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  املساعد اجلامعة أمني مكتب
 البيئة وتنمية اجملتمع خدمة لشئون

 
 

ASU-VEA-PM-62/F005 

 جقرير
 مححف القوات اجلويةزيارة 

 
فىىإطارىىلتطاون ىىل جطمىى جطنلش ىىوطيىى جطوىىشاط فاىىللةطفىى اتطاوىىلفل طاووىى مإط طاو وىى ت ط ط ت ىىلطشىىجطفرىىل طوىى  جط

يىىلتةطاوىىإطيىى طات نشىىللط اوىى طلطو ىى رجطقط عىى طاو رىىل ط طمنلش ىىوطيىى جطوىىشاطي ىىإطن  ططخلشىىوطاوشننشىىنط ن شاىىوطاوم  ىىو
ط.ط2222طفمتا تط٥١   طاوثالثللطاوش افقطشن فطاو  اتطاون اوطقط

ط

 حتث رعاية :
 طت ااطنلش وطي جطوشاط-طاألونلذطاول ن تطش ش لطاوشن  إ. 

 : برئاسة 
 ططاوم  وطت ااطاونلش وطوو  جطخلشوطاوشننشنط ن شاوط-األونلذطاول ن تطهول طنشتا ط ل بط. 
 البطاألونلذطاول ن تطيملطاوفنلحطو  لط ل بطت ااطاونلش وطوو   جطاون  ا ط اور. 
 طاألونلذطاول ن تطأاشجط لوحط ل بطت ااطاونلش وطوو  جطاولتاولتطاو  الط اوب  ث. 

 : وجنسيق حتث إشراف
 ططن شاوطاوم  وشونولتط ل بطت ااطاونلش وطوو  جطخلشوطاوشننشنط طط-طتنباألونلذةطاول ن تةطن هلجط. 
 ططوو  جطخلشوطاوشننشنط ن شاوطاوم  وأش جطيل طاونلش وطاوشوليلطط-طاألونلذطوه لط ش ة. 
 فاللةطف اتطاولفل طاوو ميط او و تيطششث وطفيطالاتةطاونتباوطاو و تيوطبلونلش و . 

 : املححدثني
 طشل تطشن فطاو  اتطاون اوط-او  الطشنليطل ا لاتط. 
 طبرلطشجطأبرللط تبطأكن بتطاوشن لة-ط وجطاو  الطاول ن تط وجطدمحم. 
 طاوشونولتطبأكللاشاوط ل تطاو و تيوطاو  الط-او  الطرالتطأ.حطهول طاو  مإط. 
  

 اشارةة اللييات املتحيةة : مب
 ط  اوطاولتاولتطاو  الطو رف ووط
 ط  اواألووجطقط  اوطاوننلتةط
 ط  اوطاو   قط

 ط  اوطاوم لتط
 ط  اوطاونتباوط
 ط. وب  ثطاوم  او  اوطاولتاولتط ا

ط

ط
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مىىلأتطاو يىىىلتةطشىىىجطمهىىى طاوشن ىىىفطاوت اوىىيط طاوىىىذ طا نىىى  طي ىىىيطشنوىىى طشنكلشىىلطو شن ىىىفطقطأي مهىىىلطن وىىىوطخلتناىىىوط
وش تضطاورل تاتط اوذ طاض طشنش يوطشجطاورل تاتطاونإطأو  تطبلو  اتطاون اوطاوش تيوط ولت تطفيطاوش ىلت ط

 . تةطثلمنوط شولهلةطف   طنون  إطيجطاو  اتطاون اواو و تيوطاوشخن فوطقط فلطفل ط فلطاونلش وطمت  بطرل 

أي ىىبطن وىىوطاو ىىتضطاوخىىلتنإطقطن وىىوطلاخ اىىوط  ىىثطنىى طاوىىن تاضطنىىلتيحطاو ىى اتطاون اىىوط شتا ىىلطنر تهىىلقط فىىل ط
او ض تطبشولهلةطش تضطو   طاو و ت طو   اتطاون اوط فللانهلطش ذط وأنهلطقط اتوىنشل طاوىإطوىتحطورتي ىوطيشىلط

