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 الىالعح:تفاصيل 

و شوُد اواةشج   2102ٌُواٌش   2يف صثاح ٌومو لنالثاواا لامل وك    

ح لسوردذ د يوٍ هلث وا    حشتٍح نهرحانف لنسؼمدي غواسج ومٌو  

دغفوووم ااُووواا  وشل وووح صسلػٍوووح اسووواةمدا لنؼايوووم ػهوووً  ًوووذ

  ُ ى يضلانرّ نؼًهّ مبششاع إػادج ذأٍْم سذ ياةً مبُطموح ٌسو

اْزل لاششاع ْوم احوذ يشواسٌغ    لنيت ٌفرمش سكاهنا إىل لاٍاِ 

 UNDPلنثُك لنذايل ػو  تشَوايا لميوى لارحوذج لي واةً      

اسفشخ لنغاسج اذمغ لاُطمح مبذٌشٌح تالى مبحا ظح صؼذج، 

لنمحشوووٍح ػوووٍ ذوووذيو لتشل وووح الحرشللدوووا ايمروووم سووواةمدا   

اإحلاق اضشلس  ػاياً، 01هً دغفم لنثانغ يٍ لنؼًش ػلنؼايم 

 .وسًٍح تانسذ لااةً لنزي كاٌ يف امس لنرأٍْم اليصثح

 

 إفاداخ ألارب الضحيح وشهىد الىالعح:

عاياً، شميك انضحيح عهي دغفم انذي  لضذد    35عثداحلًيد حمًد حسني دغفم يثهغ يٍ انعًر 

 عهيّ انغارج اجلىيح وْى يزاول عًهّ تانسد، أفاد لائالً: 

و تشووٍ 2102ٌُوواٌش  2"لوواو لنطووولٌ لحلووشل نرحووانف لنؼووذالٌ لنسووؼمدي يف صووثاح ٌوومو لنالثاوواا لامل ووك 

ػايواً اوشل روّ ااُواا يضلانروّ نؼًهوّ       01ذ دغفم لنثانغ يٍ لنؼًوش  غاسج ومٌح لسردذف هبا اهلً ػهً  ً

ػهٍدا تانسذ لااةً لنمحٍذ مبُطمح ٌسُى يذٌشٌح يُثوّ، ادخ إىل سومم    

اهلً ػهً دغفم لرٍثً ااحانرّ لنغاسج إىل اشوثا لًُوا تريًٍؼدوا ااضوؼدا     

سدو اذأٍْم يف ٌؼًم هبا غاسج وشل رّ لنيت كاٌ سٍاسج، كًا ديشخ لنػهى 

يووٍ لمافووال النُسوواا الٌَ ٌؼٍووم اسووشج كووثوج لنسووذ لاوواةً، اكوواٌ اهلووً 

يطانوة لحلٍواج لنووشاسٌح     ىذفالًد لاأساج ااصثحمل تث يؼٍوم ٌوم ش  و   

ال ااَوورى ذشوواْذاٌ اٌ لاكوواٌ لنووزي لسووردذ ّ لنم ووف  يووٍ غووزلا ادالا، 

لاشوووشاع ذشوووشف ػهٍوووّ يُظًوووح اٌمووووذ اي يمللوووغ اا اْوووذلف ػسوووكشٌح، 

 دانٍح".

 

الفتح الوشروع الوستهدف تىضح اسن 

 الوشروع وجهح التوىيل 

 هي هكاى الىالعحجاًة 
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عاياً، يدير يكرة انزراعح مبديريذح تذالى مبحاف ذح     44عثدانسالو حيىي املؤيد انثانغ يٍ انعًر 

 صعدج خالل ذفمدِ ملكاٌ انىالعح أفاد لائالً:

سكاهنا لاوذٍَمٌ وهودى يوٍ لمافوال النُسواا       ٌفرمش "ٌؼر  ْزل لنسذ لااةً لنمحٍذ مبُطمح ٌسُى النزي

اَاصحني يٍ يُاامدى لحلذادٌح تااذٌشٌح إىل لاٍاِ لنوشاسٌح سملاً نهششب اا نغوِ ااصوث  لنسوذ يُوز    

إنٍووّ يووٍ لميطوواس لام ٍووح  تذلٌووح ػووذالٌ لنسووؼمدٌح ا انفدووا ػهووى لنووًٍٍ ال ٌموووذ  ٍووّ يٍوواِ اْووً ذووأ   

يف لنوًٍٍ اػو     UNDPاَظشلً حلاوح اْايل اسكاٌ لاُطمح نهًٍاِ لاو تشَوايا لميوى لارحوذج لي واةً     

يوٍ لنثُوك لنوذايل اتانرُسوٍك يوغ ليدلسج لمبهٍوح مبحا ظوح صوؼذج ترأٍْوم اإصوثح            مح منّ ػهوى ومٌو  

اكوزنك   هًٍاِ النرخفٍف يٍ يؼاَوامى ايسسوٍدى،  سكاٌ لاُطمح ن لحرٍاجلنسذ لااةً هبذف حم إشكانٍح 

لنمووادسٌٍ ػهووى لنؼًووم النووزٌٍ اصووثحد  كوواٌ ل ووذف يووٍ ذأٍْووم لنسووذ ذووم و  ووشس ػًووم مستوواب لمسووش   

و  موئُوا تمٍواو اوولٌ    2102ٌُواٌش   2اسشْى يٍ لمافال النُساا يف اشذ لاؼاَواج ليَسواٍَح ايف ذواسٌ     

وشل ح اساةمدا يٍ اتُاا لاُطمح كاٌ ٌمومو تؼًهوّ   لسردذ د غاسج ومٌح تشٍ لنرحانف لنسؼمدي لحلشل 

اذووذيو وشل رووّ الحرشللدووا اذملووف لاشووشاع   لرووم لنسوواةك  ػووٍ لنغوواسج اسووفشخ النسووذ لاوواةً  ذأٍْووم  يف 

 تانكايم".

