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 لوصولا نم عونمم
 2018 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ ًارب لوصولا ةدیقم ةقطنملا يف يلیئارسإلا لالتحالا تاوق تاكاھتنا لوح صاخ يئاصحا ریرقت

  

 
   

 

  

   

  

نيينيطسلفلا لاقتعا  

 نيينيطسلفلا نينطاوملا لاقتعا تايلمع تلكش
 ًامظنم ًاطمن ،ًارب لوصولا ةديقم ةقطنملا يف
 ىتش لالتحالا تاوق هلالخ نم سرامت

 .ةيناسنإاللاو ةيساقلا ةلماعملا بورض

 ةيملسلا تارهاظتلا فادهتسا
 ًافده ًارب لوصولا ةديقم ةقطنملا يف ةيملسلا تاعمجتلا لكشت
 عيمج ،اهيف نيباصملاو ىلتقلا ماقرأ ردصتت ذإ ،لالتحالا تاوقل
  .ىرخألا تاكاهتنالا طامنأ

 

 

ةيركسعلا تايلآلا لغوت  
 فيرجت يف لالتحالا تاوق رمتست
 يضارأ نم راتمألا فالآ بيرختو
 ضرف ضرغب ،ةيعارزلا نيينيطسلفلا
 نينطاوملا نم ةيلاخ ةلزاع ةقطنم
 .تاعورزملاو

 

 نيلماعلا فادهتسا
 اهتحلسأ نارين لالتحالا تاوق حتفت
 درجمب ،نيلماعلا هاجت ةليقثلاو ةشاشرلا
 جايسلا برق مهلمع قطانم ىلإ مهلوصو
 ةيرشبلا رئاسخلا عقوتف ،لصافلا
 تاقوألا بلغأ يف مهمغرتو ،ةيداملاو
 .مهلامعأ لامكتسا مدع ىلع
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 ةمدقم
 يقرشلا جايسلا برق نيينيطسلفلا نينطاوملا فادهتسا يليئارسإلا لالتحالا تاوق تلصاو
 فلتخم ةمدختسم ،2018 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ ةزغ عاطق عم لصافلا يلامشلاو
 ةفاسمل ًارب لوصولا ةديقم ةقطنم ضرفل اهنم ةلواحم يف ،ةليقثلاو ةشاشرلا اهتحلسأ عاونأ
 ،لصافلا يلامشلاو يقرشلا جايسلا نم رتم )1500( ىلإ ةزغ عاطق قطانم ضعب يف لصت
  .جايسلا اذه دادتما ىلعو
 ةديقم ةقطنملا ضرف ىلإ ،2000 ماعلا يف ىصقألا ةضافتنا علطم ذنم تاوقلا كلت تدمعو
 فيّرجتب تماق ثيح ،ةيعارزلاو ةيعانصلا تـآشنملاو ةينكسلا قطانملا ةفدهتسم ًارب لوصولا
 يف اهتفرج اميف ،%100 ةبسنب ًارتم )500( قاطن يف ةيعارزلا يضارألاو تآشنملا فلتخم
 نم %35 هتبسن ام قطانملا هذه يف يضارألا لّثمتو ،1%75 ةبسنب ًارتم )1000( قاطن
 .2ةزغ عاطق ةحاسم يلامجإ نم %15و ةزغ عاطق يف ةعورزملا يضارألا ةحاسم يلامجإ
 يقرشلا جايسلا لوط ىلع نيينيطسلفلا نييندملا قحب ةيليئارسإلا تاكاهتنالا طامنأ ددعتتو
 نييندملاو ةيناكسلا قطانملا فادهتسا ىلإ تاوقلا كلت دمعتو ،عاطقلا عم لصافلا يلامشلاو
 تاكاهتنا رارمتسال ةضهانملا ةيملسلا تاعمجتلا يف نيكراشملاو ،نيهزنتملاو ،اهيف نينطاقلا
 .ىحرجلاو ىلتقلا مهفوفص يف عقوتو ،مههاجت ةفلتخملا اهتحلسأ نارين حتفتف ،لالتحالا تاوق
 يدئاصو مانغأ ةاعرو نيعرازم نم ةيعارزلاو ةعانصلا تآشنملا يف نيلماعلا فدهتست امك
 نم مهمرحتو يدسجلا ىذألا مهب عقوتف ،"ةدرخلا" كيتسالبو ديدحو ةراجح يعماجو ريفاصع
 طحتو ،ًاءوس ةلماعملا بيلاسأ دشأل مهعضختو اهتاوق هيلإ لصت نم لقتعت امك .مهلامعأ ةلوازم
 ةيعارزلا تآشنملا فرجتو ةيليئارسإلا ةيركسعلا تايلآلا لغوتتو .ةيناسنإلا مهتمارك نم
  .مهليعت يتلا مهقزر رداصم نيينيطسلفلا فالآ نادقف يف ببستي ام ،اهرمدتو ةيعانصلاو
 يف ةينيطسلفلا لامعألا فلتخم ىلع يبلسلا رثألاب ةروكذملا تاكاهتنالا كلت ةلمج عجرت
 ةقطنملا كلت يف نولماعلا ربتخي ثيح ،يعارزلا عاطقلا اهنم اميس ال لوصولا ةديقم قطانملا

