
أغهبيت ػراقيت ساحقا ات  اياٍ اناالاراياٍ اناؼاراقاياياٍ                      
ٓننٖ الُنينننطنن٤ننٖ ٝجنن ُنن نن٢ الُننِنن ننٞ             % 6,19فانااُااحنا      

الُٔغ ِن٤نٖ ُنذٟ الُنٔنلنٞ ن٤ني كن٢ عنٞس٣ني هنذٓنٞال ٓنٖ                           
الُؼشالم. توذس الُحٌٞٓي الُغٞس٣ي، الُت٢ ُط ُٔ  الٗنتنٜن ن       
ع٤ عًي ًش٣ًٔي ح٤ ٍ إه ٓي الُينط٤ٖ الُؼشاله٤٤ٖ، إٔ الُ نِنذ   

% ٣9,19غتض٤ق حٞال٢ُ ٤ِٕٓٞ النطً  ػشالهن٤نً . هنذّ         
ْٜٓ٘ ُنِن نٞ       % ,9,1ْٜٓ٘ ٖٓ بـذالد ٝحذٛ ، ًٔ  أت٠ 
عن٘نٞال . ٣نزًنش إٔ             6ك٢ عٞس٣  ٓ٘ز ٓن  ٣ن٘نٞف ػنٖ           

 ,8197,ٖٓ الُؼ ئي  الُٔغ ِي ٝالُ  ُؾ ػذدٛ  %  53
 ػ ئِي تؼ٤ِٜٖ الٓشأة.

 ػذة آالف يٍ انالريٍ غير انؼراقييٍ

 3,,71توذّ الُٔلٞ ٤ي الُحٔ ٣ي ٝالُٔغ ػذة ُحٞال٢ُ               
النطً  ٝج ُب ُ ٞ  ؿ٤ش ػشاله٢. ؿ٤ش إٔ ٝ ؼْٜ ال             
٣ضالٍ ؿ٤ش ٓغتوش ب ػت  س إٔ الُٞح ئن الُت٢ تٔ٘حٜ  ُْٜ             
الُٔلٞ ٤ي، ٢ٛٝ ؿ ُ ً  ًَ ٓ  ٣ٌِٕٔٞ ٖٓ ٝح ئن،                       
 ٤ُغ  ً ك٤ي ٝحذٛ  ُ ؼَ ٝنٞدْٛ ك٢ عٞس٣ي ششػ٤ً .

 

 انالؤوٌ في انًذٌ

٣ؼ٤ش ن٤ٔغ الُينط٤ٖ الُٔغ ٤ِٖ ُذٟ الُٔلٞ ٤ي ػذال               
بضؼي ٓط   ْٜٓ٘ ك٢ الُٔذٕ، خ صي ك٢ دٓشن                           
ٝس٣لٜ . أٓ  الُينطٕٞ الُٔٞنٞدٕٝ ك٢ الُٔخ٤ٔ   كْٜ             
ٖٓ الُلِغط٤٤٘٤ٖ الُل س٣ٖ ٖٓ الُؼشالم ح٤ج ٣ؼ٤شٕٞ                   

 ال٥ٕ ك٢ ٓخ٤ْ الٍُٜٞ شٔ ٍ ششم عٞس٣ي.

 

َسبت ػحنيت يٍ انالريٍ يٍ روي االقخيحلحث                          

 انخحصت

ٖٓ الُؼذد ال٢ٌُِ     %  18,,شخصً  )    ,1,8,,ٛ٘ ُي   
ُينط٤ٖ( ٖٓ ر١ٝ الالحت٤ ن   الُخ صي ٣ٝحت نٕٞ                

ػشاله٤ً  ٓغ ًي       5716,7إ٠ُ دػْ ٓٞنٚ، ٖٓ ب٤ْٜ٘           
ٖٓ الُينط٤ٖ الُؼشاله٤٤ٖ الُٔغ ٤ِٖ(                     %  516,)

 (.%613,ٖٓ ؿ٤ش الُؼشاله٤٤ٖ ) 1599,ٝ

 