نىىىى تطفليىىىىوطاو ىىىىتضطاوىىىىلاخ يطي ىىىىإط ىىىى تطنلاتيىىىىوطو ش ىىىىلت طاو تباىىىىوط ش ىىىىتضطيىىىىجطش ت ىىىىوطاورىىىىل تاتطقط شىىىىلطا 
 اونإطُن  فطضشجطأكمتطاوش لت طاون اىوطشىجط  ىثطيىللطاورىل تاتطاوشوىلت وطط٥٧٩١اوش   تةطاون اوطفيط تبط

ا نىى تطلفا ىىوطقط  شىى ذجطو ليىىوطاطننشليىىلتطاو وىى تيوطقط ىىذاطط١١ أر وهىىلطشىىجط  ىىثطاوفنىىتةطاو ش اىىوطاوُش ىىلتةطم  ىى ط
فليىىوطاو ىىتضطاوىىلاخ يطي ىىإطوش ىىلتطشىىجطا نفىىللطاووىى بطاوش ىىت طبل ن ىىلتاتطاكنىى بتط ي ىىل يجطاو ىى فط  ىىذا ط

 . ا نفلًططبلط ن لت

أاضىلطنىى ط يىىلتةطفليىىوطاووىىهلالطاونىىإطن نىى  طي ىىيطاوىشللط  ىى تطوىىهلالطاو ىى اتطاون اىىوطاوىىذ جطضىى  اطبأ فوىىه طفىىلالط
رىىىلهتةطقطأي ىىىبطذوىى طشوىىىلهلةطفىى   طنوىىىن  إطيىىجطش ىىىلو طش ىىىتطو ىى رجطقط  ىىىثطنىى طفىىىتالةطاوفلن ىىوطي ىىىيطأت ا هىى طاو

اووىىال اوطاوش نوىىتةطفىىيطش لفعلنهىىلطاوشخن فىىوطشىىجطخىىاللطأنىى الطت  ىىوطن اىىوط  ىىثطنىى طمىىثطاوفىى   طشىىجطخىىاللطولوىىلتط
 . يتضطلاخلطاورل تة

 وىأنهلطط ي بطاون ووطاوخلتناوط اولاخ اوطقطننشنطاو ض تطب ليوطاوشنلطاونإطنض ط  تطو للةطاو  اتطاون اوطش ىذ
وإطاآلجطقط  ثطن طشولهلةطف   ط ثل  يطيجطاو  اتطاون ط اوطن تطي  اجط)ط و تطاووشللط(ط ا 

ةطب   اجط"طفإط بطش تط"طب ض تطأ.ل.طهول طنشتا ط ل بطت ااطنلش ىوطيى جطوىشاطووى  جطخلشىوطن إطذو ط ل ط
اوشننشىىنط ن شاىىوطاوم  ىىوط اوىىذ طفىىل طفىىيط  شنىى طمن ىىلا طاووىى تطاوىىيطفاىىللةطفىى اتطاوىىلفل طاووىى ميط او وىى تيطي ىىيطهىىذ ط

أليضىللطه  ىوطاونىلتياط اوه  ىوطاولي ةطاوكتيشوطقطش  لاطأجطن عا طهذ طاو يلتاتطن شلطي يط يىللةطاوى يإط ات نشىللط
اوش ل  وطقطشو تاطاوإطضت تةطأجطا   طاورالبطم يلتةطهذ طاألشلكجطاونإطن  اطاونض التطاونإطفل طمهلطأبرللطهذاط

 . او رجطششلط توحطات نشللط او طل

رتط ت بط شلطليلطاوإطن عا طو و وطشجطاو ل اتطورالبطاونلش وطبلون ل جطشنطاو  اتطاوشو  وطوتفنطاو يإطبشخل
 .اون لطاوتابنط  افاوطش انهنهلطو  فلظطي يطاوه اوط تفنطت حطاط نشللط او طل

اوىىنهلطاو ىى الطشنىىليطل ا ىىلاتطشىىل تطشن ىىفطاو ىى اتطاون اىىوط  شنىى طبلونت  ىىبطبلو ضىى تطقط   ىىلطن اىىلتطاوفتيىىقطدمحمط
و وىتطاوى يإط ا شىلطتوىلووطيبلاط  شإطفل ىلطاو ى اتطاون اىوطقطش  ىلاطأجطشن ىفطاو ى اتطاون اىوطا ىلطش ىلتةطث لفاىوط