 ةعارزل نيعرازملاب عفد يذلا رمألا وهو ،مهلمع قطانم ىلإ لوصولا يف ةاناعملا نم ًابورض
 لكو ،مامشلاو خيطبلاو حمقلاو ريعشلا لثم ،ةرمتسملا ةياعرلل جاتحت ال ليصاحمب مهيضارأ
 .ةيدامو ةيدسج ،ةّمج تارطاخم اهفنتكي ةرّمعملا ليصاحملا ةعارزل ةلواحم
 قوقح ةيامحو زيزعت ىلع ناسنإلا قوقحل نازيملا زكرم لمع قايس يف ريرقتلا اذه يتأي
 ىلع لمعلاو اهقيثوتو تاكاهتنالا دصرو ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوق مارتحاو ناسنإلا
 .اهيفرتقم ةبساحمو ،اهفقو ىلإ ًالوصو اهنم دحلا

 
 
 

 

                                                
 .2015 ،روشنم ریرقت ،)OCHA( ةدحتملا ممألل عباتلا ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا يف ةیناسنإلا نوئشلا قیسنت بتكم  1
 ماعلا يف ةینیطسلفلا ةعارزلا ةرازو تاریدقتلً اقفو ةزغ عاطق يف ضرألا ةحاسم يلامجإو ةیعارزلا يضارألا ةحاسم يلامجإ نم %15 ةبسن لوصولا ةدیقم ةقطنملا لثمت 2

2012. 

 

 ريرقتلا مّدقُي

 ةماع ةذبن يئاصحإلا

 ةقطنملا عقاو لوح

 ًارب لوصولا ةديقم

 طامنأ زربأ ًاحضوم

 يتلا تاكاهتنالا

 تاوق اهبكترت

 دعاوقل لالتحالا

 يلودلا نوناقلا

 ناسنإلا قوقحل

 يلودلا نوناقلاو

 .ماقرألاب يناسنإلا
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 لالتحالا تاوق تاكاهتنا
 ةقطنملا يف يليئارسإلا
 يف ًارب لوصولا ةديقم

 ةزغ عاطق
 

 الو نيينيطسلفلا نينطاوملا قحب اهتاكاهتنا يليئارسإلا لالتحالا تاوق تلصاو
 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ ًارب لوصولا ةديقم ةقطنملا يف نيعرازملا اميس

