسناـَناغفرةٍنااااا ن احنوتن ااا   رثااغفشنل ٍ اااـ ٍراطف اك طاغمسن لونداااشنورتالننيفا اةرند

ةنرغ اةطن للالشنل ٍ اغفغن سبا يفنطالنوهٌَاسأٍنطااااااااساثةدتاغفدم  اا   رامنظاٍندًاثثة نٌااااغتقش ماغفغ  

اثقوننطاه َ نن اغفغنن سباةَننااغحل ف ننااغفننلاغفاقَ نن اهبنن غف نن ساغفنندٍظاكنن توغاه ننيامننواغحلنن ف ا اثلنن مخضاا

ك نطاأمسنناغفـن غوا يغ ااااغحل ف نااامنظااافن سغ اخرةنطاااأيف    اشلرقاك تطاأةر يااأيف    اقا طبام  شر

شن  دتارلنرسبامرثهنااااااغينوًاه نياغف ن ة اغيرةنيااااامنظامو ثيان ال فقظنيااااق قنطااحي  ا اغمةنوغ اا

غمنرأباؿ ه ناا اغفرنظاك تنطاقنداأطنَ طالشنل ٍ ا اااااااااسغٍان  افن سقوغاغحلَن بام ن  اااااغفودٍدامنظاغيرةنياا

مظاغف  ة اةتق ا  اف فغن سباااسأس  اثف سقطاغحلَ باتاَ ااهدتاثطو افرواغإلسو ااأثاهدتامقدسباأةد

غفونن تاغفندًاٍقننا ام ـقناات حَنناا اٍوةندافَ ن اأًامرفنن اااااااثقونطاه نياغحلن ف ا اأ  نن  امرثس ن الن فـرٍ ااااا

ثيفاٍراـناأةدامظاأ  ااغدل ـقااغفالركاأثاغفند   اةفَ ن اتاَ نااحت َن اغفـن غواغحلنريبالونداااااااااطلٌ

ان امنظامراشنفَ تامدٍرٍنااغيرغةنٌاثيلَنداااااااأمؼٌاتظياس هاااقرٍ   اثط طاةفَ  اسَ سغتاغإلسنو ااا

متاتق  نن اة امشننفياغيرغةننٌافإطنن للاك تننطااااقنن اغفؼننل ٍ اه َ نن اك ننطاأتنن اأةنند  ااااقنن تاغدلرننوف ال ا

ماوسننـااثعَننناغفؼننل ٍ امنندتَ اةػنن فااة اأواغدل ـقننااغفننلاثقوننطاغفغنن سبافَ نن اخت ننوغادت منن  امننظاأًاا

ايًاهركرً.ا ك  تاهركرٍااث اٍوةداةىتامق ا  اأثامظاٍ  س

عايا ل َاجٍ يٍ اناارة اجلىَت أبدُب يف َددِ انُسدري و      45 ُدر أمحد ، د احلُدرٌل عًرِ 

َقهّ  ىل يشفً انثىرة بان ابًت بدُ اا أجرَُدا ي دّ يقابهدت يُداَُدت يىثقدت مبقطدع انفُددَى         

 وحتدد  نُُا عٍ حفابُم انىام ت مائال :

مواشن ة ااه ندثاثغطن احت ن ا تنَس اغدلرناادتا اغف  ن  ااااااااأت اه م ا اقـ ماغف    اثأ    ام اك طاه يا

ثشن ة  امنوغياااااك نطاغشن  داؿَن سثاةرلَن احت ن ا اغ ةنوغ ام ندامنرثساغحلن ف ا اااااااااام سٍظال فـرٍ اغفو ت

يفاأشنوراة ااثه دم امرست امب ـقااغدلظربٍااجب  اسغساال فـرٍ اغفو تال يرغةٌغف    اغفلاك  اه َ  ا

