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 هلخص:

)حبْااخ  صوااو ؤفااو ؤٗغااٌ ثدؾ٠ااجس هٟايااز هٜااا ثيؿِااجٙ ث٤ٛااجٍف   ؽٌديااز  ٧اايث ثٛضٌٔيااٌيض٤ااج ٙ 

َ  طَ ٤ٟل٠ز ثٛيا٣َْ يف ديج١ دج (  دوثياز ثراٌح هٜاا    هٜاا ثًص٘جااج ٤ٟاي     ثٛيت هؤح ؿريث١ ثٛضقاجٛ

ٞ   ثْٛاواهي ضقاجَٛ  ثراٌ  ٜٛ ـريث١ ثٛثًص٘خ ثٛيي   ثٛي٢٠ ثِٛاجًي٢ ٟا٢    حباْ ث٤ٛاجٍف    هشاٌثس ثراٌثة

  ٟ  صٜااٖ ؤدااٌٍ ٗااج١ ٟاا٢يااجع هٜااا ٤ٟااجؿٔكٞ ثْٛاا٤٘يز     ياا س ٤ٓجدٜاا٦  طاااثًخي٦ ثِٛضجٗااز ثٛاايت ديـ٧ٌااج يا

ٓضاٚ ٤ٟاكٞ ٟاج       ٟا٢ ث٤ٛاجٍف    ٟاو٣يجع  475ئاٚ ها٢    ّٔؾ ُيكج ٟاج     ثٓوز (32) ٟج يَيو هٜا ثرٌثةٞ

 .ثٟاٌؤر  23ؿِا ع    48دي٤اكٞ   ٟاو٣يجع  257  ئاٚ ها٢    ؤطيخ ٟج ثٌٟؤر  32ؿِ ع   45دي٤كٞ  352ئٚ ه٢ 

ٜٛضقااجَٛ ثْٛااواهي ًااجًص  ؽااايض  يف ثْٛااجهز   شاا٤ش ؿااجةٌر فٌديااز ؤ  ؤٗغااٌ  ضٜااٖ ثرااٌثةٞ ٛ ثّااض٠ٌثًثع 

د٤جيجس ٤ّ٘يز صإ ي ٣جٍف  دجٌٛاجًر ثي     صؤذاكٞ    3557ٝؤدٌيٚ  3ثملاثُْ جؿ ياٝ ث ع٤  ثٛوجشٌر طذ

 ٙ طاواه٧ٞ  م ٙ مٌ ؽكٞ ٢ٟ ؤفو ثٛو٠جةٌ ث٤ْ٘ٛيز ثٛيت ٗج٣ش صؤ يكٞ  ثّاضكوُكٞ دٌجًصا٦ ثٛغج٣ياز ما    

ياٛيااا ثْٛاا٘ي يويٌيااز ثرااج    6جةٌ ثْٛاا٤٘يز يف فاا  هٜااا ٟااا ّاايجًر ِٜٛااٌثً ٟاا٢ ثدؾاااٝ  صٔاان ثٛو٠اا   

ٟااو٣يجع ٓضٜااا  58ٓااام رااًَر ٟكاٛااز ًثؿ ػااقيضكج ثٛافشاايضج١ هاا٢   حمجُلااز ثرويااور ؤّااٌِس ثٌٛجًصااج١

ؤؿِاجٙ ٧اٞ ٓااثٝ هاور ؤّاٌ ٟا٢ ث٤ٛاجٍف          ٣8ْاجء    8آماٌي٢ دي٤اكٞ    ٣32ْجء  ؽاٌؿ   3 ؿِ ع  53دي٤كٞ 

١ ٠ٗااج هٟااٌس ثٌٛااجًص  ه٠ااجًر ّاا٤٘يز ؤًٜذااكٞ ٟاا٢ ث٤ْٛااجء  ثيؿِااجٙ ص٤ااجعٌس ؤشاا ةكٞ  صِق٠ااش يف ثمل٘ااج 

ٜٔاج٣ا١ ثٛاو   ثس٣ْاج     ث٣ضاكجٗجع ؽْاي٠جع ٛ   يف ه٠ٚ ثؽٌثٟ  يواو  ّيجًر ٟو٣يز يفو ث٤ٛجٍف  ثٛؼقجيج  

يؤٗاو   ٟ٘ض٠ٜز ثيًٗج١ فيظ  ثٛـذيوز ثملو٣ياز ثٛظاٌُز مل٘اج١ ثرٌدياز  ثٛواوه ثملٌيان       إدجهر ؽٌديز فٌح  

 صو٠و ؿريث١ حتجَٛ ثٛوو ث١ ث٣ضكجٕ ٟذجها  ٓاثهو ثٛٔج٣ا١ ثٛو   ثس٣ْج .
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 الىالعت:حفاصيل 

ياٛياااا يويٌياااز   6  حباااػااان٠ز دجملوي٤اااز ثْٛااا٤٘يز  د٤جياااجس 

ؤّاٌر ٟا٢    554إ ي ٟج يَيو ها٢  صٟوي٤ز ثرويور  –ثرج  

فيِ  ثخلاماز  يذٜاي هاوه ث٤ٛاجٍف       يتث٤ٛجٍف  ٢ٟ ٟويٌي

ٟ٘ضااخ ٗااج١ ؤؿِااجٙ  ٣ْااجء ؤًٜذااكٞ ٣جٍفااجع  575ٟااج يَيااو هاا٢ 

ٓااو ؤؿٜاان  OCHA ثيٟااٞ ثملضقااور ٛض٤ْاايْ ثٛشااؤ ١ ثس٣ْااج٣يز 

هٜااا ؤ ػااجم ث٤ٛااجٍف   ه٠ٜااش ٓااجهر ه ٙ ثٛضقااجَٛ دااإ١ ٧ااي٥   

ٚ إياااثء ٤ٜٛاجٍف   ٟاان ىٛااٖ صِااجؽب ثر٠ياان  ثملوي٤از صوااو حماا 

دش٢ ؿريث١ ثٛضقاجَٛ ًاجًص  دشا٘ٚ ٟضو٠او ْٟاضكوُجع ّا٢٘       

ث٤ٛجٍف   ثٌٛجًر ثي   ثّضكوُش دش٘ٚ ٟذجشٌ ؤفو ثٛشْٔ 

( ثٛيت ي٢ْ٘ ُيكاج ؤؿِاجٙ  ٣ْاجء ٣اجٍف  ٟا٢ ٟوي٤از فايِ هٔاخ ىٛاٖ ماٌػ ثيؿِاجٙ            3يف ه٠جًر ًٓٞ )

ث٤ْٛجء ٢ٟ ث٢ْ٘ٛ ثملنظض دٞ حماج ٛ  ثداٌ ح ٛ٘ا٢ ثٛـاريث١ صؤذاكٞ دٌاجًر عج٣ياز ثّاضكوُضكٞ إ           

مجًػ ث٢ْ٘ٛ جباثً ّيجًر ٣ام ٧يٜاِٗ ٗج٣ش صٔٚ ؤٌّر حتاج ٙ ث٤ٛؾاجر  ّأؾ هٜاا إع٧ٌاج ؤّاٌر ٟ٘ا٣از        

ج ٛاز ث٤ٛؾاجر   ٢ٟ ثيح  ؤًدوز ثد٤جة٦  ٍ ؽض٦  هشٌثس ثيؿِجٙ  ث٤ْٛجء ثٛيي٢ ؤجتكاث إ  ٧ي٥ ثْٛيجًر حمل

 يؿِجٙ  ث٤ْٛجء يف ّجفز ث٢ْ٘ٛ.ي    صاٍهش ؤش ء ٟذوغٌر ٧جًد  ٢ٟ ثٌٛجًر ث

يقجُلاز ثرويااور  ؤيؼاجع ٟا٢ دوااغ ٟاويٌيجس حمجُلااز     فايِ  ثخلامااز   يتٟاا٢ ٟاويٌي  ٟاو٣ي  ٣َفااث   

حتاجَٛ ثٛواو ث١ ثْٛاواهي هٜاا ثٟاٚ ث٤ٛؾاجر       ـاريث١  ٛثٛٔظاَ ثدْاضريي   فؾز صجًٗ  ٤ٟجٍدٞ ماُجع ٢ٟ 

َ  دااإً ثفكٞ  جت٤ااخ ًفااا ثرااٌح ث  ث١    ؤٟااج٢ٗ ذجشااٌ إ  صؤذااكٞ دجٛٔظااَ ثمل  ثٌٛااو ث١ ؿااريث١ حتااجٛ

صو٠ااو  ث١ ٣جٍفااجع ؽٜااكٞ ؤؿِااجٙ  ٣ْااجء   27ٌااجًص  ّاأؾ هٜااا إع٧ٌااج ٟااج يَيااو هاا٢     إياااثء٧ٞ د ٣ااَ فكٞ 

ً  صاإ   ث  حمٚ ثياثةكٞ صوو ؽٌديز ٌٟٗذاز  ثّضكوثٍ ث٤ٛجٍف  ثمل٠ٜااُ ٜٛٔااثس ثٛضاجدن    ضظاويو  ثٛ يف ثؿاج

 ٟض٘اًٌر جس ه٠ٜيا  ٣ِي  ثٛوويو ٢ٟ ثرٌثةٞ حبْ ثٛشوخ ثٛي٢٠ثًص٘جح  يفجَٛ ثٛوو ث١ ثْٛواهي و ٙ حتٛ