  :يه ةيسيئر طامنأ ةعبرأ يف تاكاهتنالا كلت ةلمج تزكرتو .2018

 .نيلماعلا فادهتسا :ًالوأ

 .ةيملسلا تاعمجتلا يف نيكراشملا فادهتسا :ًايناث

 .نيينيطسلفلا نينطاوملا لاقتعا :ًاثلاث

 .نينطاوملا يضارأ ةيوستو تالغوتلا :ًاعبار

 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ ناسنإلا قوقحل نازيملا زكرم قثو قايسلا اذه يف
 لوصولا ةديقم ةقطنملا يف نيينيطسلفلا نينطاوملا قحب ًاكاهتنا )537( ،2018

 يف نيينيطسلفلا نييندملا قحب تاكاهتنالا لمجم يذاحملا لودجلا زربيو ،ًارب
 .ةقطنملا كلت

رانلا قالطإو فصقلا ثداوح ددع  537 

ىلتقلا ددع  148 

لافطأ ىلتق مهنيب نم  22 

ءاسن ىلتق مهنيب نم  1 

تاباصالا ددع  8273 

لافطأ تاباصا مهنيب نم  1488 

ءاسن تاباصا مهنيب نم  347 

نيلقتعملا ددع  45 

لافطأ نيلقتعم مهنيب نم  15 

تالغوت  53 
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 ًارب لوصولا ةديقم ةقطنملا يف نيلماعلا فادهتسا

 عاطق عم لصافلا يلامشلاو يقرشلا جايسلا برق ًارب لوصولا ةديقم ةقطنملا يف نيلماعلا فادهتسا لالتحالا تاوق تلصاو
 مانغألا ةاعرو رويطلا يدئاصو نيعرازملا نم نيلماعلا فادهتسا تايلمع تلكشو .2018 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ ةزغ
 ،ةحلسألا عاونأ فلتخم هبجومب مدختستو لالتحالا تاوق هعبتت ًامظنم ًاطمن )كيتسالبلاو ديدحلا( ةدرخلا داوملاو بطحلا يعماجو
 عقوتف ،جايسلا برق مهلمع قطانم ىلإ مهلوصو درجمب نيلماعلا هاجت ةليقثلاو ةشاشرلا اهتحلسأ نارين تاوق كلت حتفت ثيح
 رثكأ يف ببستي ام ،مهلامعأ لامكتسا نع فقوتلا ىلع تاقوألا بلغأ يف مهمغرتو ،مهفوفص يف ةيداملاو ةيرشبلا رئاسخلا
  .مهقزر رداصم مهنادقفب تاقوألا
 ،ًانطاوم )4( لتقم نع ترفسأ ،ًاثدح )173( عوقو ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا لالخ نازيملا زكرم قثو قايسلا اذه يف
 .نيرخآ )5( ةباصإو

 ةئفلا بسح نيلماعلا ىلع ءادتعالا عيزوت

ةئفلا  
 ددع

ثداوحلا  
 ددع
ىلتقلا  

 ددع
تاباصإلا  

لافطأ مهنيب نم  

مانغألا ةاعر  18 0 1 0 
رويطلا يدئاص  3 0 0 0 

يعارزلا لقحلا يف نيلماعلا  132 4 4 1 
ةيعارز يضارأ فصق  6 0 0 0 

ةيعارزلا يضارألا ىلع تاديبملا شر  6 0 0 0 

ةدرخلاو ىصحلا يعماج لامع  8 0 0 0 
يلامجإلا  173 4 5 1 

 

 

 نم )1( ةداملا نم )2( ةرقفلا صنت
 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا
 ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا دهعلاو
 "نأ ىلع ،1966 ماعلل ةيسايسلاو
 اهفادهأ ءارو ًايعس بوعشلا عيمجل
 اهتاورثب رحلا فرصتلا ةصاخلا
 لالخإ امنود ةيعيبطلا اهدراومو
 تايضتقم نع ةقثبنم تامازتلا ةيأب
 مئاقلا يلودلا يداصتقالا نواعتلا
 نعو ةلدابتملا ةعفنملا أدبم ىلع
 ةيأ يف زوجي الو ،يلودلا نوناقلا
 بابسأ نم بعش يأ نامرح لاح
 ."ةصاخلا هشيع
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 ةيملسلا تارهاظتلا فادهتسا
 