ثمرثست اةنوغس ظامسونطاػن َلاغفشنل ٍ اا   ر ن اغفغن سبا ااااااااغحل ف تاٍااه ياه دم ايثتاغفغ سباغيو

زلَؾاغدلك واأط طاأت ا اٍدًاغفَ ىناثأطَ اموٌا   ااه   امظايلَداأم اس ح اغفشن ة اافقندافن سواااا

ترفنطامنظاه نياااااىفامانن رغ الإطن لا ااغحلَ باةرغ اةط لا الشل ٍ اغفغ سبا اسأسن اثةرندثاتنراام ن  اثانوااااا

ثأتن ام قن الن يرغ اثسأٍنطاهشنرغتاغفؼنل ٍ ام و نرٍظالَ ن  اأؿفن  اكن توغالنةؼن واأم ن ن اااااااااااااغفش ة اا

ثثغفدٍ اجبوغسثاأٍؼ  امظن ل ايفاغسناـنافون اشنٌ اااااةَااش  دتاؿف  اسػَو  اا   راغفدم  امظاسأس ا

سلـ ن اااواحيوتا اغمةوغ اثأه ق  اهظاغفقَ تالننًاة نويافاؼن َداغطن لا  اأثااااذل اف فـ غواغحلريباك 

 ظننياسنن هاااقرٍ نن  اتايفنن يساغمةننوغ اافغسننا راحت َقنن االقـننناغفق نن  امننظام لرنن  اغفننلاك نن اترانندٍ  اا
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مكن واغتقن ااااكن وال إلافكظالوداغوااوىفاكن  امنظاغيرةنياغفندٍظااااافرواغإلسو ااة اغدلك وااهق   اث رهط

احت َ اغفـ حرغتاغحلرلَا.اغسثغة  اتاَ ا

 إفاداث رسميت:

من اكن واااا النه ن  ازلن فقاغحلدٍندبالنتن ااااوماغير ااق  ازل نداهَن  اقلنَ اغفقن حاااا اغفَوتاغفا اافوقا

ف اك اغفال فياغفروويًا دثاغير اافو اط طاغةا ناغفندثااثغدل ل ن تاغفدثفَنااغحلقوقَنااثهندتاااااا

ةيغتا  اف  رغح اغفنلااراكن ا ن اغفشنو اغفنَ ماه ومن  اثزل فلنااغحلدٍندباخظوطن  ام نداأك نرامنظااااااااااااا

تاثق  اةواآخرا دثاغيرغح اغدلرثهااغفلاٍراك   اغفال فياغفروويًاك تطاٍوتاأمنساه ندم ااا  ثاس وغ

ةنن ف ا امب ـقننااغدلظننربٍاامبدٍرٍننااة نن اسغسالغنن سباةوٍننااكنن واه ننياااال سننا دغاقنن تاؿ غتنن اغحلننريبا

ا10الَ   اأؿفن  اثترن  اثةطن لااااامدتَ ا07يةااثغدلر فرٍظاشل اأيىاة امقا اما   اهديامظاغمسراغف  

ثأف ياأواغفودثغواثغحلظ ساغخل ت اجب َناأتوغه امظاق  اغفال فياغفروويًاارن  ااادتَ .آخرٍظامظاغدل

غممراغفدًاارن  ا اغسافن ماغمسنو سااااادبايف امر وقااثؿ ة امبل فلااغحلدٍا لنيمااةتر تَااثغقاظ يٍ

ان .لشك اة و اثأط حاسك واغحلدٍدبايف اق يسٍظاه يااوف افق ااغفوَشافو ح 

َدىو ومدىا اجلرتدت     عشدُت  وزارة انصحت ان ايت وانسكاٌ بصدُ اا يف بُداٌ بدحفٍ بدادر عُدها     

 مانج:

تاةنن ف لاتقنن ااقنن ا0106أكاننولراا01ٍوم نن ا نندغاغفرنن طاغدلوغفنن اامقنن ا تاغفالنن فياغفرننوويًاغسننا دفط