يج يؤٗاو ؤ٤٣اج دظاوه ؽاٌثةٞ فاٌح ْٟاض٠ٌر ٤ٟاي ؤٗغاٌ ٟا٢ عا ط ّا٤اثس              ّضكوثٍ خمي٠جس ث٤ٛجٍف 

هٜاا   ثهضجه ؿريث١ ثٛضقجَٛ هٜا ثًص٘جاج ه ١ ؤي ًهم ؤ  ثّض٤٘جً ٢ٟ ثيٟٞ ثملضقور ثٛيت   حتٌٕ ّج٤ٗجع

 . ث هٌثٍ  ثملاثعيْ ثٛو ٛيزثٟيز خمجِٛز ٛ٘ٚ يٌص٘خ ٢ٟ ثه٠جٙ ثؽًًٌٌ ٟج 

٧اي٥ ثرٌدياز   ثيٗغاٌ هٟاياز حباْ ثيؿِاجٙ ث٤ٛاجٍف   صاإ         و ؤ٤٣ج ؤٟجٝ راًَر دشاٌيز صدواو   ٗٚ ىٖٛ يؤٗ

 . حبْ ثيؿِجٙ  ث٤ْٛجء ث٤ٛجٍف  ثٛيي٢ ّٔـاث دجٛوشٌثس د  ٓضيٚ  ؽٌيـ ػ٢٠ ّْٜٜز ثرٌثةٞ

 

في  2الشمت الوسخهذفت بالعوارة رلن 
 سكي الٌازحيي
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 وشهىد الىالعت: إفاداث ضحايا 

 
عاِيياأ دحييغ إٌييازحني اٌأليياوٕني مييىا  اٌ ّييا     53عٍييٍ وّييىني حألييني البييغي اٌايياٌ  ِييٓ اٌ ّيي   

 املألحهغفة دفانئا بمىٌه: 

٣َف٤اج إ    و٠جًر ثملْضكوُز ٢ٟ ٓذٚ ثٛـاريث١ جٛو٠جًر ثجملج ًر ٜٛد٤ّ٘يز شٔز  ؤ٣ج  ؤٌُثه ؤٌّ  يف "٤ٗش

فاايِ  ياٟااجع  مٌؽ٤ااج ٟاا٢ ٤ٟج٤ٍٛااج ماُااجع ٟاا٢ ٓظااَ ثٛـااريث١ ثرااٌ  رماا٢ ٣ااجٍفا١ ٟاا٢      54 ٤٧ااج ٓذااٚ

ٔ     554ٟج   ئاٚ ها٢    ثٛظجحل ثٛيت صتاي يوي٤ز  ؤهمٜا٣ج ٢ّ٘  دٌجًثصا٦  ذ٤اج ؤّاٌر ٣جٍفاز ٛ٘ا٢ ثٛـاريث١ صو

ثي    ٤ج ثٛـريث١ دجٛٔظاَ دٌاجًص   ُجؽت  ثّضكو٤ُج إ  حمٚ ٣َ ف٤ج   ٗج٣ش ثْٛجهز ثٛوجشٌر صٌٔيذج  

 جعمجيواا ٟاو٣يجع  هٔاخ ىٛاٖ مٌؽ٤اج     53  ٓضٜاش ٟااج   ئاٚ ها٢    شأز دجٛو٠اجًر ثجملاج ًر ْٜٛا٘ي    ثّاضكوُش  

   ٗج١ ثٛذوغ خيٌػ دو ١ ٟ داِ  مجين ث٤ٛجٍف  مٌؽاث ٢ٟ ْٟج٤ٗكٞ  ؤؿِجٙ  ٣ْجء ؤطجاٞ ثخلاٍ

ثٛٔظاَ دجٌٛاجًر ثٛغج٣ياز    يظٌما١ دجٛذ٘جء  ٗج١ ثر٠ين حيج ٙ ثِٛاٌثً ٟا٢ ثٌٛاجًر ثي   ُواج ه ثٛـاريث١      

( 5) ثْٛيجًر ثٛيت ٗج٣ش حت٠ٚ ؤٌّر ٟ٘ا٣ز ٟا٢  ًرٌجثٛ كٌح ٢ٟ ثيؿِجٙ  ث٤ْٛجء  ثّضكوُشٟضؤذجع ٢ٟ ي

ج ٛا١ ثدااٌح حياا ؤؿِااجٙ  ٣ْااجء  ٝ  ؤًدوااز ؤؿِااجٙ ٓضٜاااث مجيوااجع   ٗااج١ جباااثً ثْٛاايجًر   ثيح  ثي ٣ااجٍف 

   ٞ ٟاو٣يجع ٟاج دا  ٓضياٚ  ؽااٌيـ      24يج ٟاج   ئاٚ هاا٢   يف ثْٛاجفز  دٜااي هاوه ثٛؼاقج    ؤيؼاجع  صاٍهاش ؤشا ةك

ٟج يارً ثٛٔظاَ    ٣جٍف   ٛيِ ُيكج ث  جباث٧ًج  ياؽو يف ثملوي٤ز ّا  دٞ ثي ى٣خ . ُ ِٟٔاه  ٛيِ 

  ثّضكوثٍ ث٤ٛجٍف .

 

دحغ املصابات اٌي  لابٍيها ف َيك امل وي       عاِاأ 53ابحألاَ ذابث وّغ صاحل حٍُس جاٍ  ِٓ اٌ ّ  

 اٌ ألى ٌ حُد وأث جحٍمً اٌ الز وج اين ِٓ م احها، دفانيجٕا بمىهلا: يف املألحشفً 

ثٛايي صؤذ٤اج   ٓظاَ ثٛـاريث١     " ٤ٗش يف ثملـاذل حبا  ث٤ٛاجٍف   ؤصي٤اج ٟا٢ فايِ ٣اجٍف  ٧اجًد  ٟا٢          

ثد٤جء ه٠   ه٠يت  صايف ؤي ٓضٚ هذوثملٜٖ إداٌث٧يٞ ؤداو    ثطيخ ؤطذش ؤ٣ج     ثٛؼٌح هٜي٤ج  دجٛٔظَ

ؤٟااج د٤ااش ه٠اايت ُٔااو صْ٘ااٌس يااويكج" ب صااض٢٘٠ ثملظااجدز ٟاا٢ ٟاثطااٜز ثرااويظ دْااذخ ؽٌثفكااج  فجٛضااكج    

 .  ا ؤٓجًاج ثٛيي٢ ٓضٜضكٞ هجًثس ثٛـريث١ث٤ِْٛيز هٜ

 
اٌطفٍية    ابٕحيها  عاِاأ دَ طفٍني م حيني وأث جبىا 53فاطّة سامل دمحغ ِٕصى  جاٍ  ِٓ اٌ ّ  

 : الانيت بمىهلا

دجٛؼٌدز ٗج٣اش ثْٛاجهز ثٛضجّاوز  ث٤ٛظاَ إ  ثٛوجشاٌر طاذجؿ        ٣جشوٌ "مسو٤ج طاس ثٛـريث١  دوو عاث 

ثيدااثح  ث٤ٛاثُاي صضْاجٓؾ     ٘ج٣اش  مٌؽ٤ج ُ ٓجهيز  ؤميهتج ٟن ؿِٜيت ثٛظٌرير ياٝ ث ع٤  ؤطيذش ثد٤يت

٣ظٌك ٟوكج ٟا٢ ثخلااٍ ٗاج١ يف ثٛو٠اجًر ٟاج يَياو           رم٢ ذمٌي ثد٤يت صزنٍ ثٛوٝ  صظٌك هٜي٤ج  ٗج١

ُ      ٣ 55ه٢  شيابغٔا  ياٟاجع ٟا٢ هما٤ٛاج ثملنايٞ"      54ٜاٞ دياغس ّاا     ْاجء مجيو٤اج ٣اجٍف  ٟا٢ ٟوي٤از فايِ 
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 ج يياين ِييٓ م احهيياعاِيياأ واٌيي  وأييث  25اٌطفٍيية فانيَيية وّييغ عايياب لٍييٍ اٌااٌريية ِييٓ اٌ ّيي  

 فحغذحٕا بمىهلا: 

٤ٗش ؤهـا  ؤما  ثرٜياخ فْاخ      ػٌح هٜي٤ج ثٛـريث١ ثعىن ٟج ؤ٣ج  ؤٟ   ؤم  ثٛـِٚ  ٤ٗش يف ثٛو٠جًر" 

 ٢ٟ فيِ ٣جٍف   ث٣ض٤ٜٔج ٢ٟ ٤ٟج٤ٍٛج دْذخ ثرٌح  ٓجٛاث ٤ٛج ؤ١ ٧يث ثمل٘ج١ آ٢ٟ".ؿٜخ ؤٟ   ؤصي٤ج 

 
عاِياأ دحيغ اح حيً و أل السي   املٕىىبية       06احلاز ذابيث وّيغ صياحل حٍيُس َاٍي  ِيٓ اٌ ّي         

 بمىٌه:دفانئا 

  ٓجٛاث ٤ٛج ؤهنج ٟ٘ج١ آ٢ٟ  خمظاض ٤ٜٛاجٍف   جع ٢ٟ ثرٌح   " ٣َف٤ج ٢ٟ فيِ إ  ٟو٣يز ثٛظجحل ماُ

