
 

 

 

 

 

 إٌذٚة االلٍيّيت حٛي 

 " حفخيش اٌعًّ ٚدٚرٖ في حطبيك اٌمأْٛ

 ٚبٕاء عاللاث عًّ جيذة "  

 (( 2012سبخّبر / أيٍٛي  22 – 23)) عّاْ ،
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 ٌخمرير اٌخخاِي ٚاٌخٛصياثا

 ٍٕذٚة االلٍيّيت حٛي ٌ

 " حفخيش اٌعًّ ٚدٚرٖ في حطبيك اٌمأْٛ ٚبٕاء عاللاث عًّ جيذة"

 (( 2012سبخّبر / أيٍٛي  22 – 23)) عّاْ ، 

 

 :ُ ــذيـمـأٚاًل : ح

 

الجزيبعٍييخ ل ره ييل عيعييل ربييب    فييً ارييبف ر مٍيي  لعزييت اربييي  اربةثييً ا ة افح ار يبٌييخ ا    

عقيتد ار يتوح االيعٍيٍيخ    ،   وزافح اربيي  ثبرييععيخ االف ةٍيخ ارمبةييٍخ      وثبرزببون لع ،2012

 .  " حفخيش اٌعًّ ٚدٚرٖ في حطبيك اٌمأْٛ ٚبٕاء عاللاث عًّ جيذة "حول 

 ، فييً  ول ارهعييٍع اربةثٍييخ  ارييو س  اإلةزييب  ةرييةا لشييبفًبي ٌيوعييون   48حؼيية ار ييتوح  

د ار يتوح فيً ف يت     عقيت .  االف ن واريٍي    ًي  لي     س فًارةا  االةزب  ارو  ةرى ثبإلػبفخ

ورميت  ذي     ،   2012سيجزيجة / يٌعيول    25 - 23خي ل ارمزيةح لي      ًةاون ث زا / عييبن  

الرجقى رشةٌببد اربي  فً اربفذب ار ظةي ، وحزى  ار توح ةرى ار موع ثزمزٍش اربي  حزى 

ثيت لي  ػييبن ارز جٍيق ارمبعيً  حعيب        ذب ورأخ  لب بذب ار قٍقً ، ف فار قق ارغبٌخ ل  اطت

ةظوطمب واحزةا  لب رؼي زل ل  لجب يء ويواعت ذً فيً ابرجٍزميب لي  يواعيت ار ظيب  اربيب        

 ارزً الٌجوز رجبذعمب يو ارزجبوز فً ر جٍقمب . 

وان ػيبن حس  ر جٍق رشةٌببد اربي  ٌؤ ي ةريى ر قٍيق ارزيوازن ثيٍ  يذيتا  ارز يٍيخ       

يبعٍخ وٌ قق ارز يٍخ ارشبلعخ واريزعبلعخ ، ويثية لريع ععيى ع ييبد     االيزظب ٌخ وارز يٍخ االجز

اربي  واٌجب  اري بخ االسزويبفي ار ي ٌؤ ي ةرى خعق اريزٌت ل  فةص اربي  وٌبزز ارقتفح 

 ععى لواجمخ ارج برخ ارزً يطج ذ ربزجة يًجة ر تي ٌواجل يي لجزيع ل  اريجزيببد . 

اربةثٍيييخ ويتفريييل ارزشيييغٍعٍخ سيييواء رعبييييبل وةظيييةاي ريييتوف سيييو  اربيييي  فيييً  ول ارهعيييٍع 

ارور ٍٍ  يو اربيبل اربةة ، رم ا جبء عقيت ذي   ار يتوح رزبزٌيز ار يواف ثيٍ  ارجميبد اريب ٍيخ         

ل  يج  اروطول ةرى روطٍبد رمت  ةرى ر وٌة رمزٍش اربيي  رز قٍيق االذيتا  ارزيً وجيت      

ورأًٍيتاي ععيى ين   ٍيخ .  ل  يجعمب وارزً حظٍيذ ور ظيى ثبذزييب   امي  لي  ل ظييخ اربيي  اربةث       