 ةزغ عاطق عم لصافلا يلامشلاو يقرشلا جايسلا برق ةيملسلا ةينيطسلفلا تاعمجتلا فادهتسا نم يليئارسإلا لالتحالا تاوق تدّعص
 عاونأ فلتخم لالتحالا تاوق هلالخ تمدختسا ًامظنم ًاطمن تاعمجتلا كلت فادهتسا لكشو .2018 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ
 نأ زكرملا قيثوت تايلمع فشكتو .نيينيطسلفلا ىلع ًارب لوصولا ةديقم ةقطنم ضرفل اهنم ةلواحم يف ةليقثلاو ةشاشرلا ةحلسألا
 ىلتقلا ماقرأ ردصتت ذإ ،ريرقتلا ةرتف لالخ ةيملسلا ةدوعلا تاريسم اميس الو ،لالتحالا دونجل ًافده لكشت تحضأ ةيملسلا تاعمجتلا
 .ىرخألا تاكاهتنالا طامنأ عيمج ،اهيف نيباصملاو
 .ًانطاوم )8251( ةباصإو ،ًانطاوم )112( لتقم نازيملا زكرم قثو ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا لالخو
 

ةظفاحملا  تالاح ددع 
فادهتسالا  

ىلتقلا ددع ءاسن ىلتق  لافطا ىلتق   

ةزغ لامش  58 22 0 4 
ةزغ  81 20 0 1 
حلبلا ريد  53 22 0 6 
سنويناخ  61 34 1 3 

حفر  24 14 0 4 
عومجملا  277 112 1 18 
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ةظفاحملا  
 ددع

تاباصالا  
 تاباصا
لافطا  

 تاباصا
ءاسنلا  

 نيباصملا دادعا
ةيرانلا ةريعألاب  

ةزغ لامش  1556 302 64 930 

ةزغ  2412 374 88 1705 

حلبلا ريد  1125 200 59 775 

سنويناخ  1508 221 71 716 

حفر  1650 386 65 532 

عومجملا  8251 1483 347 4658 

 

 

 

 

 

 

  

 

 نم لوألا فصنلا لالخ زربألا عمجتلا ناك

 ةدوعلا تاريسم وه ،2018 يلاحلا ماعلا

 ةدوعلا قحب ةبلاطملل تقلطنا يتلا ةيملسلا

 جايسلا قطانم نم برقلاب راصحلا رسكو

 خيراتب ةزغ عاطق يقرش لصافلا يقرشلا

 تاميخم ةسمخ تديش ثيح ،30/3/2018

 نم برغلا ىلإ ةيبعشلا تايلاعفلا ناضتحال

 يلاوح دعب ىلعو لصافلا يقرشلا جايسلا

 ناخ ،حفر تاظفاحم يف كلذو ،700

   .ةزغ لامشو ةزغ ،ىطسولا ،سنوي
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 يف نيينيطسلفلا نييندملا قحب يفسعتلا لاقتعالا ةسايس لالتحالا تاوق تلصاو
 عاطق عم لصافلا يلامشلاو يقرشلا جايسلا برق ًارب لوصولا ةديقم ةقطنملا

 ًاطمن لاقتعالا تايلمع تلكشو .2018 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ ةزغ
 ةيناسنإاللاو ةيساقلا ةلماعملا بورض ىتش تاوقلا كلت هلالخ نم بكترت ًامظنم
 ،نينيعلا بصعو ،يديألا دييقتو سبالملا علخك ،لافطألا مهيف نمب نيلقتعملل

 يدسجلاو يسفنلا طغضلا مادختساب قيقحتلل مهعاضخإو ،حربملا برضلاو
 ةرتفلا لالخ نازيملا زكرم قثو قايسلا اذه يف .ةلداع ريغ تامكاحمل مهميدقتو