مسواش ثٛـاريث١  ٧ااا حيٜاْ  هٔااخ ىٛاٖ ؤؿٜاْ هٜي٤ااج طاجً ك ٗااج١ يف         ُٔااو ٛ٘ا٢ ثٛـاريث١ ػااٌح هٜي٤اج   

ً       35ثٛو٠جًر فاث   ثٛظاجً ك   شنظجع ؽٜكٞ ؤؿِجٙ  ٣ْجء مجيو٤اج ٣اجٍف  ٟا٢ فايِ ثٛو٠اجًر وْاز ه 

ثٛـريث١ ٓضاٚ ثداي  صْاذخ يف إطاجدز ؤًدواز ٟا٢ ؤد٤اجة            جبٌ ؿ ٠ٗج صشج٧و ١"ٓضٚ ؤ  هي  ؤطذش ؤ٣ج 

 هذوثملٜٖ  إدٌث٧يٞ  حم٠و  ث٣ضظجً 

 
ٔحمٍٕيا ىل   اعميٍ ذٌيه   املألحشفً اٌ ألى ٌ باحلغَغ  و ِٓ ساك ذو بُ ِٓ اٌضحاَا لابٍٕابُ يف

ا وأيث م احا ي   إِٓية فحيُر  زَيك    دحيغ م حييات اٌىال ية ا هيا     ِألحشفً اٌريى   وياْ بٕيان   

ّيغ  /  ِضأة ذابث وا ها اَاا ل اْ جبىا با ىلحغي ا ووعُّمة ومل جحّىٓ ِٓ احلغَد ِ ه

 فححغذث ىلٌُٕا لائٍة: عٍُ 53حٍُس اٌااٌرة ِٓ اٌ ّ  

٘     ؤطايذش  آ٤ٟز  ثمسكجثد٤ز مج   ٧ي٥ ثرٌحيز "  ٓضاٚ ثد٤اكج    ٢ ث٤ٛاجٍف   ثٛـاريث١ ثّاضكوُكٞ ث  ّا

٤ّاثس ٠ٗج ؤطايذش ؤمايت ث٣ضظاجً  دٔياز إمااث   ؤ  مجايوكٞ ثّاضكوُكٞ         7هذوثملٜٖ ثٛذجٛي ٢ٟ ثٛو٠ٌ 

 ثٛـريث١ إ  ٢ّ٘ ث٤ٛجٍف ".
ٔازحاأ سمطىا بيني لحُيً ومي َا وياْ ِيٓ ليّٓ اٌمحٍيً ىلحيغي إٌأليا            56ِا ال َمً عٓ 

ال ب يية وزومحييه ومييُ هُ ِييٓ     اٌيي  وأييث حاِييً، وّييا لحييً دبييى لٍُييً ِيي  دطفاٌييه      

 إٌازحني.

ب اٌشيوىْ االمحّاعُية   لىٌة عاغاٌ محٓ محىني دبى طاٌب، دلصائُة امحّاعُة وج ًّ يف ِىحي 

 ج صغ اٌضحاَا دفانيجٕا بمىهلا: وأث  املألحشفًيف واٌ ًّ، اٌحمُٕا هبا

ثؽض٠جهياز ٣َٛاش   ًجًص  ثّضكوُش ٢ّ٘ ث٤ٛجٍف  يف ف  ثٛظاجحل ٟويٌياز ثراج   دظاِيت ؤمظاجةيز       "

إ  ثملْضشِا  ٓجدٜش فج س إ٣ْاج٣يز صْاذخ ثٛٔظاَ إ  ٟٔضاٚ ؤفاو ث٤ْٛاجء ٟان ؤؿِجداج  ؽ٤ي٤اكج  ٧ا            

هجٟاجع ؤطايذش  دضاٌس     24ٗايٖٛ ٍ ؽضا٦ ثي   ٣ذيٜاز ثٛذجٌٛاز ٟا٢ ثٛو٠اٌ        ؽز ثٛغج٣يز ٤ٜٛجٍؿ هٜ  حيا  ثَٛ 

ـ  ٌاجًثس  ب يذاْ داج ّاا  ؿ    ٟا٢ ؤؿِجداج ٓضٜااث ؽاٌثء ثٛ     2يو٧ج  ُٔوس  داج ب  ؤفاو ؤؿِج  ُٔاؾ  ِاٚ ؽاٌي

ٗج٣اث ٓاو صٌٗااث    ٌ دإ٠ٜٗكج ٓضٜش ٢ٟ ث٤ٛجٍف ٗجًعز حبْ ثس٣ْج٣يز  ؤّ جيو ث ٦٤ٟ ّا  هلجٝ  شج٧و٣ج

 ٤ٟجٍدٞ ماُجع ٢ٟ ثٛـريث١ ثٛيي رْ اٞ ٛيْضكوُكٞ".
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 إفاداث رسويت:

عاِيياأ، ِييغَ  فيي ة اهلُويية اٌىطُٕيية ٌحٕألييُك اٌشييوىْ     53َاٍيي  ِييٓ اٌ ّيي    ماييهاْ ميياب  حألييني 

 اإلٔألأُة لابٍه ف َك امل و  اٌمأىين ودفانئا لائالأ: 

إشااوجً  يث ثْٛاا٢٘ دوااو مت ٣ٔااٚ ث٤ٛااجٍف  إ  ٧اا  وضاار ثملناايٞ ثي ٙ يف ثرويااور "٧اايث ّاا٢٘ ٤ٜٛااجٍف   ي 

OCHA  ٍثً ث ثملآان  ؤؿٜوااث هٜاا ؤ ػاجؿ      ُٔاو ّاذْ  ث١  ٟ٘ضخ ثيٟٞ ثملضقور ٛض٤ْيْ ثٛشؤ ١ ثس٣ْج٣يز

ث  ث٤٣ااج ُاؽت٤ااج ه٤ااو ثْٛااجهز ثٛوجشااٌر ٟاا٢ طااذجؿ ياااٝ ثيعاا٤   ٟااجًُ ثٛشااكٌ ثملجػاا    35ث٤ٛااجٍف  يف 

  هٔخ ىٛاٖ داوٓجةْ    ثملذىن ثٛيي يإ ي ث٤ٛجٍف  دٌج٥ً ثّضكوُش ثٛـريث١ دٔظَ 3557ؤدٌيٚ  3ثملاثُْ 

ٙ   ى ثٛؼاقجيج  ٗاج١ ثٛـاريث١   ٌُّ ثسّوجٍ إ٣ٔج فج ٛش  ه ١ ّاٌهز ث٣ٔاجى ػاقجيج    حيٜاْ ٜٛقيٜاٛاز   ٟاج ياَث

ٞ     هٔاخ ىٛاٖ ٗاج١ ث٤ٛاجٍف      ثٛٔظَ ثي ٙ ٖ   يٜااى ١ داجٌِٛثً  ث٤ٛؾاجر داإً ثفك هاج ه ثٛـاريث١     ثع٤اجء ىٛا

ٗج٣ش صٔٚ هجةٜاز ٣جؽياز  هاوه ٟا٢ ث٤ٛاجؽ  جباث٧ًاج.        ٢ْ٘مجًػ ثٛ ثّضكوُش ّيجًرٓظِكٞ دٌجًر عج٣يز 

مت ثٛضواٌٍ هٜاا    ؤؿِاجٙ  ٣ْاجء  ؤطايخ هشاٌر آماٌي٢       ٣جٍؿ ؽٜكٞ  35ث ثمل٘ج١ ٓضٚ ٟج   ئٚ ه٢ يف ٧ي

 ؽغز  ثٛذٔيز ركاٛ  ب ٣ض٢٘٠ ٢ٟ ثٛضوٌٍ هٜيكٞ ُٔو ؤفجٛضكٞ ثٌٛجًر إ  ؤش ء ٟذوغٌر. 57

 

  ئُس لألُ اٌطىا ئ مبألحشفً اٌرى   لاي ٌٕا:  –اٌغوحى  َاس  حٕني 

ّايجًثس  ث٣ض٤ٜٔاج    3هٜا ٢ّ٘ ث٤ٛجٍف   مٌؽ٤ج ّيجًثس ثسّوجٍ ٟج ئجًح  "صٜٔي٤ج ثٛذ ى داؽاه ٓظَ

إ  ثملآن  ه٤و  طا٤ٛج ٗج١ ثٛـريث١ ٟج يَثٙ حيْٜ يف ؤؽاثء ثمل٤ـٔاز   ؽاو٣ج ؤ  ع فاجٛض  ٟظاجدز ٤٠ٓاج      

د٤ٜٔكج هٜا ّيجًر ثسّوجٍ  هم٤ٜج إ  ثملآن  ٗج١ ٤٧جٕ ؽغاظ هٜاا ثيًع ٤٠ٓاج د٤ٜٔاكج هٜاا ثْٛايجًثس       

ٗج١ ػ٢٠ ثرغاظ ؽغاز ؤٝ فجٟاٚ ٓاو ث٣ِؾاٌس دـ٤اكج  ث٣ِظاٚ ًؤّاكج ها٢ ؽْاو٧ج  ٗاج١ ؽ٤ي٤اكج ؽااثً               

ؽغاز ٗج٣اش ؤشا ء ٟذوغاٌر ب ٣ضواٌٍ هٜاا        53ؽغضكج   ؽو٣ج ػ٢٠ ثرغاظ ؤًدواز ؤؿِاجٙ  ثٟاٌؤر  فااث       

 ثٛذوغ ٤ٟكج".

