
הז עובשב  םייזכרמ  םיניינע 

ראורבפב 2016  2 ראוניב –   26

(: חווידה תפוקתל  ץוחמ   ) ןורחאה עגרהמ  םינוכדע       

תרטוש תוחפל  הפקתמה ; עוציבב  םידושחה  תשולשו  תילארשי  תרטוש  וגרהנ  הבש  יריו , הריקד  תפקתמ  תיחרזמה  םילשוריב  םיניטסלפ  ועציב  ראורבפב   3 ־ב
. העצפנ תחא  תפסונ 

ןה ובש  חטשהש  רחאל  הייפכב  הרבעה  תנכסב  תויוצמה  אטי ,) רפאסמ  ןורבח ( תפנ  םורדב  תוליהק  יתשב  םיתב  םיילארשי 24  תוחוכ  וסרה  ראורבפב   2 ־ב
. םדא ינב  ורקענ 134  תוסירה  ב שא ;" חטש  רדגוה כ" תומקוממ 

. הנממו הללאמר  ריעה  לא  םיליגרה  השיגה  ירדסה  םנכ  לע  ובשוה  ראורבפב   2 ־ב

םהב םילארשי , השימח  לש  םתעיצפל  ומרג  רשא  םילארשי , דגנ  םיניטסלפ  ועציבש  הרואכל  תופקתמו  תופקתמ  שמח  ודעות  עובשה  ךשמב 
. ורצענ םיפסונ  העבראו  עצפנ  דחא  םוקמב , תוומל  ורונ  תופקתמה  עוציבב  םידושחה  םיניטסלפהמ  םיינש  ןב 17 ; דחא  רענו  םילייח  השולש 

ריעל השיגה  לע  םישלוחה  םימוסחמה  דחא  תא  ושייאש  םילארשי  םילייח  לע  שאב  יניטסלפ  רטוש  חתפ  ראוניב ,  31 ־ב תוירקתה , תחאב 
דיל הרואכל  הריקדו  הריקד  יעוריא  השולשו  הללאמרל , ברעממ  םוסחמב  הסירד  עוריא  וללכ  תורחאה  תוירקתה  ק״תמה .) םוסחמ   ) הללאמר

(. תוירקת יתש   ) תיחרזמה םילשוריבו  םרכ  לוט  תפנב  הדרפהה  רדג 

הלאו הנממו , הללאמר  ריעה  לא  השיגה  לע  תושק  תולבגה  ילארשיה  אבצה  ליטה  ק״תמה , םוסחמב  ליעל  הראותש  יריה  תפקתמ  תובקעב 
תמקהו ק״תמה  םוסחמ  לש  תטלחומ  הריגס  וללכ  הלא  תולבגה  הדובע . תומוקמלו  םיתורישל  םדא  ינב  תשיגב  םייתועמשמ  םישובישל  ומרג 

םיכרדה תחא  ךרואל  ןכו  דורביו , דורבי  ןיע  ךרד  הל , חרזממ  םירפכל  ריעה  תא  תורבחמה  תורהנמה  יתשב  העונתה  תא  וליבגהש  םימוסחמ 
הללאמר תפנ  ברעמב  םירפכ  רפסמ  תורבחמה  תורחא  םיכרד  יתש  ומסחנ  עובשה  רתוי  םדקומ  איניס .) ןיע  רפכה  ךרד   ) שיבכל 60 תוישארה 

. תופקוע םיכרדב  רתוי  םיכורא  םיקחרמל  העונתה  הלעות  ךכ  בקעו  עיזבא ,) רידו  אתחת־א  רוע  תיב  םירפכה  ךרד   ) ריעה לא 

תויושרה ידיב  תובכועמ  תיחרזמה , םילשורי  יבשות  םלוכ  םילארשי , דגנ  תופקתמ  עוציבב  םידושחה  םיניטסלפ  הרשע  לש  םהיתופוג 
. ובכועש תופוגהמ  םייתש  תוילארשיה  תויושרה  וריזחה  עובשה  תליחתב  תוילארשיה .