ً خا  ذ ة    ً خا  ذ ة   ي واي  اي ت   ا ح ياى   ا نا ً خا  ذ ة   ي واي  اي ت   ا ح ياى   ا نا ي واي  اي ت   ا ح ياى   ا نا
ٍ   فاي   ساي     ت  ٌ   ا نااا لارايا ٍ   فاي   ساي     ت ناؤاؤ و  ٌ   ا نااا لارايا ٍ   فاي   ساي     ت ناؤاؤ و  ٌ   ا نااا لارايا    ناؤاؤ و 

   حا  ر  ار     قا اح  اي حا  ر  ار     قا اح  اي حا  ر  ار     قا اح  اي 
   ٌ ٌ   قاس  ار ا  ٌ   قاس  ار ا     ,,,,,,,,,,,,قاس  ار ا 

(2012 َنح ت أّ ح انبهذاٌ انخي  ُ ذ  يُنح انالؤوٌ انًسجهيٌ في انًوي يت )   

 الُ ٘غ٤ي أػذالد الُينط٤ٖ ُ ٞ  ٝؿ٤شْٛ ٞج ُ  انًجًيع  ٗغ ي ٖٓ الُؼذد ال٢ٌُِ

 انؼراق 86,901 840 87,741 91.6

 ان ييحل 2,580 88 2,668 2.8

 أفغحَسخحٌ 1,856 144 2,000 2.1

 انسيداٌ 612 369 981 1.0

 دول أخرى 581 1,775 2,356 2.5

 انًجًيع 92,530 3,216 95,746 % 100

 ٣ٌٖٔ إٔ تٌٕٞ ٛ٘ ى أًخش ٖٓ ح ُي خ صي ٝالحذة ُِشخص الُٞالحذ

(2012)َنح ت أّ ح   و   حف حوؼيم انًهوحثانخسجيم    

 الُ ٘غ٤ي
تغ ٤َ 
أ٣ س نذ٣ذ )
3123) 

حسجيم 
لذ ذ 

)يجًيع 

,,,,) 

إػ دة 
 تلؼ٤َ

 أ٣ س)
3123) 

 ػحدة 
 حوؼيم

)يجًيع 

,,,,) 

 ثانخسجيا
ة و ػحدة انجذ ذ
)يجًيع  انخوؼيم

,,,,) 

    حف حوؼيم انًهوحث
  غاقوقحالث 

أخرى )يجًيع 

,,,,) 

 12,852  2893   1,044 141 1,849 250 ػشاله٤ٕٞ

 517 657    142 21 515 85 ؿ٤ش ػشاله٤٤ٖ

 13,369 3,550 1,186 162 2,364 335 انًجًيع

ِٓل تْٜ بؼذ تو٤٤ْ  تلؼ٤َ أشٜش. ٣ٌٖٝٔ إػ دة 7الُٔلٞ ٤ي ألًخش ٖٓ ٣ وٕٞ ػ٠ِ تٞالصَ ٓغ ِٓل   الُينط٤ٖ الُز٣ٖ ال  ٣ٞهق تلؼ٤َ
  الُٔلٞ ٤ي ٓشة أخشٟب ُتٞالصَ ٓغ  ه ٓٞال أٝ  ػْٜ إرال

د است  ق ح يت 
نالريٍ انًسجهيٍ نذى 

  )%( انًوي يت

 إٗ ث 51.3%

 رًٞس 48.7%

39.3% 
تح  

18ػٔش   

 أوني حث ػًهيحث انًوي يت

 

ٝتؼض٣ضٛ ، بٔ     انبيرت انًُحسبت نه ًح ت  الُٔح كظي ػ٠ِ    .1
 ك٢ رُي الُتغ ٤َ ٝإصذالس الُٞح ئن بغشػي.

الُلشد٣ي، الع٤ٔ   ح ٣             اقخيحلحث ان ًح ت   ٓؼ ُ ي     .2
الُؼ٘ق الُ ٘غ٢ ٝالُؼ٘ق الُو ئْ ػ٠ِ ٗٞع الُ ٘ظ                              

 ٝالألجل ٍ الُٔؼش ٤ٖ ُِخطش.