ت ية امنظازل فلنااغحلدٍندباه نياغخلنؾاغفون تا امدٍرٍنااة ن اسغسامبل فلنااغحلدٍندبالغن سباةوٍناااااااااااااا

ت يةنن  الَ نن  اأؿفنن  اثترنن  اثيفاٍننا احتدٍننداغحلظننَ ااغف   حَنناالرنن  اغخننا ؽااااااا07أيتاة اغساشنن  يا

ةرحي  اةرغة  اعَو  اشدٍدباثلانرتاأؿنرغااكن  ام ن  اااااا11ةوغااأش  اك  ام   الوؼ  ال وغاث

تلنننرغ افظنننوولااغفا قننن الننن اغدلراشنننفَ تاااشلننن اٍ ننندسال سافننن ماةظنننَ ااغفشننن دغ ا اغفرننن ه تاغفق يمنننااا

اثغسا دغااغفـ غو.

 يىمف األيى املخحدة ووكانخها ان ايهت يف انًٍُ  ىل انىام ت

آخنرٍظاجبنرث اه ندم ااااا01مدتَ  اه نياغمقن اثأطنَ ااااا03تاق فطاغمم اغدلالدب:ا قا ا0106أكاولراا02 ا

اورػطاة ف تاطغ باٍوتاأمساك توغاٍراق و  اف قظنيا ام ـقنااة ن اسغسا ازل فلنااغحلدٍندباااااا

ايلَداثلَطاغففقَ اةَااٍا اه ة  .ثقدامتاتق اهديامظاغيرةياة امراشفَ تا

غحل ي نااا اغفنَ ظاأوا ندثااااغفشنؤثواغإلترن تَااااثام رن ااغدلقنَ افممن اغدلالندبااااغدل رن ااتدًيفرغاثق فطافَر

لشنندبا نندغاغذل ننوتاه ننياغدلنندتَ اثتقنندتاا اغفننَ ظاامرثهننااانندٍظاغ منن اغدلالنندباثك فنن اثك فانن  اغفو م ننااا

أطنَ ااشاظن  امندتَ  امظنره  اثاااا051تافقنٌاأك نرامنظاااا0106او يٍ  امسراغفؼل ٍ ،اثق فط:ام داٍوتَوا
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شناضاأةنربثغاه نياغففنرغسامنظايٍن س  اااااااا203111ه ياغمق ا ازل فلااغحلدٍدب،اثأواأك رامظاا0511

اوخٌاغحلَـنااثغحلندساثغفا  سن اثغفا ََنرا اااااثأػ فطاأت اك واٍاو اه ياأؿرغااغفزنغماغةارغتام  يئا

فن يتاأواغفوكن  تاااك اه  َ ن اغفوركرٍااثجي امح ٍااغدلدتَ اثفَساةٍدغة  اثةطن لا  اأثاقا ن  ،اثأاا

غإلتر تَاااو  الشك اسرٍناثؿ سئادلر هدباغدلظ ل ااده ام ل ااغفظلااغفو دلَااغدلراشنفَ تا الَنطااا

ثيلَننداغفننلااونن ىاغيرةننياثا قننياغفوكنن  تاه ننياأ  ننااغ سنناودغيافاقنندمياأًامرنن هدباأخننرىاااااااغففقَنن ا

%امنظاغفرنك واحيان ةوواة اااا53  ن كااامـ ولا،ااوارباغفَ ظاغميمااغإلتر تَااغمسنوأا اغفون يفاةَنااأوااا

اغدلر هدغتاغإلتر تَااثغحل  ٍا.