أ  لطأ ى لبطنىلتيحطشوىت طقططفنىلطاوىإطأجطل تطاوشن ىفطهى طاوشوىلت وطفىيطش ت ىوطنوى  لطاوى يإط نتوى حطشفهى  ط
 .او ر اوط اوه اوطاوش تيو



3 

 

ثىىى طن ىىىلثطاو ىىى الطاوىىىل ن تط وىىىجطدمحمط وىىىجطأ ىىىلط وىىى تطاو ىىى اتطاون اىىىوط برىىىلطشىىىجطأبرىىىللط ىىىتبطأكنىىى بتطاوشن ىىىلةط
شجطاورب وطاأل ويطيجطشفه  طاو تبط  وأةطاطونتان ناوط طاونأه لط اتيلالطو  تبطقطط او ل لطي يط نشوطو  لل

ط.٥٧٩١ش لنالتط ل ت طفيط تبطأكن بتطط٢2 شلطنرتقطو وتبط

 

ن ىل لطاو ىى الطراىىلتطأ.حطهوىىل طاو  مىىإطاوشونوىىلتطبأكللاشاىىوط ل ىىتطاو وىى تيوطاو  اىىلطقط أ ىىلط وىى تطاو ىى اتطاون اىىوطقط
 ىى ثطاووىىتقطاأل وىىعطمنلش ىىوطيىى جطوىىشاطش ىىر حطاو ىىتبطاألفنتاضىىاوطقط شنىىلطتط يضىى طشن ىىاطالاتةطشت ىى طب

نرما هىىىىلطقط طاوشنت ىىىىتاتطاونىىىىإطألتطاوىىىىيطعه تهىىىىلطقطش  ىىىىلاطأجطاوشوىىىىننلاتطاوشنوىىىىلتيوطو نك  و ناىىىىلطنوىىىى لطن ىىىىلاًلط
 .و شفلها طاو لواوطوألشجطاو  شإط نفتضطي   لطشتان وطشفتلانهلطاألولواو

 اووالحطاون   ل طقطشو تاطاويطأجطاووىالحطاون   ىل طاوىنهل طاوشنىللطاو وى ت طقطط ذو طن لثطيجطاووالحطاوتفشإ
 .أشلطاووالحطاوتفشإطاونهل ط لطشنلطتطاألشجطاو  شإط شجطه لطنمت طخر تن 

  فىىيط هلاىىوط  شنىى طأكىىلطأجطي   ىىلطنشا ىىلطاوىى يإطبلون ىىلالتط اونهل ىىلاتط   ىىلحطاو ىى ةط اوفىىت طاوشنل ىىوطقطش  ىىلاطأج
 . اوطاوش تيوطشو  و ن لطنشا لاو فلظطي يطاوه

 فىىيط هلاىىوطاو  ىىللطفىىل طاو ىى الطشنىىل طل ا ىىلتطمنكىىتي طأ.ل.طهوىىل طنشىىتا ط ل ىىبطت ىىااطاونلش ىىوطووىى  جطخلشىى طاوشننشىىنط
 ن شاىىى طاوم  ىىى ط أ.ل.طن هىىىلجطتنىىىبطأوىىىنلذطاونوىىى يقطب  اىىىوطاوننىىىلتةط شونوىىىلتط ل ىىىبطت ىىىااطاونلش ىىىوطووىىى  جطخلشىىىوط

ل تطالاتةطاونتباىىوطاو وىى تيوطمنلش ىىوطيىى جطوىىشاطقط ىىذو طفىىل طأ.ل.طهوىىل طنشىىتا طاوشننشىىنط ن شاىىوطاوم  ىىوطقط نكىىتي طشىى
 . منكتي طاو  الطشنل طل ا لاتط ا هلالطواللن طلت طاونلش و

 ذو طنى طنكىتي طاو ى الطراىلتط وىجطدمحمط وىجط او ى الطراىلتطأ.حطهوىل طاو  مىإطشىجط ىالطشىجطاألوىنلذطاوىل ن تطهوىل ط
 .نشتا ط طاو  الطشنل طل ا لت

شىىتطف لواىىلتطاو ىى  طبلتوىىنشل طاوىىإطاوف ىىلجطوىى  لطيثشىىلجطشرىىتبطاأل بىىتاط اوىىذ طأشنىىنطاو ضىى تطبشنش يىىوطشىىجط اخنن
 .األغ التطاو ر او
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