ٝ ٔ ٕ حصٍٞ الُينط٤ٖ        االقخيحلحث احسحسيت  تِ ٤ي    .3
ػ٠ِ الُخذٓ   الألع ع٤ي، ٝبخ صي الُصح٤ي ٝالُتؼ٤ٔ٤ِي           
ٜٓ٘ ، ٓغ الُتش٤ًض ػ٠ِ الُينط٤ٖ الألًخش  ؼلً  بصٞسة            

 خ صي.

 إػحدة ، الع٤ٔ  ك٤ٔ  ٣تؼِن        قهيل دا ًت إ٣  د ٝتط ٤ن     .4

 ٝص٣ دة ت٤ٌٖٔ الُينط٤ٖ. انخيطيٍ

 

 



  ,,,,أّ ح   - 8,,, ػحدة حيطيٍ انالريٍ انؼراقييٍ

 انذونت
انًهوحث 
 انً ذيت

 انًغحد وٌ

 1,527 3,398 أعتشال٤ُ 

 29 39 بِ ٤ٌ 

 4,623 6,972 ً٘ذال

 11 20 الُذٗٔشى

 653 1157 كِ٘٘ذال

 94 102 كشٗغ 

 2,046 2,948 أُٔ ٤ٗ 

 14 24 ال٣شُ٘ذال

 25 38 ًُٞغٔ ٞسؽ

 255 693 ُٛٞ٘ذال

 220 498 الُ٘ش٣ٝج

 236 373 ٤ٗٞص٣ِ٘ذال

 22 39 الُ شتـ ٍ

 485 768 الُغ٣ٞذ

 9 74 ع٣ٞغشال

 185 431 الٌُِٔٔي الُٔتحذة

 18,516 43,826 الُٞال٣   الُٔتحذة الألٓش٤ٌ٣ي

 28,950 61,355 انًجًيع

 syrda@unhcr.orgأٝ الُٔشالعِي ػ٠ِ  33247أٝ  33243أٝ  33215تح٣ِٞي;  720304::11:7422324أٝ الالتص ٍ ٓغ ٝحذة الُؼيه   الُخ سن٤ي ُِٔلٞ ٤ي ك٢ عٞس٣ي، ػ٠ِ الُشهْ;  www.unhcr.orgُإلجيع ػ٠ِ ٓض٣ذ ٖٓ الُٔؼِٞٓ   ٣شن٠ ص٣ سة ٓٞهغ الُٔلٞ ٤ي 

 ,,,,قس راٌ   -ح ر ر  ق ح ي  –يوي يت احيى انًخ ذة نؤؤوٌ انالريٍ 

 انؤركحء

 

 انُظراء انسي  يٌ:

الُننحننٌننٞٓنني الُغننٞس٣نني، الُننٜننيٍ         
الألحننٔننش الُننؼننشبنن٢ الُغننٞس١،            
الالتننحنن د الُننؼنن ّ الُنن٘ننغنن ئنن٢ كنن٢            
عٞس٣ي، ٤ً٘غي أٗط ٤ًن  ٝعن ئنش      
الُٔنشنشم ُنِنشّٝ الألسحنٞرًٝنظ           
ٝنٔؼ٤ي الُ٘ذٟ ٝالُٜيٍ الألحنٔنش   
الُلنِنغنطن٤ن٘ن٢. تنؼنتن نش ٓن٘نظنٔني                    
الُٜيٍ الألحٔش الُؼشب٢ الُغٞس١ 
الُشش٣ي الُت٘ل٤ز١ الُشئ٤ظ ٝ أحنذ  
الُ٘ظشال  الألع ع٤ٖ ك٢ ػٔنِن٤ن      

 الُٔلٞ ٤ي.

 

غااياار   ساابااغ يااُااظااًااحث دونااياات      
ٓغن نِني ُنذٟ الُنٜنيٍ           قكيييت   

الألحننٔننش الُغننٞس١، تننؼننٔننَ كنن٢       
 الُٔ  ال  الُت ٤ُي;

إعؼ ف أ٢ُٝ، الُٔ نِنظ   ;  انخؼهيى
الُننذٗننٔننشًنن٢ ُننينننطنن٤ننٖ، ٛنن٤ننطنني         
الإلؿنن حنني الإلعننيٓنن٤نني )كننشٗغنن (،        
٤ِٛب )أُٔ ٤ٗ ( ٌٝٓ كحي الُ نٞع    

 )إع  ٤ٗ (.