 وتائج الىالعت:

 انضحاَا املدَُف:

 
   

 اإلمجايل

 15 14 1  انقخهً

 34 29  5 اجلر ً

 املُشآث املدَُت:

ا
ااا

   2 حديري

 1 1  حضرر

 

 الذولي:وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي 

منظاغدل نن يئاغ ترنن تَااغ س سننَااف قنن توواغفنندثااغإلترنن  اغفا ََننرالنن اغدلنندتَ اثغدلقنن ا  اثغ هَنن واغدلدتَننااا

ثغ  دغااغفورنكرٍاال إلػن فااغ ام ندأًاغفا  سن اثغفوق ٍنااك ن اانوااأةك من امح ٍناامـ قناافمشنا صاااااااااااا

ؿق  امبن افَ ن اغذل  ن تاغيوٍنااثغفقظنيااااااغدلدتَ اثلن مخضاغف ن ية اةنرغ اغفو  َن تاغحلرلَنااه نيام ن ااااااا

غتا  كا دثاغدل  يئاثغمةك تاغفوغسيبا اغفقن توواغفندثااغإلترن  اغتان  ك  اةرنَ   اااااااٍشك اثل فا ااغفوشوغحٌ

خظوط  اه دم اٍاو  اغممرالقا اغدلدتَ اثاورعاشلا ك ن اثسلا ياغمهَن واغدلدتَنااف قظنياغدلاو نداأٍن  اااااا

  ا اقنن توواكنن واتوهنن ،ااوةنن ام ةقننااثمرنننفاامننراككا نندثاغ تانن  ك تاغيرننَ ااف قنن توواغفنندثااغ ترنن

ا  ل ك ااغفدثفَاامناػ  واهدتاغف ن امظاغفوق  .فامو  ادت َدغافاقد   افالقَ ثغةرغ اغاغحلر ا(

(اٍوتامظاغفودثغواثغحلظ ساغخل ت الرغ اث رغ اثةوغ امظاق ن اغفالن فياغفرنوويًاه نياغفنَ ظاااااا0111ثخ  ا 

(اأٍؼنن  اأيف  نن  اأؿفنن  ا01600ةننر ا (اقاننَ  اة نن  اأؿفنن  اثترنن  اث03063تنن  راهنندياغفؼننل ٍ اغدلنندتَ  
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غ ةظن حَاااه نياااثتر  اثفق  اُخراغةظ حَااأطدس  اغدلركراغفق تو اف لقوواثغفا  َااف  رٍدامنظاغ ؿن مااا

ا اغمتارتطاثموغقناغفاوغط اغ ةا  هٌاغدل َ اا ا  مشا دغاغفاقرٍر.ٍرةيايٍ سباموغقناغدلركراغفق تو ا

ك واأك راغتان  ك تاغفالن فياغفرنوويًاثؿننبااظنوَدثاغفورنكرًايفن اغدلرن وواه نيازل فلنااغحلدٍندبام ندااااااااااااا

تاثةىتاا سٍخاكا لاا دغاغفاقرٍر،اةَاااورعاسك وازل فلااغحلدٍدباخن  ا ندثااا0106اٍوتَولدغٍااش را

 ل نن تاةقوقَنناادلالنن يباثغفوقنن  اغي نن هٌا رنن الَ تنن تاسمسَنن اغففاننرباغفرم َننااملشننناأه نن  اغفقانن اثغ ا

ننن تامننظاغمسننراغدلدتَننااة اثغترنن تَاايثفَننااثزل َننا،اغممننراغفنندًاسنن  ا نندغاغفاظننوَدا ااشننرٍداثتننرث اغدلا

،اثغفش  داه نياغحلن  امن احننظالظنديثا ا ندغاغفاقرٍنرامنظاااااااااثغ ساقرغساغمم واظأخرىا    اهازل فل ت

مرثس ن الن فـرٍ اغفون تال دلظنربٍ ااااااةوٍنااأ  ن  ااتق اماوسـااف قظنياغينوًاغدل  شنرالغن سبااااااف لاورعاة 

(امدتَ  الَ   اغمرأباةظن اا03ك تا ااكال والوشرغتاغدلدتَ الَ   اه ح تات يةا،اقا طاحنوا ة  اسغسا