םיעגפנ רפסמ  שובכה . יניטסלפה  חטשה  יבחרב  םיתומיעו  תונגפהב  םיילארשי  תוחוכ  ידימ  עובשה  ועצפנ  םידליל , םהב 16  םיניטסלפ ,  46
תכרעמה רדג  דיל  ועגפנ  םיעוצפהמ  השיש  רבוטקואב 2015 . תיחכונה , המלסהה  תליחת  זאמ  דיחי  עובשב  חוודש  רתויב  ךומנה  אוה  הז 

םהינש  ) ןילענו ןיעלב  םירפכב  תויעובשה  תונגפהה  לש  רשקהב  ושחרתה  תיברעמה  הדגב  םיתומיעה  תיברעמה . הדגב  רתיהו  הזע , תעוצרב 
(, םילשורי תפנ   ) סיד ובאב  סדוק־לא  תטיסרבינואבו  ןינ׳ג ) תפנ   ) דבעיב רצעמו  שופיח  יעצבמ  היליקלק ;) תפנ   ) םודק רפכו  הללאמר ) תפנב 
זג תפיאשמ  ךומס  רפס  תיבב  םידמולה  םידימלת  הרשע  ועגפנ   H2 רוזאב םיתומיעב  ןורבח . ריעה  לש   H2 רוזאבו הללאמר ) תפנ   ) דאווליסב

. עימדמ

. הזע ריעל  חרזמ־ןופצמ  תיאבצ  הרהנמ  לש  תוטטומתהב  וגרהנ  יניטסלפ  שומח  ןוגרא  ישנא  העבש  תרושקתה , יעצמאב  םיחוויד  יפ  לע 

םהילא השיגהש  םיחטשב  והשש  םיניטסלפ  םיחרזא  רבעל  הרהזא  תויריב  םיילארשי  תוחוכ  וחתפ  ןהבש  תוירקת  תוחפל 17  ודעות  עובשה 
. חטשה תא  בוזעל  םיגיידו  םיאלקח  ץליא  ךא  םיעגפנל , םרג  אל  יריה  הזע . תעוצרב  םיבו  השביב  תלבגומ 

ירתיה אלב  ונבנש  קומינב  תיחרזמה , םילשוריבו   C חטשב תוליהק  שולשב  תיניטסלפ  תולעבב  םינבמ  וסרה 42  תוילארשיה  תויושרה 
24 ־ו םידלי , םהב 94  םדא , ינב  ורקענ 168  ךכמ  האצותכ  דחא . יאלקח  הנבמו  םימ  תורוב  העבש  םירוגמ , ינבמ  םהב 32  םיילארשי , היינב 

לילכ הסרהנ  הללאמר , תפנב  תמקוממה  בויא  ןיע  תיאודבה  הליהקה  תועגפנה , תוליהקה  תחא  תורחא . םיכרדב  ועגפנ  םיפסונ  םדא  ינב 
רבמצדב 2013.

םיעורה תליהקב  הסירה  יווצ  תפסונ , הארתה  אלב  לעופל , איצוהל  ןתנווכ  לע  ןוילעה  טפשמה  תיבל  ועידוה  תוילארשיה  תויושרה 
ורסמש הפ  לעב  עדימ  יפ  לע  םדוק . םייניב  וצ  לש  הרפה  ךות  הרואכל  ונבנש  םינבמ  דגנ  ונתינ  םיווצה  ןורבח ;) תפנ   ) איסוס תיניטסלפה 

היהי םא  םוי  תב 45  תמדקומ  הארתה  תתל  ובייחתה  תויושרה  םינבמ . םיעברא  דעב  עוגפל  הדיתע  וז  הטלחה  תוילארשיה , תויושרה 
. הליהקב והשלכ  רחא  הנבמ  סורהל  ןתנווכב 

27 ־ב םהיתבמ  תינמז  ורקענ  םידלי , ןהב 23  תוחפשמ ,  11 סאבוט ,) תפנ   ) רמחא־לא סאר  תבר׳ח  תיניטסלפה  םיעורה  תליהק  יבשות  לכ 
םיעורו םיאודב  תוליהק   38 ־מ תחא  איה  וז  הליהק  ילארשי . יאבצ  םינומיא  ליגרתל  חטשה  תא  תונפל  תנמ  לע  תועש , עשת  ךשמל  ראוניב 

יחטש  ) םייאבצ םינומיאל  רוגס  חטשכ  ורידגה  תוילארשיה  תויושרהש  םיחטשב  תומקוממה  לוכה ) ךסב  םיבשות  תונומה 6,224   ) תויניטסלפ
(. שא