  اٌغوحى  لاٌغ امحغ باحلغَغ  ِغَ  بُوة ِألحشفً اٌرى  

ٙ  ٤٠ٓاج   ٤ٜج د ى ياٝ ث ع٤   ٣اوثء ٜٛضقإٌ ث  ّا٢٘ ث٤ٛاجٍف      طثُجه٣ج دٔاٛز   واِ ّايجًثس    دإًّاج

 ٛألّااَ ٗااج١ ثٛـااريث١ ٓااو ٓؼااا دٌااجًص  هٜااا ٟاا٢ ٗااج١     ٓجٟااش د٤ٔااٚ ثٛؼااقجيج ث  ثملْضشااِا  ثّااوجٍ

ث   ُاش   ث ؿِاجٙ ٛوًؽاز ث١ ثٛو٠ٜياز ثفضجؽاش     ٛواوه ٟا٢   ثشا ء  فياظ  طاٚ ثٛي٤اج    ٟضاثؽو ٢ٟ ث٤ٛاجٍف  

   ُ٘ج١ ثٛذوغ ٢ٟ ثٛؼقجيج ثؽَثء ثٛذوغ يو  ثخلٌ ًؽٚ ٌٍِٜٛ

ٙ  ٤ٟ6اكٞ )  ثشا  ٟذوغاٌر  فجٛز ٗج٣ش  53ا هٜ ثّضٔيٚ ثملْضشِا ٟج يَيو (فاج س   3 ٗايث )  (فاج س ثؿِاج

    دٔيز ثٛؼقجيج ٣ٜٔا ث  ْٟضشِيجس ثمٌ  ٧يث ٟج  طٚ ثٛي٤ج  ًؽٚ  فجٛض  ؽٌفا ٣ْجء
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 إداًاث وحٌذيذاث: 

 دوليت وهحليت: إداًاث هٌظواث 

 UNICEF Yemen آٌُّ – (2)ِٕظّة َىُٔألف

َ “ٓجٛش ٤ٟل٠از ثٛـِاٛاز ثٛضجدواز ٛألٟاٞ ثملضقاور       .ٔص اٌاُاْ| ؤ١ هاوهث ٟا٢ ثيؿِاجٙ ّأـاث     ” يا٣يْاي

ؽااٌثء ػااٌدز ؽايااز ٜٛضقااجَٛ ثٛوااٌ  دٔيااجهر ثْٛااواهيز  ؤٟااِ ث عاا٤    ثهضاارس ثمل٤ل٠ااز ٧اايث ثٛٔظااَ  

 .ثيٗغٌَ هٟايز ٤ٟي ٤ّاثس

ؤ١ ” ثٛيا٣يْاااايَ“ ؤُااااجه ديااااج١ طااااجهً هاااا٢  

ثيٟاٞ ثملضقااور حتٔٔااش ٟاا٢ ٟٔضااٚ هااوه ٟاا٢  “

ثيؿِااااجٙ يف ثدؾاااااٝ يف ٟوي٤ااااز ثرويااااور    

 .”ثْٛجفٜيز يف ًٌح ثٛي٢٠

  ؤػجٍ ديج١ ٤ٟل٠ز ثيٟٞ ثملضقور ٜٛـِاٛز

مت صْااؾيٚ هويااو ٟاا٢ ثيؿِااجٙ يف هااوثه   ”

ثملِٔاااااهي٢ ُي٠ااااج   صااااَثٙ ه٠ٜيااااجس ث٣ضشااااجٙ 

ٟااااا٢ حتاااااش ثي٣ٔاااااجع   ثملظاااااجد   ثٛٔضٜاااااا

 .”ؽجًيز

د  ؤٗغٌ ثدؾ٠اجس  “  طَ ثٛذيج١ ثٛٔظَ دإ٦٣ 

 .”3554هٟايز ثٛيت صـجٙ ثيؿِجٙ ٤ٟي ثٛضظويو ثٛيي شكو٥ ثٛزنثم ثٛي٠ي يف ٟجًُ 

 ههش يا٣يْيَ مجين ؤؿٌثٍ ثٛزنثم يف ثٛي٢٠ إ  ثختجى إؽٌثءثس ُاًياز   ث ٛضاَثٝ داثؽذاكٞ ثٛٔاج٣ا      

ا هوٝ  ؽاه ؤي ٟرً ٜٛضؾج٧ٚ ثِٛجػـ رٔاّ ثيؿِاجٙ  ثٛٔاج٣ا١ ثس٣ْاج     ر٠جيز ثيؿِجٙ  ٟشوهر هٜ

 .ثٛو  

٠ٗج فغش ثمل٤ل٠زُ ثجملض٠نَ ثٛو   هٜا صٔومي ثملْجهور يؿِجٙ ثٛي٢٠ ٢ٟ ما ٙ ٟاؤدتٌ إها ١ ثٛضرهاجس     

 .يف ؽ٤يَ

  

                                      
(5)

   https://www.facebook.com/unicefyemen/photos/a.140ثٛذيج١ ٤ٟشاً هٜا فْجح ثمل٤ل٠ز يف ثِٛيْذإ هٜا ثٌٛثدؾ:  

https://www.facebook.com/unicefyemen/photos/a.140138722718846.28242.139654236100628/1732393173493385/?type=3
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  (2)االٔألأُة ٌٍشوىْ اٌىطُٕة اهلُوة

 دااجٛي دٜٔااْ ثٛ٘اااثًط  ٟاثؽكااز ثس٣ْااج٣يز ثٛشااؤ ١  ص٤ْاايْ سهثًر ثٛاؿ٤يااز ثديتااز صجدوااش ٔييص اٌاُيياْ| 

 (.ثرويور يقجُل٦) ث٤ْ٘ٛيز دجملوي٤ز ث٤ٛجٍف  خميٞ حبْ ثٛذشوز  ثجملًَر ثملٌ هز ثرٌديز

 ص٤ااج ٙ  ثع٤ااجء 3557ٝ/ ثدٌيااٚ/ 3 ثملاثُااْ ث عاا٤  ياااٝ طااذجؿ ٟاا٢ ثٛوجشااٌر ثْٛااجهز دتااجٝ يف ث٣اا٦ فيااظ

 -ثٛغاج  ) ثٛاو ًي٢  ّاذوز  ًٓٞ ثٛو٠جًر دٔظَ ثْٛواهي ثٛوو ث١ ؿجةٌثس ؤٓوٟش ثسُـجً  ؽذز ث٤ٛجٍف 

ٞ  ثٛواو ث١  ؿاريث١  هاج ه  ثخلٌ ػ داثدز يف  ثٍهفجٟكٞ ث٤ٛجٍف  ٧ٌ ح  ه٤و( ثٛغجٛظ  ٟذجشاٌر  دجّاضكوثُك

ٌ  هٜا  ثّضشكو عج٣يز دٌجًر ٞ  شنظاجع ( 33) ؤ ٛياز  ٗقظايٜز  ثجملاًَر  ٧اي٥  إعا ٙ  ٣ْاجء  ثًٜذاك ٞ   ؤؿِاج  دي٤اك

 ٤٧ااجٕ ؤ١ ثٛوٜااٞ ٟاان فٌؽااز فجٛااز يف دوؼااكٞ شنظااجع(22) ٟاا٢ ثٗغااٌ ثرٌفااا هااوه ُي٠ااج ٗجٟٜااز  ثّااٌر

 .ثملِٔاهي٢ هوثه يف ٟجٍثٛاث ؤشنجص

ٞ  ٟ٘ضاخ  ًمسياجع  ؤدٌٜاش  ٓاو  ٗج٣اش  ثس٣ْاج٣يز  ثٛشؤ ١  ص٤ْيْ سهثًر ثٛاؿ٤يز ثديتز ُئ١ ٜٛوٜٞ  ثملضقاور  ثيٟا

 .ُي٦ ث٤ٛجٍف   صاثؽو ثملنيٞ يآن 3557ٝ/ٟجًُ/54 دضجًيل

 :ٗج    ٧ٞ ثملنيٞ دَيجًر ٓجٟاث ٓو ثٛو ٛيز ثمل٤ل٠جس ٟ٘جصخ دمغٜ  ٢ٟ هوهثع ؤ١ ٠ٗج

 (ث صشج) ثس٣ْج٣يز ثٛشؤ ١ ٛض٤ْيْ ثملضقور ثيٟٞ ٟ٘ضخ 

 ؽت  ثْٛجٟيز ثملِاػيز ٛ 

 ثٛوجمل  ثيًييز د٣ٌجٟؼ 

 َثٛيا٣ْي 

 ِٜثٛ ؽت  ٛشؤ ١ ثٛومنجًٗ  ثجمل 

 ثٛوجمليز ثٛظقز ٤ٟل٦٠ 

 ثسّ ٟيز ثسًجعز ٤ٟل٠ز 

ْ  ثملٌ هاز  ثرٌدياز  ٧اي٥  ثٛوذاجًثس  دإشاو  ٣اوي٢  إى ثٛاؿ٤ياز  ثديتز يف ُئ٤٣ج  هٜي٦  يف ٣اوهاث  ث٤ٛاجٍف   حبا

 حت٠ااٚ إ  دااج ثٛضجدوااز  ثمل٤ل٠ااجس ثملضقااور ثيٟااٞ ٤ٟل٠ااز ًثّااكج  هٜاا  ثٛو ٛيااز ثمل٤ل٠ااجس ثْٛاايجّ ىثس