ا(اقاننَ  اثغف قَنناامفقننويٍظاث رنن الَنن واثيغسباغفظننلااغفو مننااثغفرننك واا00غدلركننراغفقنن تو اه ننياغمسنن  ا ا

غخا ـنطامننالوؼن  اغممنراغفندًاطنو اغفاونرااه َ ن ،اك ن ااااااااااأف يتاأواغش  اهنديامنظاغفؼنل ٍ ااااالظ و  ا

(اأؿف  امتاغسو ف  اغ اغدلراشفَ تاثشن سكطام ل نااغفظنلااغفو دلَناااااا3(امدتَ اغخرٍظالَ   ا 12 ةر ا

 اة ننوياغسننو ااغيرةننياثتقنن اغفؼننل ٍ اغ امراشننفَ تالَننطاغففقَنن اثيلَنندا رنن الَنن وافَننرايفرغتنندًااااا

امورعالَ واغيغتا  اذلدثاغير ا.ام رق اغ م اغدلالدثا اغفَ ظا 

لوداثقوماغةرسباأةرىاغدلركراغفق تو احتقَقن  امَندغتَ  اثأةنرىامقن ل تامنناتن ة اغطنَ وغاةنرغ اغفغن سباااااااااا

أ    اا قَ  اف ون وا اهندبامراشنفَ تااغسنوفوغاغفَ ن اثانكندامنظاأواغذل نوتاغينوًاكن واماو ندغ ا رن ااااااااااااا

ـ َونااغدلدتَنااكن  رباف وَن و،ااااامقن ا  اثك تنطاغفااغف يغن اثخ نواغدل ـقنااغفنلاثقونطافَ ن اغير ناامنظاأًاااااااا

 ااغممراغفدًااودا دثاغةرسباةر ااةر اثغل يباع هَااٍو ق اه َ  اغفق توواغفدثااغإلتر  اثحيلر  .

 تىصياث المركس:

 غدلركنننراغفقننن تو اف لقنننوواثغفا  َنننااٍننندهواعَننننام ل ننن تاغةا نننناغدلننند اثغدل ل ننن تاغفدثفَننناااا

حت ن امرننوفَ ن اغمخ قَنااثغإلترن تَااجتن ثامن اٍراك ن ااااااااثخظوط  ام ل  تاغممن اغدلالندباة ااا

اغفروويًامظاةرغح ا  اغف شرٍااثاغإلتر تَااعو .اغفال فيؿ غوا

 ك  اٍدهواغمم اغدلالدباثرل ساغممظاة اغحلف فاه يام اا قيامظامسوا  اثسرهااغفو  اه نياا

اأؿف  اثتر  اغفَ ظ.اثقياغحلر اثثقياترٍياغفدتاغفَ ماثغحلدامظاغساك  اغيرغح ا  

 ثٍدهواة اسرهااةسس  اي واحتقَ ايثفَااف القَ ا ا دثاغير نااثيف  ن اثاقندميامراك َ ن ااااا

 ف قؼ  اغفدثا.
ا

ا

 ا
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د(.0)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 ان ًر انُىا اال،ى و
َىا 

 االَخهاك
 احملافظت املدَرَت

يكاٌ 

 انىام ت

حارَخ 

 ا،خهدافهى

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساقاَ ا21ااكراه ٌاث َ اغلرغ َ ال دث 1

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساقاَ ا03ااكراشوقٌازل داه ٌاغفو رٌ 2

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساقاَ ا06ااكراه ٌاغلرغ َ اق ربث 3

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساقاَ ا11ااكراه دغهللازل داة ٍن 4

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساقاَ ا01ااكراتشوغواق حدازل داط حل 5

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساقاَ اااكراةرظاةَدس 6

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساقاَ اااكراػرغساٍوسياهب و  7

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساقاَ اااكراه دثازل داةر اثغط  8