الُننٔننؼننٜننذ  ;  انااخااذ  اان انااًاانااُااي     
الألٝسٝبن٢ ُنِنتنؼنن ٕٝ ٝالُنتن٘نٔن٤نني             
)كشٗغ (، الُٔن نِنظ الُنذٗنٔنشًن٢            

 ُينط٤ٖ.

الُننٔنن عننغنني الُننطنن نن٤نني        ان اا اات: 
 الُذ٤ُٝي.

الُنٔن نِنظ     ;  انخذيحث انًجخًؼيات 
 الُذٗٔش٢ً ُينط٤ٖ.

 

سج وكحالث نأليى انًخ ذة               

 ;ويُظًحث دونيت أخرى

ٓ٘ظٔي الُٜ شة الُذ٤ُٝي، بشٗن ٓنج   
الألٓننْ الُننٔنننتننحنننذة الإلٗنننٔنن ئننن٢،           
ص٘ذٝم الألْٓ الُٔتحذة ُِغنٌن ٕ،   
ال٤ٗٞ٤ُغ٤ق، الألٝٗشٝال، ٓن٘نظنٔني       

 الُصحي الُؼ ٤ُٔي.

 أيحكٍ حيالذ انًوي يت

)٣شَٔ ٓشًض   ديؤقٌٓتب ك٢ 
 دٝٓ (.

 .قهنٌٓتب ٤ٓذال٢ٗ ك٢ 
حضٞس ٤ٓذال٢ٗ ٝالحذ ك٢ 

 ،)٣شَٔ ٓخ٤ْ الٍُٜٞ(ان سكت

 ٣43ننؼننٔننَ ُننذٟ الُننٔننلننٞ نن٤نني          
ٓٞظلً  د٤ًُٝ  ٝػ ِٕٓٞ إ  ك٤ٕٞ 
ك٤ٔ  ٣شَٔ )ٓنٞظنلنٕٞ تن بنؼنٕٞ          
ُ شٗ ٓج الألْٓ الُٔتحذة ُنِنتنطنٞع     

 333ٝخ شال  ك٢ ٓنٜنٔن  ( ٝ         
ٝهنٟٞ ػن ٓنِني         ٓٞظلنً  ٓنحنِن٤ن ً       

 أخشٟ.

  ,,,,ييازَت ويسخيى انخًي م في ػحو 

ٓنِن٤نٕٞ دٝالساًل         22516ت ِؾ ٓٞالصٗي الُٔنلنٞ ن٤ني كن٢ عنٞس٣ني              
ٓنِن٤نٞٗنً  ٓن٘نٜن  ُنِنخنذٓن   الُنٔنونذٓني                         :511أٓش٤ٌ٣ً . ٣خنصنص      

ِٓن٤نٞٗنً  ُن ٓنٖ         3116ُِٔ ٔٞػ   رال  الالحت٤ ن   الُخ صي ٝ 
٤ًِٓٞٗ  ُِتؼ٤ِْ بنحن٤نج     :81ُِوط ع الُصح٢، ٝ  2517الُـزالئ٢، ٝ

تؼذ ٛزٙ الُٔ  ال  الألٗشطي الألً ش ت٣ًٞٔي  ك٢ ٌٓتب الُٔلٞ ٤ني  
% ٓنٖ     42ك٢ عٞس٣ي. تٔخَ إحت٤ ن   الُٔلٞ ٤ي ك٢ عنٞس٣ني        

ٓ َٔ ال٤ُٔضال٤ٗي الُٔ ٤ُي الُٔخصصي ُِٞ غ الُؼشاله٢ ٝالُن ن ُنـني )      
٤ِٕٓٞ دٝالساًل أٓش٤ٌ٣ً (، ٢ٛٝ تـط٢ ً كي الالحت٤ن نن      47813

الُٔ ٤ُي الُٔطِٞبي ُنؼنٔنِن٤ن   الُنٔنلنٞ ن٤ني كن٢ الُنؼنشالم ٝالُن نِنذالٕ                           
 الُٔغتض٤لي ُينط٤ٖ الُؼشاله٤٤ٖ.