االرززا  ثأحعب  يبةون اربي  ر يً حقو  اربيبل ور ول  ون يي اسزغ ل ٌشع  يحٍبةبي لٍزح 

ةسجٍخ ريجبغ اطي بة اربيي  فيً ارق يبا ارهيبص رزشيغٍ  اربييبل االجبةيت . وذي ا االرزيزا             

الييبد ٌ ييول  ون يي ريٍٍييز فييً اريببلعييخ ثييٍ  اربيييبل ثسييجت ارج سييٍخ وٌؤًييت اروفييبء ثبالرزز    
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ار بةئخ ع  ارزظتٌق ععيى ارمبيٍيبد اربيي  اربةثٍيخ وارتورٍيخ واحزيةا  ار قيو  االسبسيٍخ فيً          

 اربي  . 

 

 : ِحاٚر إٌذٚة   ثأيًا

 

  وف رمزٍش اربي  فً ر جٍق رشةٌببد اربي  ور وٌةذب  .  .1

  وف رمزٍش اربي  فً حمز االسزويبفاد وةيبلخ لشبفٌع اربي  اريسزتا  .  .2

 فً ر ظٍ  سو  اربي  واسزقتا  اربيبرخ اروافتح  .  وف رمزٍش اربي  .3

  وف ةقبثبد اربيبل فً ربزٌز  وف رمزٍش اربي  .  .4

 رمزٍش اربي  فً لببٌٍة اربي  اربةثٍخ.  .5

  وف رمزٍش اربي  فً رورٍ  اروظبمف : رجبفة  ول ارهعٍع اربةثٍخ .  .6

 

 : حفً االفخخاح :  ثاٌثًا

 

سيجزيجة /   23 اريوافيق   االحيت  لي  طيجب  ٌيو      حارببةية ثتي حم  االفززيب  فيً ارسيبعخ    

 واةزي  ععى ًعيبد رع  ل  :   2012يٌعول 

  خٍيً أبٛ خرِت  ِذير ادارة اٌحّايت االجخّاعيةت ٚعاللةاث اٌعّةً    /  االسخار

اٌّةةذير اٌعةةاَ ٌّٕظّةةت اٌعّةةً  عةةٓ ِعةةاٌي االسةةخار/ أحّةةذ ِحّةةذ ٌمّةةاْ   ٔيابةةت

 . اٌعربيت 

     ت االِةيٓ اٌعةاَ ٌةٛةراة اٌعّةً فةي اٌٍّّىةت       عطٛفت االسةخار/ حّةادة أبةٛ ٔ ّة

 . االردٔيت اٌٙاشّيت 

 

 : سير أعّاي إٌذٚة : رابعًا

 

  ًّرمزٍش    ل بػةح يٍيخ حوليٛسف إٌياس د. فٍمب  يت :  االٌٚىجٍست اٌع

، رييةيا اعيييبل ذيي      اربييي  فييً ظيي  اريزغٍييةاد االيزظييب ٌخ واالجزيبعٍييخ     

  لسُ اٌخفخيش بٛةارة اٌعًّ / االردْ عبذ اهلل جبٛر رئيساالسخار / ارجعسخ 
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 وف رمزيٍش اربيي     رةق ِمبةٛي اٌةريس   د. : ر بول فٍمب  ٍست اٌعًّ اٌثأيتج 

، ريةيا اعييبل ذي   ارجعسيخ      فً ر ظٍ  سو  اربي  واسزقتا  اربيبريخ اروافيتح   

حسٓ عٍي اٌشةرلي رئةيس فريةك ِخابعةت اٌمطةاا اٌخةار بةٛةارة        االسخار / 

 اٌعًّ/ االِاراث 

 ٌوف  حةةٛي  اٌةةذوخٛر/ أحّةةذ اٌشةةٛابىت ر ييتس خ رمييب  ت :ثةةجٍسةةت اٌعّةةً اٌثا 