 .ًانطاوم )45( لاقتعا نع ترفسأ ،ثداح )21( عوقو ،ريرقتلا اهيطغي يتلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ةظفاحملا  ثداوح ددع 
لاقتعالا  

نيلقتعملا ددع لافطا نيلقتعم   

ةزغ لامش  8 9 1 
ةزغ  2 5 1 
حلبلا ريد  4 11 4 
سنويناخ  2 5 0 

حفر  5 15 9 
عومجملا  21 45 15 

 ًارب لوصولا ةديقم ةقطنملا يف نيينيطسلفلا لاقتعا

 

 كولس دعاوق ةنودم نم )5( ةداملا صنت

 ممألل ةعباتلا نوناقلا ذافنإب نيفلكملا نيفظوملا
 نم فظوم يأل زوجي ال( هنأ ىلع ،ةدحتملا
 يأب موقي نأ نيناوقلا ذافنإب نيفلكملا نيفظوملا

 بورض نم هريغ وأ بيذعتلا لامعأ نم لمع
 وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا

 ىضاغتي نأ وأ هيلع ضرحي نأ وأ ،ةنيهملا
 نيفلكملا نيفظوملا نم يأل زوجي ال امك ،هنع

 وأ ايلع رماوأب عرذتي نأ نيناوقلا ذافنإب
 ديدهتلا وأ ،برحلا ةلاحك ةيئانثتسا فورظب

 وأ ،يموقلا نمألاب رطخلا ةقاحإ وأ ،برحلاب
 ةلاح ةيأ وأ ،يلخادلا يسايسلا رارقتسالا لقلقت
 ريربتل ،ةماعلا ئراوطلا تالاح نم ىرخأ

 وأ ةلماعملا بورض نم هريغ وأ بيذعتلا
 .)ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا
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 ةيركسعلا تايلآلا لغوت 

 ةديقم ةقطنملا يف ةيركسعلا اهتايلآب لغوتلا تايلمع يليئارسإلا لالتحالا تاوق تلصاو
 لصافلا يلامشلاو يقرشلا جايسلا برق اهزكرمت عقاوم نم ًاقالطنا كلذو ،ًارب لوصولا
 ًاطمن تالغوتلا كلت تذختاو .2018 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ ةزغ عاطق عم
 ةيعارزلا يضارألا نم راتمألا فالآ فيرجتب اهلالخ نم موقت ،رركتم ٍلكشبو ًامظنم
 فدهتستو رانلا لالتحالا تاوق قلطت لغوتلا تايلمع لالخو ،اهتفّرج نأو قبس يتلا
 زكرم قثو قايسلا اذه يفو .ةقطنملا يف كرحتي ام لكو ،مهتاكلتممو نييندملا ناكسلا
 .ًاثداح )53( عوقو ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا لالخ نازيملا

 
تاظفاحملا بسح لوصول ةديقم ةقطنملا يف تالغوتلا ثادحأ عيزوت  

 

ةظفاحملا  
 ثادحأ ددع
فادهتسالا  

ةزغ لامش  7 

ةزغ  12 

حلبلا ريد  10 

سنويناخ  21 

حفر  3 

عومجملا  53 

 

 