 حب٠جياااز ثملضظاااٜز ثٛو ٛياااز  ثٛٔااااث٣   ثيهاااٌثٍ ثملاثعياااْ إ  ثّاااض٤جهثع ث٤ٛاااجٍف  دجياااز يف ْٟاااؤ ٛيجهتج

 .ثس٣ْج  ثٛو٠ٚ  ٟذجها  ث٤ٛجٍف  ثٛ ؽت 
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 ثْٛاواهي  ثٛواو ث١  ؿاريث١  ٓذٚ ٢ٟ ث٤ٛجٍف  صْضكوٍ ثٛيت ثي   ثرٌديز ٛيْش ثرٌديز ٧ي٥ ؤ٢٣ ٠ٗج

 خماايٞ يف ث٤ٛااجٍف  حبااْ ثٛذشااوز ثجملااًَر ؤ دااج ٗااج١  ثٛاايت ثجملااجًٍ ٟاا٢ هااوه ّااذٔكج فيااظ ثيٌٟي٘اا  

 .   ؽٌحيجع شكيوثع( 35) ٢ٟ ثٗغٌ ه٦٤ ٣ضؼ  ثٛيي 3554ٝ/ٟجًُ/25 دضجًيل فؾ٦ يقجُلز ثملًَّ

ْ  ثملْاض٠ٌر  ثرٌثةٞ ّيجّ يف صإ  ثرٌديز ٧ي٥ ٣وضر ثٛاؿ٤يز ثديتز يف إ٤٣ج  ثمريثع  ثٛاي٠ي  ثٛشاوخ  حبا

 ثس٣ْاج٣يز  ثٛ٘ااثًط  ؤٗر ٢ٟ ثملضقور ثيٟٞ ثهضرهتج إ٣ْج٣يز  ٗجًعز هٜيكج صٌصخ  ثٛيت ؤهاثٝ ع عز ؿاثٙ

ٌ  مسان   حتش ْٟذاّ ًري ه   دظ٠ش صٌـيضكج يضٞ  ثٛيت ثرج   ثٛوظٌ يف ً   ٤٧اج  ثٛواجب    دظا  ٣٘اٌ

ً  ثٛو   ٠ٜٛؾض٠ن ثٛوهار ٍ  إ  ثٛواجب   ؤفاٌث ٚ  آٛاز  إئاج  ثْٛاواهي  ثٛواو ث١  ديجًّاكج  ثٛايت  ثد٠ؾياز  ثٛٔضا

 . ثرٌيز ثريجر يف  فٔا٦ٓ ثٛي٠ي ثس٣ْج١  دجيز ثيٌٟي٘ 

 ثٛ٘اثًط  ٟاثؽكز ثس٣ْج٣يز ثٛشؤ ١  ص٤ْيْ سهثًر ثٛاؿ٤يز ثديتز ه٢ طجهً

 3557/  3/  3 ث ع٤  -ط٤وجء-
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 اٌحّٕىَة  بُٕاْ (2)ِؤسألة

َ  ٓااثس  ؤٓوٟش ث ٣ْج٣يز ؽذ  دج ي٤و  ٌٟ هز ؽٌديز يف ٔص اٌاُاْ| ٌ  ثْٛاواهيز  دٔياجهر  ثٛضقاجٛ  ككا

 ثرااج  يويٌيااز ث٤ٛااجٍف  خماايٞ هٜااا ٟضضااجٛيض  فااٌديض  ًااجًص  دشاا٢ ثرااٌ  ؿريثهنااج هاار ثٛياااٝ

ٞ  ؤ ٛياز  ٗئفظاجةيز  ؽٌحياج   ع عاا١   دؼان  شكيوث 33 ه٤كج ٣ضؼ ثرويور يقجُلز ٙ  ٟا٢  ٟول٠كا  ثيؿِاج

ٞ  إدا ى  مت ؤ٣ا٦  ثٛوٜٞ ٟن  ث٤ْٛجء ٞ  ثمل٘اج١  داإ١  ثملضقاور  ثيٟا  ثٛو ٛياز  ثمل٤ل٠اجس  ٓجٟاش   ٓاو  ٤ٜٛاجٍف   خماي

 دجّااضكوثٍ ثٛضقااجَٛ ُيكااج ئاااٝ ثٛاايت ثي   ثملااٌر ٧اا  ٧ااي٥ ص٘اا٢  ب.  ٟااٌر ٟاا٢ ؤٗغااٌ ثملناايٞ دَيااجًر

ْ  فيظ ث٤ٛجٍف  َ  مت ؤ١  ّاذ َ  فؾا٦  يف ثحملجُلاجس  ٟا٢  هاوه  يف ث٤ٛاجٍف   خمي٠اجس  ٟا٢  هاوه  ٓظا   صوا

  ثٛو ٛيز ثملاثعيْ  خمضَٜ  ثس٣ْج  ثٛو   ٜٛٔج٣ا١ طجًمج ث٣ضكجٗج   فٌح ؽٌديز ديٖٛ ٟش٘ 

ٝ  ثجملاًَر  ٧اي٥  ؤٟجٝ ثٛض٠٤ايز د٤يج١ ٟؤّْز يف إ٤٣ج ٚ   ؤٟاج ً  ٗا  يف ث٤ٛاجٍف     ثملاو٣ي   ؿجٛاش  ثٛايت  ثجملاجٍ

  ٟوجٓذاز  ثملْجءٛز صْضاؽخ ثس٣ْج٣يز ػو  ؽٌثةٞ فٌح ؽٌثةٞ  ٣وضر٥ دشور ىٖٛ  ٣ْض٤ٌ٘ ٣وي٢ ثٛي٢٠

 . ثر٤جر

 ٗجُااز ؿجٛااخ  ثرااٌثةٞ ٧ااي٥ ٗااٚ هاا٢  ثس٣ْااج  ثٛااو   ثجملض٠اان طاا٠ش ٟاا٢ ثٛشااويو ؤّاا٦ِ هاا٢ هاار 

ٞ  ٤ٟل٠از  ًؤّاكج   هٜا  ثحملٜيز ثٛو ٛيز ثمل٤ل٠جس ٚ  داج  ثٛضجدواز   ثٛاٗاج س  ثملضقاور  ثيٟا  ْٟاتاٛيجهتج  دضق٠ا

ٝ   ثس٣ْاااج٣يز ثٛٔج٣ا٣يااز  ْ  دااائؽٌثء  ثٛٔيااج ٚ  ثملٌ هاااز ثجملااًَر  داااي٥ حتٔياا  ثٛااايت  ث ٣ضااكجٗجس  ثجملاااجًٍ  ٛ٘اا

َ  ثٛاي٢٠  يف ث٤ٛاجٍف     ثملاو٣ي   ثّضكوُش  ر٤از  هار   ثرياياز  ثملو٣ياز   ثمل٤شاإثس  ثٛضقضياز  ثٛاذىن   خمضٜا

 . ثٛووثٛز إ  ثر٤جر إفجٛز يؼ٢٠ يج ْٟضٜٔز حتٔيْ

َ  ثٛي٠ي ثٛشوخ هٜا  ثٛذقٌي ثراي ثرظجً  ًُن ثٌٛجشٞ ٜٛوو ث١ ثِٛاًي دجٛآَ ؿجٛخ ٠ٗج   ثٛضنِيا

  ثرظجً ثرٌح دْذخ إ٣ْج١ ٟٜيا١ 35 ٢ٟ ؤٗغٌ ٟوج٣جر ٢ٟ
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   ye.org/%D9-https://bonyanديج١ ٤ٟشاً ه٢ ٟؤّْز د٤يج١ ثٛض٠٤ايز هٜا ًثدؾ ٟآوكج ثسٛ٘ضٌ  :  

https://bonyan-ye.org/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86/
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  واٌحُّٕة ٌإلعالَ (2)الحغاخ صغي ِؤسألة

َ  ؿاجةٌثس ً ياٟياج  صٌص٘ذاكج  ثٛايت   ثروياور  ثٛذشاوز  ثجملجًٍ ِٟا٢ ّْٜٜز يف ٔص اٌاُاْ|  ثْٛاواهي  ثٛضقاجٛ

ٍ  فيظ .. ثٛي٠ي ثٛشوخ دسقْ ثيٌٟي٘  ثسٟجًث   خمي٠اجس  ثْٛاواهي  ثيٌٟي٘ا   ثٛواو ث١  ؿاريث١  ثّاضكو

 ثمااٌي٢ 8  ثطااجدز ٟاثؿ٤ااجع 53 ثّضشااكجه إ  ؤهس  ثٛاايت ثرويااور يقجُلااز ثرااج  يويٌيااز ث٤ٛااجٍف 

 . ث ٛيز ٗقظيٜز  ثؿِجٙ ٣ْجء دي٤كٞ

 ٠ٗاج    ثيدٌياجء  ثملاو٣ي   ثّضكوثٍ جيٌٝ ثٛيي ثس٣ْج  ثٛو   ٜٛٔج٣ا١ ؽْي٠جع ث٣ضكجٗجع يوو ٟج ٧ا  ٧يث 

ٞ  مل٘اج١  ثٛظاٌُز  ثملو٣يز ثٛـذيوز ؤ١ ً  صو٠او  يؤٗاو  ٜٛؼاقجيج  ثملٌُيان   ثٛواوه  ثراٌثة َ  ٓااثس  ثّاض٠ٌث  ثٛضقاجٛ