 

 

 ًتائج الىالعح:

 انضحايا املدَيني:

   
 

 اإلمجايل

 0 0   انمرهى

 املُشآخ املدَيح:

 
  

  1 ذديري

 1  ذضرر
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 وصف االًتهان وفمًا للماًىى اإلًساًي الدولي:

ااووذَا  لاُطموح لنويت ا لسوردذل دا     مٍمواخ يٍذلٍَوح اؼش وح     لاشكض لنماَمين لاهغ ػهى لنمللؼح ااوشى

صوثحّ اذأٍْهوّ تشػاٌوح لميوى لارحوذج      يذٍَح ااٌ لاكاٌ لاسردذف ػثاسج ػٍ سذ يٍاِ ٌورى إ ٌ لاُطمح ا

ػسكشٌح يف ذهك لاُطمح لميش لنوزي ٌككوذ اٌ يوا لايود توّ لوملخ        يف احذ يشاسٌؼدا اال ذموذ اي اْذلف

ٌؼالووة ػهٍدووا لنموواَمٌ لنووذايل، رحووانف ْووم لسووردذلف يرؼًووذ نهًووذٍَني الاُشووسخ لاذٍَووح اْووً وووشلةى  لن

لسرًشلس لنسوؼمدٌح ا انفدوا يف    جمشدااهلشلاً نهًثادئ النمٍى لنيت امجؼد ػهٍدا لجملرًؼاخ لارحوشج. 

 لروم السووردذلف لمافوال النُسوواا الاوذٍَني يووا ْوم إال وشاووح تشوؼح ذووواف إىل لتوشلةى لنوويت  يووا صلل      

 لنوزي يوا صلل صوايراً إصلا ْوزِ لتوشلةى      ايسوًغ لجملرًوغ لنوذايل   اى شذكثدا اياو يوش ٌ لنرحانف لنسؼمدي

لنويت ٌُووذى  ووا ووثني ليَسوواٍَح النوويت سرشووكم يف لاسورمثم لنمشٌووة ػمثووح ايواو ذكوواذف لجملرًووغ لنووذايل     

 اد اػّ ػٍ لحلممق الحلشٌاخ تم سركمٌ ْزِ لتشلةى سملتك دانٍح يف لنؼذالٌ ػهى لجملرًؼاخ النذال.

 

 تىصياخ الوركس:

 مووومق النرًٍُوووح ٌوووذػم مجٍوووغ يُظًووواخ لجملرًوووغ لاوووذين الاُظًووواخ لنذانٍوووح  لاشكوووض لنمووواَمين نهح

اهل مصًا يُظًاخ لميوى لارحوذج إىل  ًوم يسوئمنٍاما لمهلثلٍوح اليَسواٍَح  واِ يوا ٌشذكثوّ          

 يٍ وشلةى حبك لنثششٌح ا ليَساٍَح مجؼا.لنسؼمدي لنرحانف اولٌ 

 حلفاظ ػهى يا ذثمى يٍ  ؼردا اسشػح لنؼًم ػهوى  كًا ٌذػم لميى لارحذج اجمهس لميٍ إىل ل

 الف لحلشب االف َضٌف لنذو لنًٍين الحلذ يٍ لسذكاب لتشلةى حبك اافال اَساا لنًٍٍ.

      اٌذػم إىل سشػح إسسال تاٌ  مٍك دانٍح نهرحمٍك يف ْزِ لتشاوح اغوْوا اذموذر يشذكثٍدوا

 نهمواا لنذايل.
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 (1يهحك رلى )

 انضحايا انمرهى يٍ املدَيني وصىر نثعضهىأمساء وتياَاخ 

َىع  انعًر انُىع االسذذذذذذذذذى و

 االَرهان
املُطمح/ 

 املديريح
يكاٌ 

 انىالعح
ذاريخ 

 انىالعح

 2102ٌُاٌش  0 ٌسُى تالى لرٍم 01 ركش ػهً  ًذ حسني دغفم   0

 

 صىر تعض انضحايا يٍ انمرهى املدَيني
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 (2املهحك رلى )

 املُشآخ املدَيح املديرج واملرضررجأمساء وتياَاخ 

َىع  اسى صاحة املُشؤج و

 املُشؤج
َىع 

 انضرر
املُطمح/ 

 املديريح
يكاٌ 

 انىالعح
ذاريخ 

 انىالعح
 2102ٌُاٌش  0 ٌسُى تالى ذذيو كهً وشل ح ػهً  ًذ حسني دغفم   0
 2102ٌُاٌش  0 ٌسُى تالى ذذيو كهً سذ يٍاِ سذ يٍاِ مبُطمح ٌسُى    2

 

 صىر نثعض املُشآخ املدَيح املديرج واملرضررج جراء انمصف 

  
  

  
  

 صُعذذذذاء –انيًذذذذٍ  - املركز انماَىين نهحمىق وانرًُيح صادر عٍ/