 . رييةيا اعيييبل ذيي   ارجعسييخ    ةقبثييبد اربيييبل فييً ربزٌييز  وف رمزييٍش اربييي    

اٌسيذ / أحّذ بٓ سعٛد اٌّاٌىي ِذير ادارة اٌخفخيش بّىخب اٌعّةً باٌريةا    

 / اٌسعٛديت 

 وف رمزيٍش اربيي     رشةيذ  حيةذر  اٌةذوخٛر /  فٍمب  ر بول:  جٍست اٌعًّ اٌرابعت 

يعييبل ذي     . ريةيا    فً حمز االسزويبفاد وايبلخ لشيبفٌع اربيي  اريسيزتا     

اٌفاضً / ٘الي بٓ ساٌُ اٌشةريمي ٔائةب ِةذير ِىخةب فريةك اٌخفخةيش       ارجعسخ 

 / سٍطٕت عّاْ اٌّشخرن باٌّذيريت اٌعاِت بّحافظت اٌذاخٍيٗ 

  وف   ادة أبةةٛ ٔ ّةةت  حّةة/  االسةةخار خ رمييب ر ييبول:  جٍسةةت اٌعّةةً اٌخاِسةةت 

ذيي   . رييةيا اعيييبل رمزييٍش اربييي  فييً ر جٍييق رشييةٌببد اربييي  ور وٌةذييب   

 اٌسيذ / ِحّذ راشذ إٌعيّي ِفخش عًّ بٛةارة اٌعًّ / دٌٚت لطر ارجعسل 

  رجيبفة اريتول   ًبفيخ  عيةع   : ري  خي ل ذي   ارجعسيخ       اٌسادستاٌعًّ جعسخ

      يعييييبل ذييي   ارجعسيييخ. ي اف  لجيييبل رمزيييٍش اربيييي  فيييً  اريشيييبفًخ اربةثٍيييخ 

اٌسيذ / ٔاصر ِطٍك اٌذجيٕي سىرحير اٌعاللاث اٌذاخٍيت باالححاد اٌعاَ ٌعّاي 

 / دٌٚت اٌىٛيج اٌىٛيج 

وثبييت عييةع يوفا  اربييي  واالسييزيبا ةرييى لييتاخ د ول بيشييبد ار ؼييوف    

حةةُ اٌخٛصةةً إٌةةى الةةرار    ثبرزهظييض وارعمييبءح فييً لوػييوا ار ييتوح    اريزيٍييز

 :  االحيت اٌخٛصياث 

  : عوح ارتول اربةثٍخ ةرى  

رتعٍ  يتفاد جمبز رمزٍش اربيي  ارجشيةٌخ واريب ٌيخ وارزق ٍيخ ، ثييب ٌيز ء  ليع          .1

رع شبؽ االيزظب ي ورغٍة اةيبرل وثيب ٌيع ل ل  ارقٍيب   ارزوسع ارعيً وار وعً 

 ثيمب  عيعل ث ةٌخ وًمبءح وحٍب  واسزق رٍخ . 

ثميب عي  ا رية ارزقعٍتٌيخ ارزيً       ر وٌة ذٍبً  وآرٍبد رمزٍش اربي  ، وارهةو   .2

اسزقةد ععٍمب ، رززوافق لع ارزغٍة ار بطي  فيً اةييبؽ ع ييبد اربيي  ، وثييب       

 ٌؼي  ار مبظ ععى االرززا  ثبريببٌٍة اربةثٍخ وارتورٍخ ثشأن رمزٍش اربي  . 



 

4 

 

اعزيب  سٍبسخ ور ٍيخ لزعبلعيخ رسيبى ةريى خعيق ثٍئيخ لجزيبٍيخ وفسييٍخ  اعييخ           .3

بي  ولزمميخ رةسبرزمب االةسبةٍخ ار جٍعخ فً حيبٌخ ارقيو   ر شبؽ يجمزح رمزٍش ار

ارتع  رم   االجمزح ، وروفٍة ار يبٌخ ار زليخ رعيمزشيٍ    ارببلعخ ، ورٍسٍة سج  

 ارببلعٍ  فٍمب . 