 ةيامحل ةعبارلا فينج ةيقافتا صنت
 برحلا تقو يف نييندملا ناكسلا
 )33( ةداــملا يف ترظح يتلاو
 ةيعامجلا تابوقعلا ،ةيقافتالا نم
 ،صاصتقالا ريبادت عيمجو بلسلاو
 ةبقاعم زوجي ال" هنأ ىلع تدكأ ثيح
 مل ةفلاخم نع يمحم صخش يأ
 رظحت امك .ًايصخش وه اهفرتقي
 عيمج لثملابو ةيعامجلا تابوقعلا
 تايلمعو ،باهرإلا وأ ديدهتلا ريبادت
 نم صاصتقالا ريبادتو بلسلا
  ."مهتاكلتممو نييمحملا صاخشألا
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 ةمتاخلا 
 نيينيطسلفلا نينطاوملا قحب ةمظنم تاكاهتنا بكترت لالتحالا تاوق نأ ىلإ ريرقتلا صلخي
 هجو ىلع يعارزلا عاطقلا يف نيلماعلاو ،ةيملسلا تارهاظتلا يف نيكراشملاو ،ًامومع
 ،يلودلا نوناقلا دعاوقل ةحيرص ةفلاخم يف ،ةلزاع ةقطنم ضرف ةلواحم يف ،صوصخلا
  .يعامجلا باقعلا راطإ يف لخدتو
 2018 يراجلا ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ تاكاهتنالا كلت دعاصت ىلإ ريرقتلا ريشيو
 .لصافلا جايسلل ةيذاحملا قطانملا يف
 تمقاف ،ةبكترملا ةيليئارسإلا تاكاهتنالا ةلمج نأ ىلإ ريرقتلا اهدروي يتلا تايطعملا دكؤتو
 يف نيلماعلا تائم تمرحو ،ًارب لوصولا ةديقم ةقطنملا يف نيينيطسلفلا نييندملا ةاناعم نم
 مهدبكتو فيرجتلل اهضرعت ةيشخ ،مهتآشنم نم عافتنالا نم يعارزلاو يعانصلا عاطقلا
 ىلإ مامضنالاو ةنهملا لازتعا مهنم ريثكلا ىلع ضرف يذلا رمألا وهو .ةحداف رئاسخ
 .لمعلا نع نيلطعملا فوفص
 ىلإ ةيمارلا لالتحالا تاوق تاكاهتنا رارمتسال هتنادإ ددجي ذإ ناسنإلا قوقحل نازيملا زكرم
 كلت لّمحي هنإف ،ةزغ عاطق عم يلامشلاو يقرشلا جايسلا لوط ىلع ةلزاع ةقطنم ضرف
 ىلع ًادكؤم ،ةينيطسلفلا يضارألا لالتحا رارمتسا ىلع ةبترتملا ةينوناقلا ةيلوئسملا تاوقلا
 ناكسلل ةبسنلاب امهلامعإو يناسنإلا يلودلا نوناقلاو ناسنإلا قوقح ئدابم مارتحاب ةمزلم اهنأ
  .نيينيطسلفلا
 تاوق اهبكترت يتلا مئارجلا مامأ يلودلا عمتجملا تمص رارمتسا زكرملا بجشي امك
 ،ةعبارلا فينج ةيقافتا ىلع ةعقوملا فارطألا اميس ال لعافلا هرود بايغ ربتعي ذإ ،لالتحالا
 ،نيينيطسلفلا قحب ةميسجلا اهتاكاهتنا باكترا يف رارمتسالل لالتحالا تاوقل ًاعجشم ًالماع
 .عدار امنود ،اهتدح ديازتو
 ةيلودلا ةيامحلا ريفوتو ةيقالخألاو ةينوناقلا هتايلوئسم لّمحتل يلودلا عمتجملا زكرملا وعديو
 ةقحالمو ،ةينوناقلا ةبساحملا تاودأ ليعفتو ،ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف نيينيطسلفلل
 .مئارجلا يبكترم ةبقاعمو

 ىهتنا
 
 

 

 

 تاكاهتنالا ةلمج تمقاف دقل

 ةاناعم نم ةيليئارسإلا
 يف نيينيطسلفلا نييندملا

 ذإ ،لوصولا ةديقم ةقطنملا
 يف نيلماعلا فالآ مرحي

 يعارزلاو يعانصلا عاطقلا

 مهتآشنم نم عافتنالا نم
 نمض ةعقاولا مهعرازمو

 ًارب لوصولا ةديقم ةقطنملا

 ،لالتحالا تاوق اهتضرف يتلا
 مهنم ديدعلا حبصأ يلاتلابو

 نمو لمعلا نع نيلطعملا نم
 .ًارقف دشألا تائفلا