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساقاَ اااكراشوقٌازل داه ٌاغفوط يب 9

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساقاَ اا41اأت يامحويبازل وياه دغفرمحظاةو    10

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساقاَ اااكراتشوغواغحل دتٌ 11

 بىر ب ض انضحاَا يٍ انقخهً املدَُف
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د(.2)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلذو نيد

 ان ًر انُىا اال،ى و
َىا 

 االَخهاك
 احملافظت املدَرَت

يكاٌ 

 انىام ت

حارَخ 

 ا،خهدافهى

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا03ااكرازل داس   واثةَ  1

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا01ااكرازل داس يفاحيىياغفوط يب 2

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرحياا02اؿف ااسكَ اازل دال يفاحيىي 3

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا03ااكراف سساأمحداشوهٌ 4

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا11ااكراه دغفرمحظازل داه َي 5

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرحياا03اؿف ااسةثفااف سساأمحد 6

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا11ااكرازل داحيىياغفوط يب 7

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا01ااكراه راع  اس   وامح يً 8

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا23ااكراةَدساأمحداسوَداغحلَدسً 9

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا01اؿف اه دثاغلرغ َ امش خ 10

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا02ااكراس َ  وايغثثياه ٌاٍوسي 11

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا03ااكرافؤغياةَدساسوَداة ووت 12

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا03ااكراف سساسوٍداأمحداق س  13

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا20ااكراس يفأمحدام ظوساه ٌا 14

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا01ااكراخ فدازل داهاَ  15

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا06ااكراأمحداه دثاأيلنلش ا 16

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا01ااكراه ٌاه دغفرمحظاغفرلَدً 17

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا00ااكراس َ  وازل داأمحد 18

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا10ااكراسٌ ه دثاغلرغ َ امش 19

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا13ااكراه راس َ  واةَدس 20

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا01ااكراه دغهللاط حلاةر اة ٍن 21

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا04ااكراخ فدازل داحيىي 22

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا01ااكراأرلدام ظوساه ٌاس يف 23

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا16ااكراةر اسوداغحلَدسً 24

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا21ااكراه ٌاغلرغ َ اغلرغ َ  25

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا31ااكرازل دام دًاكا ا 26
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 ان ًر انُىا اال،ى و
َىا 

 االَخهاك
 احملافظت املدَرَت

يكاٌ 

 انىام ت

حارَخ 

 ا،خهدافهى

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا11ااكراه دغهللاسيغياه دث 27

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا01ااكراس يفاأمحداقظَ  28

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحاش وسا4اؿف اةوغيازل دام دًاكا ا 29

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا11ااكراط حلا ا سً 30

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباسغساة  اةرٍحا0اؿف اس داط حلا ا سً 31

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحا06ااكراةوغياه دغهللازل داكا ا 32

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحاااكرامواراه ٌاٍوسياهب و  33

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساةرٍحاااكراه  ساأمحدا  لطازلرثس 34

 بىر ب ض انضحاَا يٍ اجلر ً املدَُف
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د(.3)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 ان دد َىا املُشؤة ا،ى با ب املُشؤة و
َىا 

 انضرر
 احملافظت املدَرَت

يكاٌ 

 انىام ت

حارَخ 

 ا،خهدافهى

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساادم اا0اسَ سباه ٌاٍوسياهب و اموار 1

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغساادم ا0اسَ سباأمحداكري 2

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغسااؼرسا0اش ة ااااه دثازل داةر اثغط اا 3

ا0106أكاولراا01اغدلظربٍ اغحلدٍدباة  اسغسااؼرسا0اؿرٍ اثةرراغفـرٍ اغفو تا 4

 
 لى دوبةضد جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صدجا ءد ومصفد

  

  

دلىةدددد ءد– و مددددهدد-د جلاكزد وم وىيندولحمىقدو و ىم  دل د دعه/
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