ٓنِن٤نٕٞ دٝالساًل       244شٜش حض٣شالٕ،  29تِو  الُٔلٞ ٤ي حت٠ 
%( ٓنٖ ٓغنتنِنضٓن   الُنتنٔن٣ٞنَ الُنخن صني                     47.3أٓش٤ٌ٣ً *، )أٝ  

 ب ُٞ غ الُؼشاله٢. )*تصح٤ح ُِٔ ِؾ الُٔزًٞس ك٢ ٗششة أ٣ س(.

  ,,,,انؼيدة انطيػيت في ػحو 
 الُؼ ئذٕٝ بٔغ ػذة الُ ٘غ٤ي

 3123أ٣ّ س 

ٓ ٔٞع الُؼ ئذ٣ٖ بٔغ ػذة 
3123 

 الُؼ ئذٕٝ ٝحذْٛ

 3123أ٣ّ س 

ٓ ٔٞع الُؼ ئذ٣ٖ ٝحذْٛ 
 3123بٔغ ػذة 

 2,753 1728 670 95 الُؼشاله٤ٕٞ

 68 13 3 2 ؿ٤ش الُؼشاله٤٤ٖ

 2,821 1741 673 97 انًجًيع

  ,,,, ػحدة انخيطيٍ في ػحو 

الُِٔل   الُٔوذٓي ك٢ أ٣ّ س  الُ ٘غ٤ي
3123 

ٓ ٔٞع ػذد الُٔتوذ٤ٖٓ 
3123 

الُٔـ دسٕٝ ك٢ أ٣ّ س 
3123 

ٓ ٔٞع ػذد الُٔـ دس٣ٖ 
3123 

 1148 192 850 176 الُؼشاله٤ٕٞ

 50 5 34 8 ؿ٤ش الُؼشاله٤٤ٖ

 1,198 197 884 184 انًجًيع

  آخر انخطي اث
توّٞ الُٔلٞ ٤ي بتٞك٤ش الُذػْ ُِؼ ئي  الُغٞس٣ي الُٔتأحشة ٖٓ الألٝ  ع الُشالٛ٘ي ك٢ إج س خطي الإلعت  بي الإلٗغ ٤ٗي اني غ في سي  ح: 

٤ِٕٓٞ دٝالساًل بٜذف تٞك٤ش الُٔغ ػذال   29.5الُغٞس٣ي ٖٝٓ خيٍ ٓ٘ظٔي الُٜيٍ الألحٔش الُؼشب٢ الُغٞس١. ُٝوذ جِ   الُٔلٞ ٤ي ٓ ِؾ 
 الُصح٤ي ٝالُٔٞالد الُٔ٘ض٤ُي ٝالُ٘ش ج   ٝالُخذٓ   الإلنتٔ ػ٤ي.

 
النطً  بٜذف إػ دة تٞج٤ْٜ٘ إ٠ُ  21511بذأ  الُٔلٞ ٤ي بتغ٤َٜ الٌُٔ ُٔ   الُٔشئ٤ي )الُل٤ذ٣ٞ( ٖٓ خيٍ الإلٗتشٗ  ُحٞال٢ُ  ػحدة انخيطيٍ: 

ً٘ذال، بح٤ج ٣وّٞ الُٔٞظلٕٞ ك٢ الُطشف الٌُ٘ذ١ بإنشال  الُٔو بي  ٖٓ ٌٓ ت ْٜ ك٢ ب٤شٝ  ٝن٤٘٤ق. ُٝوذ بذأ  الُٔلٞ ٤ي بض٣ دة هذسالتٜ  
ػ٠ِ إنشال  الُٔو بي  الُٔشئ٤ي ٖٓ خيٍ الإلٗتشٗ  ك٢ شٜش ٤ٗغ ٕ ٝأ٣ س ًحَ بذ٣َ ُتل د١ ت ٤ٔذ إسع ٍ بؼخ   الُٔو بي  الُو دٓي إ٠ُ 

 عٞس٣ .
 