َ   ٟذاوؤ    ثس٣ْج٣يز ٟذوؤ ٤ٟكج ثس٣ْج  ثٛو   ثٛٔج٣ا١  ٓاثهو ٟذجها ث٣ضكجٕ ثْٛواهي   ٟذاوؤ    ثٛض٠ييا

ٞ  ْْٜٛاٜز  ثٟضاوثهثع    ثس٣ْاج٣يز   ػو فٌح ؽٌثةٞ ث  صٌٓا ثرٌثةٞ ٧ي٥ ؽوٚ ٟج  ٧ا   ثٛض٤جّخ  ؽاٌثة

 ٟاا٢ ؤٗغااٌ ٟااو  هٜااا ثٛااي٢٠ يف ثملااو٣ي  حبااْ ثْٛااواهي ثٛضقااجَٛ ؿااريث١ ثًص٘ذااكج ثٛاايت  ثسدااجهر ثرااٌح

 .   ثٛي٢٠ هٜا ثٛوو ث١ ٢ٟ ياٟجع( 5555)

ٝ  ثيفاوثط  طااو  ٟؤّْاز  يف  رما٢  ٌ  ٣اوي٢     ثٛض٠٤يااز ٛإلها     ثجملااجًٍ ٧اير  ثٛوذاجًثس   دسإشااو  ٣ْاض٤٘

 ثراياز  ثٛؼاٌدجس  سئجٍ ثٛضظوي دٌْهز  ثرٔآيز  ثٛٔج٣ا٣يز ثٛو ٛيز  ثمل٤ُل٠جس ثي٢ٟ رِٜ ٣دـجٛخ

 .. ثيدٌيجء ثملاثؿ٤  هٜا ثٛوو ث١ ٢ِٟ ؤًص٘جاج يضٞ ثٛيت  ثسِؽٌثٟيز

ٚ  آمٌ ؽج٣خ  ٢ِٟ ٚ  ها٢  ثملْاؤ ٛيز   حتجِٛكاج  ثْٛاواهيز  ثملؤّْاز  حت٠ا ٞ  ُٗا ٍ  ثٛايت  ثراٌثة  ثملاو٣ي   صْاضكو

 ٠ٗاج    ثرٌثةٞ ٧ي٥ يف صاًؿكٞ يغذش ٢ٟ  مجين ثٛضقجَٛ ٛٔيجهثس ثر٤جةيز  ثملُْجءٛز دجٛضقٔيْ  صـجٛخ

ِ  ثملضقور ثيٟٞ ٤ٟل٠ز حت٠ٚ  شاؾن  دماج   ثؽذجهتاج  ها٢   ص٤ظاٜكج  ثملناَي  طا٠ضكج  ْٟاؤ ٛيز  ثيٟا٢   رٜا

 .ثٛي٢٠ يف ثملو٣ي  حبْ ثرٌح ؽٌثةٞ ٢ٟ ثملَيو ثًص٘جح يف ثسّض٠ٌثً هٜا ثْٛواهي ثٛضقجَٛ

ً  شاٌُجء   مجيان   ثس٣ْاج٣يز  ثرٔآياز   ثمل٤ل٠جس ثٛو   ٠ٜٛدؾض٠ن ٟد٤جشوهتج ثملؤّْز جتوه   ٧يث   ؤفاٌث

ٝ  ثٛاي٠ي  ثٛشاوخ  ٤ٟجطاٌر  يف  ثس٣ْاج٣يز  ثيم ٓياز  ْٟؤ ٛيجهتٞ حت٠ٚ إ  ثٛوجب ٞ   إهث٣از  ثمللٜاا  ثراٌثة

ٞ  ٤ٟل٠از  هٜا  ثٛؼٌؾ ثْٛواهي ثٛضقجَٛ ٓذٚ ٢ٟ ثملٌص٘ذز ثملٌ هز ِ   حتوياوثع  ثملضقاور  ثيٟا  ثيٟا٢  رٜا

 ٝ ٞ  ٜٛٔياج ٍ  ثملاو٣ي   دجياز  يف  ثيم ٓا   ثٛٔاج٣ا   داثؽذاك ٙ   مجيان  ثراٌح   إئاج  ٠ٗاج    ثٛواو ث١  ؤشا٘ج

ْ  ر٤ز صش٘يٚ إ  ههاص٤ج ذموه ْ  حمجياور  ه ٛياز  حتٔيا ٞ  مجيان  يف ٜٛضقٔيا ً  ثراٌثة  ٟا٢  ثملٌُص٘ذاز   ثجملاجٍ

 .ثملو٣ي  حبْ ثْٛواهي ثٛضقجَٛ ٓاثس

   .ثٛي٤٠يز ثر٠كاًيز- ثٛض٠٤يز ط٤وجء ٛإلِه ٝ ثيفوثط طو  ٟؤّْز ه٢ طجهً

 ٟي هيز 3557/  ثدٌيٚ/ 3 ثملاثُْ ؛ ث ع٤ 
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 الحذيذة  –الحالي  –يىليى 7حي  –السكٌيت  وذيٌتالالٌازحيي في  هخينحمرير حمىلي يىثك لصف  
 03 

 إداًاث حكىهيت:

 : (2)لٍس اٌشى ي

 دٔيااجهر ثٛوااو ث١ حتااجَٛ يٌص٘ذااكج ثٛاايت ثملٌ هااز ثجملااجًٍ ثٛوذااجًثس دإشااو  ثّااض٤ٌ٘ ثٛشاااً  رٜااِ ؤهث١

ٞ  راًَر   آم٧ٌج ثْٛواهيز ٝ  دجروياور  ثراج   ٟويٌياز  يف ث٤ٛاجٍف   خماي ِ  ياا  هاوه  ػاقيضكج   ًثؿ ؤٟا

 . ؤؿِجٙ ٣ْجء ٟول٠كٞ  ثرٌفا ثٛشكوثء ٢ٟ

 خمي٠ااجس ثّااضكوثٍ يف ثٛوااو ث١ حتااجَٛ هؤح ؤ١ ثٛشاااً  رٜااِ ثهضاار ثٛشاااً  رٜااِ ثّااض٤ٌ٘ ٠ٗااج

ٙ  ث٤ٛجٍف  ِ   ثمل٤اجٍ ُ   جت٠واجس  ثٛواَثء   راجٛ ُ  ثيهاٌث ِ   ثملْاجؽو   ثٛـٌٓاجس   ثملظاج٣ن   ثملاوثً  يو٘ا

 .  ًـٌّض٦ ثٛوو ث١ حتجَٛ  طَٜ ه٤ؾكيز

 ثر٠جهيااز ثسدااجهر إٍثء ثملضِااٌػ ٟآااَ صٔااَ  ثٛاايت ثٛوااجب ه ٙ طاا٠ش  ّااض٠ٌثً ؤّاا٦ِ هاا٢ ثٛذيااج١  هاار

 .ثٛي٠ي ثٛشوخ دج يضوٌع ثٛيت ؤم ٓيز ثٛ   ثرٌثةٞ

ِ  ثملضقور  ثيٟٞ ثٛوجب  ه ٙ ثٛو   ثجملض٠ن ثٛشاً  رِٜ  ٣جشو ٚ  ثيٟا٢   رٜا  جتاج٥  ثملْاؤ ٛيز  دضق٠ا

ً  ٟا٢  ثٛاي٠ي  ثٛشاوخ  ٛا٦  يضوٌع ٟج ٞ  راجٍ ٚ  ثراذ   داج  ي٤او    ؽاٌثة ٍ   ثٛضاوم ٌ  ثٛواو ث١  سئاج  ثْٛاجُ

 .. ثرظجً  ًُن

 : (5)لٍس إٌىاأل

 ثٌٛثهاا  هٜاا  حياا / ثيك ثجملٜااِ ًةاايِ دٌةجّااز ثٛياااٝ ثمل٤ؤااور ؽْٜااض٦ يف دشااور ث٤ٛاااثح رٜااِ ؤهث١

 . ثرويور حمجُلز ثرج  يويٌيز ث٤ٛجٍف  خميٞ يف ثٛوو ث١ ؿريث١ ثًص٘ذكج ثٛيت ثملٌ هز ثجملًَر

 ٤ٟاااجٍدٞ دٔظاااَ ٠ٜٛااااثؿ٤  ثملذجشاااٌ ث ّاااضكوثٍ يف ثٛواااو ث١ ٓاااا  إٟواااج١ راااوهثع ثجملٜاااِ ؤهث١ ٠ٗاااج

 اااج صٔاااٝ ثٛاايت  ثس٣ضااكجٗجس ثسؽٌثٟيااز  ثيه٠ااجٙ ثحملجُلااجس خمضٜااَ يف صاثؽااو٧ٞ  ؤٟااج٢ٗ  خمي٠ااجهتٞ

 .ثملاثؿ٤  ؤهٌثع  ص٤ضكٖ ثس٣ْج١ فٔاّ دتِ  ثٛيت ثٛوو  ٓاثس

ً  ٧اي٥  ؤ١ ث٤ٛااثح  رِٜ  ؤٗو ٞ  إ  صٌٓاا  ثٛايت   ثمل٠جًّاجس  ثجملاجٍ  صْأؾ  ٛا٢  ثر٠جهياز   ثسداجهر  ؽاٌثة

 ٧ااي٥ ؤ١ إ  ٟشااريث.. ثٛااٌثهم ؽااَثء٧ٞ ٛي٤ااجٛاث ٜٛووثٛااز  صٔااوديكٞ ٌٟص٘ذيكااج ٟ فٔااز  ّاايضٞ دجٛضٔااجهٝ

 . ط٠اه ٓار صَيو٥ دٚ ثٛي٠ي ثٛشوخ ص٧ٌخ ٢ٛ ثجملجًٍ

. 