ار ةص ععى ر قٍق يتف ل بست ل  ارزمسٍة ارور ً اريسيزقة  حعيب  ارقيبةون     .4

ارزببون اروثٍق فً ذي ا ارشيأن    اري بؽ ثبريمزشٍ  وظٍمخ ػيبن اةمبلذب ، وًمبرخ

ثييٍ  ارجمييبد اريسييؤورخ عيي  ر مٍيي  ذيي   االحعييب  فييً اجمييزح ارتورييخ اال افٌييخ         

 وارقؼبمٍخ . 

اربي  ثع  اروسبم  ارييع خ العي ء ةيأن سيٍب ح ارقيبةون فيً اريجزييع وػييبن         .5

احزةا  يواعت  ل  يج  جيٍع اريهبرجٍ  ثبحعبلل ، وربزٌيز  وف لميزش اربيي     

 . ا ارشأن ار ٍوي فً ذ 

اري ي  ارسبً رز وٌة رشةٌببد اربي  واالذزييب  ثز ظيٍ  االيزظيب  اٍية اريي ظ        .6

لةرمبييخ ليي  اربيييبل ، وةيييول اربييبلعٍ  فييً ذيي ا ارق ييبا وفييً       ايٌشييغ  اعييتا  

ارق با ارزفاعً ثبحعب  يبةون اربي  وة ب  رمزٍش اربيي  وارظي خ وارسي لخ    

 اريم ٍخ 

د  اخ  اجمزح ارزمزٍش فً ارتول اربةثٍخ ر وٌة ةظ  رعيبعولبد ويواعت ارجٍبةب .7

وػييييةوفح االعزيييييب  ععييييى االسييييبرٍت اريز ييييوفح ث ميييي  ذيييي   اريبعولييييبد       

 واسزةجبعمب ع ت ار بجخ . 

ل  19اربةثٍيخ فيي  ا    اربيي   ععى ارمبيٍخ   عوح ارتول اربةثٍخ ارزً ر  رظب    .8

ٌبيزز  ثبعزجبفذيب االريبف اري ي ٌيتع  و    ثشأن رمزٍش اربي  ةرى اريظب يخ ععٍميب  

 يجمزح ارزمزٍش فً ارتول اربةثٍخ . 

ربزٌز فةص لسبذيخ ارز ظٍيبد ار قبثٍخ رع  ل  يطي بة اربيي  واربييبل فيً      .9

  ع  يةش خ رمزٍش اربي  واريشبفًخ ثمبععٍخ فً ريعٍ مب ل  آ اء وظبمممب . 
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 ٚفي اٌخخاَ :  

ْ  األسةةخار احّةةذ  ريبييبرً ثبرشييعة وارزقييتٌة   روجييل اريشييبفًون فييً ار ييتوح     ِحّةةذ ٌمّةةا

  اربةثيً  ار يبٌيخ االجزيبعٍيخ ثيعزيت اربيي     ة افحويسيةح   ي ظيخ اربي  اربةثٍخ ربب  اريتٌة ار

ً   فيييً ل بيشيييخ ارقؼيييبٌب ارمبليييخ    ععيييى جميييو ذ  اريزيٍيييزح           ، ًييي رع ارشيييعة وارزقيييتٌة ريبيييبر

واسييةح ارييوزافح ععييى  ثبرييععييخ االف ةٍييخ ارمبةييٍخ  وزٌية اربييي     عةةا ف عبةةيباث اٌةذوخٛر 

 جمو ذ  اريج ورخ فً ارز ظٍ  واالسزقجبل وًبفخ االلوف ارهبطخ الةجب  ذ   ار توح . 

 إٌذٚة أعّايٚعٍى رٌه اخخخّج 

 2012سبخّبر  22عّاْ ، 

 رأياخٍيً /  
 رأياط/ 