النئ ك٢ الُغ٘ي الُذسالع٤ي الُت عؼي ٝالُخ ٤ٗي ػششة ٝالُز٣ٖ إ طشٝال       21111ه ٓ  الُٔلٞ ٤ي بتٞص٣غ ٓ٘ح ٓ ٤ُي دسالع٤ي ػ٠ِ أًخش ٖٓ انخؼهيى: 

ُِـ٤ ب ػٖ حضٞس ٓذالسعْٜ بشٌَ ٓ٘تظْ بغ ب الإلؿيم الُٔتٌشس ُِٔذالسط بغ ب الألٝ  ع الأل٤٘ٓي. ٝ تْ إعتخذالّ الُٔ٘ح الُذسالع٤ي ُتغ ٤َ                     

الُطيب ك٢ دٝسال  ٌٓخلي ك٢ ٓؼ ٛذ خ صي ٖٓ أنَ إػذالدْٛ ُإلٓتح ٗ   الُٜ٘ ئ٤ي ك٢ شٜش حض٣شالٕ. حصَ الُطيب ك٢ الُغ٘ي الُذسالع٤ي                                

٤ُشة عٞس٣ي. ً كي      ٤ُ211111شة عٞس٣ي ب٤٘ٔ  حصَ الُطيب ك٢ الُغ٘ي الُذسالع٤ي الُخ ٤ٗي ػشش ػ٠ِ                   81111الُت عؼي ػ٠ِ ٓ٘حي ٓوذالسٛ        

 الُطيب الُينط٤ٖ الُٔغتل٤ذ٣ٖ ٖٓ ٛزٙ الُٔ٘ح ْٛ ٖٓ عٌ ٕ ٓذ٣٘ي دٓشن ٝ س٣لٜ .

   

 ان هيل انذا ًت
شنخنصنً        3:1111ؿ دس ٓ  ٣و سب  3118تؼت ش إػ دة الُتٞج٤ٖ أحذٟ الُحٍِٞ الُذالئٔي الُشئ٤غ٤ي الُت٢ تت ؼٜ  الُٔلٞ ٤ي ك٢ عٞس٣ي. كٔ٘ز ػ ّ 

دُٝي ح ُخي إلػ دة تٞج٤ْٜ٘ ك٤ٜ ، ح٤ج ؿ دس أًخش ٖٓ حِخ٤ْٜ إ٠ُ الُٞال٣   الُٔتحذة الألٓش٤ٌ٣ي. تٞالنٚ ٓؼظْ بشالٓنج إػن دة الُنتنٞجن٤نٖ،             27إ٠ُ 
ٝخ صي إ٠ُ الُٞال٣   الُٔتحذة الألٓش٤ٌ٣ي ًٝ٘ذال، تأخ٤شاًل نٞٛش٣ً  ك٢ ظَ الألحذالث الُت٢ تٔش بٜ  عٞس٣ي. ال تش غ الُٔلٞ ٤ي الُنيننطن٤نٖ ػنِن٠            
الُؼٞدة الُطٞػ٤ي إ٠ُ الُؼشالم، ٌُٜ٘  تغ ػذ الُينط٤ٖ الُز٣ٖ ٣ ذٕٝ سؿ ي صش٣حي ب ُؼٞدة بشٌَ جٞػ٢ بؼذ إنشال  الالعتش سال  الُشخص٤ي. بِنؾ   

 . 6:ُِؼٞدة إ٠ُ الُؼشالم  3123ػذد الُز٣ٖ هذٓ  ُْٜ الُٔلٞ ٤ي الُٔغ ػذة ك٢ شٜش أ٣ س 

 الدول الداعمة للمفوضية والمانحون

 2102في  

 

 ال٤ُذ الُ ذد إ٠ُ الُِٔل   الُت٢ ع ن توذ٣ٜٔ  ُُْٔٞ ٣شٜذ شٜش ٤ٗغ ٕ توذ٣ْ أ١ ِٓق نذ٣ذ إلػ دة الُتٞج٤ٖ إ٠ُ الُٞال٣   الُٔتحذة الألٓش٤ٌ٣ي ًٝ٘ذال، ٝتؼضٟ الُض٣ دة ك٢ الألسه ّ إ٠ُ إ  كي ال
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