                                      
(5)

   http://www.saba.ye/ar/news492129.htmثدؾ: ثٛذيج١ ٤ٟشاً هٜا ثٌٛ 
(3)

   http://www.saba.ye/ar/news492166.htmثٛذيج١ ٤ٟشاً هٜا ثٌٛثدؾ:  

http://www.saba.ye/ar/news492129.htm
http://www.saba.ye/ar/news492166.htm
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 ٧ااي٥ سئااجٍ  ثٛضااومٚ  ثس٣ْااج٣يز ثٛٔج٣ا٣يااز ثملْااؤ ٛيز حت٠ااٚ إ  ثٛااو   ثجملض٠اان ثٛشااوخ  ٣اااثح  ؿجٛااخ

 . ثرايز  ثٛذقٌيز ثٛريز ثمل٤جُي ٗٚ  ُضـ ثرظجً  ًُن  ثٛوو ث١ ثجملجًٍ

 : (2)وزا   اٌصحة

 يناايٞ ثٛوااو ث١ ؿااريث١ ثًص٘ذااكج ثٛاايت ثملٌ هااز ثرٌديااز دشااور  ثْٛاا٘ج١ ثٛوجٟااز ثٛظااقز  ٍثًر ؤهث٣ااش

 . ؽٌحيج شكيوث 35 ػقيضكج  ًثؿ ثرويور حمجُلز ثرج  يويٌيز ث٤ٛجٍف 

 ثملاثعيااْ ٛ٘ااٚ ّااجٌُ ث٣ضااكجٕ ثجملااًَر ٧ااي٥ ؤ١ إ  فِاايق داا٢ ّااجب حم٠ااو ثٛااوٗضاً ثٛظااقز  ٍيااٌ ؤشااجً

 ثيٌٟي٘  ثْٛواهي ثٛوو ث١ ؤىب""   ٓجٙ.. ثٛي٤٠ي   هٟجء دإً ثؿ  ثّضنِجٍ  ثس٣ْج٣يز ثٛو ٛيز  ثٛٔاث٣ 

 ".ثملو٣ي  حبْ ؽويور يؾًَر ثٌٛثدن هج٦ٟ يِضضـ ؤ١ إ 

ٞ  ثرٌثةٞ ٧ي٥ ٌٟص٘يب هٜا هٔادجس ٌِٛع ثٛو   ثجملض٠ن ثّضؾجدز هوٝ ؤ١  ؤٗو  ٟاثطاٜز  هٜاا  شاؾوك

 .ٟٔوًثص٦  صوٟري ثٛي٠ي ثٛشوخ ثّضكوثٍ

ٝ  إ  ثٛواجب   شٌُجء ؤفٌثً ثٛظقز  ٍيٌ  ههج ٞ  ٟا٢  ثٛاي٠ي  ثٛشاوخ  يضواٌع  ٟاج  إٍثء ثْٛا٘اس  هاو  ؽاٌثة

 .ثرٌثةٞ ٧ي٥ سئجٍ ثٛؼٌاؽ  دمجًّز ثس٣ْج٣يز ؽذ  دج ي٤و 

  :(5)اإلٔألاْ حمىق وزا  

ّ   ٍثًر ؤهث٣ش ٍ  ثٛوذاجًثس  دإشاو  ثس٣ْاج١  فٔاا َ  ؿاريث١  ثّاضكوث ٞ  ثْٛاواهيز  دٔياجهر  ثٛواو ث١  حتاجٛ  خماي

ٚ  إ  ؤه  ٟاج  ثروياور  حمجُلاز  يف ثراج   يويٌياز  ث٤ٛجٍف  ٞ  ٟاو٣يجع  35 رماا   إطاجدز  ٟٔضا  ٣ْاجء  دي٤اك

 .ؤ ٛيز فظيٜز يف  ؤؿِجٙ

ِ  ثخلاماز  ٟاوي٤يت  ٢ٟ ث٤ٛجٍف  هشٌثس ٦ٛ صوٌع ٟج ؤ١ ديجهنج يف ثس٣ْج١ فٔاّ  ٍثًر  ؤ ػقش   فاي

َ  ؿاريث١  ٓذٚ ٢ٟ ٟذجشٌ ثّضكوثٍ ٢ٟ ثرج  يويٌيز ث٤ٛجٍف  خميٞ يف  ثملضاثؽوي٢  ثٛواو ث١   حتاجٛ

 .٠ٜٛو٣ي  ثّضكوث٦ُ ثّض٠ٌثً يؤٗو

ْ  ثيفااثٙ   ٟا٢  فجٙ دإي هٌْ٘يجع ٧وُجع ديغٚ    ٣جٍفا١ ٟو٣يا١ ئـ٦٤ ثملنيٞ ؤ١ إ  ثٛذيج١  ِٛش   ّاذ

 .ثملو  ثجملض٠ن  ٤ٟل٠جس ثٛو ٛيز ثمل٤ل٠جس ٢ٟ ثٛوويو ٍثًص٦ ؤ١

                                      
(5)

   http://www.saba.ye/ar/news491989.htmثٛذيج١ ٤ٟشاً هٜا ثٌٛثدؾ:  
(3)

   http://www.saba.ye/ar/news492038.htmثٛذيج١ ٤ٟشاً هٜا ثٌٛثدؾ:  

http://www.saba.ye/ar/news491989.htm
http://www.saba.ye/ar/news492038.htm
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ْ  ه ٛياز  حتٔيْ ر٤ز دضش٘يٚ ثٛاٍثًر ٟـجٛذضكج  ؽوهس ٞ   آ ٍ ثرٌدياز  ٧اي٥  يف ٜٛضقٔيا  ثمل٠جعٜاز  ثراٌثة

 ٟاا٢ ٌٟص٘ذيكااج إُاا س  هااوٝ ثملْااجءٛز حتٔيااْ يِ٘ااٚ  يااج ّاا٤اثس عاا ط ٤ٟااي ثملااو٣يا١ دااج يضوااٌع ثٛاايت

 .ثٛؤجح

 

 

 ًخائج الىالعت:

 اٌضحاَا املغُٔني:

 
   

 اإلمايل

 58  3 54 اٌمحًٍ

 32 3 7 55 اح حً

 املٕشآت املغُٔة:

 
  

 2 5 جغِري

  5 جض  

 

 

 

 وصف االًخهان وفمًا للماًىى اإلًساًي الذولي:

ثمل٤ـٔاز ثٛايت مت ثّاضكوثُكج   ؽاو٣ج     حتٔئاجس ٟيوث٣ياز ملوٌُاز     ثملٌَٗ ثٛٔج٣ا  ثؿٜن هٜا ثٛاثٓوز  ؤؽٌ 

ّااا٢٘ ٟو٣ياااز  ؤ١ ثمل٘اااج١ ثملْاااضكوٍ هذاااجًر هااا٢   ١ ثمل٤ـٔاااز ؤ

   صاؽو ؤي ؤ٧وثٍ هٌْ٘يز يف صٜٖ ثمل٤ـٔاز ثيٟاٌ   ٤ٜٛجٍف  

ثّااضكوثٍ ثٛاايي يؤٗااو ؤ١ ٟااج ٓجٟااش داا٦ ٓاااثس ثٛضقااجَٛ ٧ااا        

يوجٓااخ هٜيكااج ٟضو٠ااو ٠ٜٛااو٣ي   ثمل٤شااأس ثملو٣يااز  ٧اا  ؽااٌثةٞ 

ثٛٔج٣ا١ ثٛو     مٌٓاجع ٠ٜٛذاجها  ثٛٔايٞ ثٛايت ؤمجواش هٜيكاج       

ثّض٠ٌثً ثْٛواهيز  حتجِٛكاج يف    رٌهثجملض٠وجس ثملضقؼٌر. 

ٓضٚ  ثّاضكوثٍ ثيؿِاجٙ  ث٤ْٛاجء  ثملاو٣ي  ٟاج ٧اا إ  ؽٌدياز        

 ثٛضقااجَٛ ثْٛااواهيج ٍثٙ ٟاا دشااوز صؼااجٍ إ  ثرااٌثةٞ ثٛاايت 

ٌ  ي  ْٟاا٠ن ثجملض٠اان ثٛااو   ثٛاايي ٟااج ٍثٙ     ؤ  ٌص٘ذااكج ؤٟااجٝ ٟاا

 هي بمايا أحذ الصىاريخ الخي اسخهذفج
 هذيٌت الٌازحيي
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طجٟضجع إٍثء ٧ي٥ ثرٌثةٞ ثٛيت ي٤و  دج ؽذ  ثس٣ْج٣يز  ثٛايت ّضشا٘ٚ يف ثملْاضٔذٚ ثٌٛٔياخ هٔذاز ؤٟاجٝ       

١ ص٘جصَ ثجملض٠ن ثٛو    هُجه٦ ه٢ ثرٔاّ  ثرٌيجس دٚ ّض٘ا١ ٧اي٥ ثراٌثةٞ ّااثدْ ه ٛياز يف ثٛواو ث     

 هٜا ثجملض٠وجس  ثٛو ٙ.

 

 حىصياث الوركس:

    ثملٌٗاااَ ثٛٔاااج٣ا  ٜٛقٔااااّ  ثٛض٠٤ياااز ياااوها مجيااان ٤ٟل٠اااجس ثجملض٠ااان ثملاااو   ثمل٤ل٠اااجس ثٛو ٛياااز

 مظاطجع ٤ٟل٠جس ثيٟاٞ ثملضقاور إ  حت٠اٚ ْٟاتاٛيجهتج ثيم ٓياز  ثس٣ْاج٣يز جتاج٥ ٟاج يٌص٘ذا٦          

 ثْٛواهي ٢ٟ ؽٌثةٞ حبْ ثٛذشٌيز   ثس٣ْج٣يز مجوج. ثٛضقجَٛؿريث١ 

   ٠ٗج يوها ثيٟٞ ثملضقور  رِٜ ثي٢ٟ إ  ثرِجف هٜا ٟج صذٔا ٢ٟ مسوضكج  ٌّهز ثٛو٠ٚ هٜاا

  َٓ ثرٌح   َٓ ٣َيَ ثٛوٝ ثٛي٠ي  ثرو ٢ٟ ثًص٘جح ثرٌثةٞ حبْ ؤؿِجٙ  ٣ْجء ثٛي٢٠.

 ْيف ٧ي٥ ثرٌدياز  ًري٧اج  صٔاومي ٌٟص٘ذيكاج       يوها إ  ٌّهز إًّجٙ رج١ حتٔيْ ه ٛيز ٜٛضقٔي

 ٜٛٔؼجء ثٛو  .
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 (2ٍِحك  لُ )

 د ا  وبُأات اٌضحاَا اٌمحًٍ ِٓ املغُٔني وصى  ٌا ضهُ

 اٌ ّ  إٌىة االسيييييييييُ َ
ٔىة 

 االٔحهان
 ِىاْ اٌىال ة

جا َخ 

 اٌىال ة

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زٓضيٜ 3 ٦ؿِٜ ٟجًيج حم٠اه ف٢ْ ًٍيْ   2

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ٓضيٚ 2 ؿِٚ ٍيو هٜ  حي  هٜ  ثٛشوضيب   5

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ٓضيٚ 4 زؿِٜ دٌثءر هٜ  حي  هٜ  ثٛشوضيب   5

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ٓضيٚ 4 ؿِٚ هذوثملٜٖ ثدٌث٧يٞ ثدو فٜيِ     5

 3557 ؤدٌيٚ 3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ٓضيٚ 4 زؿِٜ ٟيجً حم٠اه ف٢ْ ًٍيْ    3

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ٓضيٚ 4 ىٌٗ مجيـ حم٠اه ؿجٛخ ث ٧وٙ    0

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زٓضيٜ 7 ٦ؿِٜ دضاٙ هٜ  حي  هٜ  ثٛشوضيب   7

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ٓضيٚ 55 ؿِٚ فْ  هٜ  حي  هٜ  ثٛشوضيب   8

 3557ؤدٌيٚ  3 ثٛظجحلٟوي٤ز  ٓضيٚ 52 ؿِٚ هذوثٌٛي هٜ  حي  هٜ  ثٛشوضيب   9

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زٓضيٜ 52 زؿِٜ ٍي٤خ هٜ  حي  هٜ  ثٛشوضيب   26

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ٓضيٚ 52 ؿِٚ حم٠اه ثٛوَي حم٠و ث ٧وٙ    22

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ٓضيٚ 53 ؿِٚ مٜيٚ هٜ  حي  هٜ  ثٛشوضيب   25

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ٓضيٚ 54 ؿِٚ هذوثٛاثفو ّٜـج١ ثٛش٠ريي    25

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ٓضيٚ 57 ؿِٚ حم  ثٛوي٢ هٜ  حي  هٜ  ثٛشوضيب   25

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زٓضيٜ 57 زؿِٜ شٌ ّ حم٠و هاع ٧ٍري    23

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زٓضيٜ 35 ث٣غا ٌٟمي هٜ  حي  هٜ  ثٛشوضيب   20

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زٓضيٜ 35 ث٣غا ُجؿ٠ز حم٠و ثٛشوضيب   27

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زٓضيٜ 36 ث٣غا ً ػز ثدو هٜ  ًٍيْ    28

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زٓضيٜ 24 ث٣غا ُجؿ٠ز ٣جطٌ ثديْٜ    29
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 صى  ب ض اٌضحاَا ِٓ اٌمحًٍ املغُٔني
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 (5ٍِحك  لُ )

 اٌضحاَا اح حً ِٓ املغُٔني وصى  ٌا ضهُد ا  وبُأات 

 اٌ ّ  إٌىة االسيييييييييُ َ
ٔىة 

 االٔحهان
 جا َخ اٌىال ة ِىاْ اٌىال ة

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 5.4 زؿِٜ دضاٙ ّجب حم٠و ّجب ٧ٍري     2

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 2 زؿِٜ ًديجُ ّٜي٠ج١ هذوثهلل ث٧وٙ دـجؿ    5

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 2 زؿِٜ ّٜا  هٜ  هذو٥ هٔو    5

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 2 زؿِٜ ٣ؼٞ إدٌث٧يٞ حم٠و ؤدو فٜيْ    5

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 4 زؿِٜ ثمسجء ّٜي٠ج١ هذوثهلل ث٧وٙ دـجؿ    3

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 6 زؿِٜ ٟ ٕ حم٠اه فْ  ًٍيْ    0

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 6 زؿِٜ ً ث١ إدٌث٧يٞ حم٠و ؤدو فٜيْ    7

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ؽٌيـ 7 ؿِٚ حم٠و إدٌث٧يٞ حم٠و ؤدو ّجب   8

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 54 زؿِٜ ُجهيز حم٠و هذجُ ؽذٜ     9

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 34 ث٣غا ث٣ضظجً عجدش حم٠و طجحل فٜيْ     26

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 57 ث٣غا ُنٌيز ّجب هذو٥    22

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 58 ث٣غا د٤جٍيٌ هاع ّكٚ    25

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 35 ث٣غا ٤٧جهي داه هذوثهلل ف٢ْ ث ٧وٙ    25

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ؽٌيـ 34 ث٣غا ث٤ٟز ُضيي هٜ  ًٍيْ    25

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 38 ث٣غا ٧ًجٝ حم٠و ثدو يجٟ     23

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 35 ث٣غا ُجؿ٠ز ّجب ثدو    20

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 24 ث٣غا ٣ذيٜز حم٠و داه ٣جؽ     27

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل زؽٌحي 45 ث٣غا ٌٟمي ثمسجهيٚ ف٢ْ شويب    28

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ؽٌيـ 25 ىٌٗ ثدٌث٧يٞ حم٠و ثدو ّجب فٜيْ     29

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ؽٌيـ 26 ىٌٗ هغ٠ج١ هذوثهلل ٟكوي حي  دـجؿ    56

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ؽٌيـ 34 ىٌٗ دري حم٠و ثدٌ٘    52

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ؽٌيـ 55 ىٌٗ عجدش حم٠و طجحل فٜيْ     55

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ؽٌيـ 64 ىٌٗ حم٠و هاع حم٠و طجحل ٧ٍري    55

  



 

 

 الحذيذة  –الحالي  –يىليى 7حي  –السكٌيت  وذيٌتالالٌازحيي في  هخينحمرير حمىلي يىثك لصف  
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 صى  ب ض اٌضحاَا ِٓ اح حً املغُٔني

  
 عاهًا  22اًخصار ثابج هحوذ صالح حليس حبلغ هي العور  سٌىاث 7 الطفلت /هالن هحوىد حسي

  
 عام 32 حليسيابراهين احوذ سالن  

  
  

  



 

 

 الحذيذة  –الحالي  –يىليى 7حي  –السكٌيت  وذيٌتالالٌازحيي في  هخينحمرير حمىلي يىثك لصف  
 11 

 (5املٍحك  لُ )

 املٕشآت املغُٔة املغِ   واملحض   د ا  وبُأات 

 اسُ صاحب املٕشأ  َ
ٔىة 

 اٌض  

املٕطمة/ 

 املغَ َة
 احملافظة

ِىاْ 

 اٌىال ة

جا َخ 

 اٌىال ة

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ثرويور ثرج  صوٟري (3ه٠جًر ًٓٞ )   2

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ثرويور ثرج  صوٟري (2ه٠جًر ًٓٞ )   5

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ثرويور ثرج  صؼًٌ (4ه٠جًر ًٓٞ )   5

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ثرويور ثرج  صؼًٌ (5ه٠جًر ًٓٞ )   5

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ثرويور ثرج  صؼًٌ (7ه٠جًر ًٓٞ )   3

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ثرويور ثرج  صؼًٌ داثدز ثملوي٤ز ث٤ْ٘ٛيز   0

 3557ؤدٌيٚ  3 ٟوي٤ز ثٛظجحل ثرويور ثرج  صوٟري ّيجًر ٟو٣يز   7

 
  



 

 

 الحذيذة  –الحالي  –يىليى 7حي  –السكٌيت  وذيٌتالالٌازحيي في  هخينحمرير حمىلي يىثك لصف  
 12 

 صى  ٌا ض املٕشآت املغُٔة املغِ   واملحض    م ا  اٌمصف 

  
  

  
  

  
  

 صٕ ييييا  –اٌُّييييٓ  - امل و  اٌمأىين ٌٍحمىق واٌحُّٕة صاني  عٓ/