". ןוישיר אלב  תודובע   " עוציבל ושמישש  קומינב  ןיינב  ירמוחו  תויאשמ  םיילארשי  תוחוכ  ועיקפה   C חטש יבחרב  תודרפנ  תוירקת  יתשב 
(. סאבוט תפנ   ) ןדריה תעקב  ןופצבש  ריד־א  תליהקב  ימואלניב  םרות  ןומימב  םוקיש  םזימב  ודבעש  תויאשמ  שולש  וללכ  הלא 

תנעטל םחל .) תיב  תפנ   ) אלא׳ג תיב  הרייעל  דומצב  הדרפהה  רדג  יאוות  דגנ  תודמועו  תויולת  תוריתע  החד  ילארשיה  ןוילעה  טפשמה  תיב 
תויאלקח תוסארטל  יתביבס  קזנ  בסתו  םהלש  תוליהקה  םקרמב  עגפת  תואלקחמ , סנרפתהל  םתלוכיב  הדרפהה  רדג  עגפת  םירתועה 



. תוירוטסיה

תוירקתב תוילארשי . יושיר  תויחול  ילעב  בכר  ילכ  לע  םינבא  םיניטסלפ  ודיי  ןהבש  תוירקת  עברא  לע  וחוויד  םיילארשיה  תרושקתה  יעצמא 
תחא םילחנתמ  תפקתמ  םג  הדעות  חווידה  תפוקת  ךלהמב  םילשוריב . הלקה  תבכרל  ןכו  םיילארשי , בכר  ילכ  ינשל  קזנ  םרגנו  לחנתמ  עצפנ 

. דקש יצע  הרשע  תוחפל  ותרכנ  הבש  ןינ׳ג ,) תפנ   ) הברעב יניטסלפ , שוכרל  קזנ  םרגנ  הבש 

לשב תאז  ןכל . םדוק  תועש  תמועל 16-12  םויב , תועש  דע 20  תוכשמנה  תומוזי  למשח  תוקספה  לע  הזע  תעצר  יבחרב  חווד  עובשה  ךלהמב 
ןשע תפיאשמ  תוומל  קנחנ  ןב 53  םדא  הזע . לש  חוכה  תנחת  לש  התלעפהל  קלד  תקפסאב  רוסחמו  םירצממו  לארשימ  הנזהה  יווקב  תולקת 

. םחפב ותיב  תא  םמיחשכ  ליער 

תוברל רוגס , רבעמה  היה  רבוטקואב 2014  זאמ 24  חווידה . תפוקת  ךלהמב  םינוויכה  ינשב  רוגס  היה  םירצמ  תטילשל  ןותנה  חיפר  רבעמ 
, םיפוחד םיכרצ  ילעב  םדא  ינב  ףלא   25 ־מ רתוי  יכ  ורסמ  הזעב  תויושרה  יקלח . ןפואב  חתפנ  םהבש  םימי  דבלמ 39  ירטינמוה , עויס  ינפב 

רבעמב . רובעל  םיניתממו  םימושר  יאופר , לופיטל  םיקוקזה  םילפוטמ   3,500 ־כ םהב 



( תיחרזמה םילשורי  ללוכ   ) שובכה יניטסלפה  חטשב  םיניטסלפ  םיעגפנ 

תיברעמההזע הדגה 

לארשיבו שובכה  יניטסלפה  חטשב  םיניטסלפ  ידימ  םילארשי  םיעגפנ 

שובכהלארשי יניטסלפה  חטשה 

וב הרושקה  הריקעו  םינבמ  סרה 

םיילארשיה ןוחטיבה  תוחוכ  ידימ  םיניטסלפ  םיילארשיהםיגורה  ןוחטיבה  תוחוכ  ידימ  םיניטסלפ  םיעוצפ 

 

םיניטסלפ ידימ  םילארשי  םיניטסלפםיגורה  ידימ  םילארשי  םיעוצפ 

 

וסרהנש םייניטסלפ  םינבמםינבמ  סרה  לשב  ורקענש  םיניטסלפ 
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תיברעמההזע הדגה 
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רבעש עובשב 

יעובש 2016 עצוממ 
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שובכהלארשי יניטסלפה  חטשה 

עובשה

רבעש עובשב 

יעובש 2016 עצוממ 

5

3

1
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C תיחרזמהחטש םילשורי 

עובשה

יעובש 2016 עצוממ 

יעובש 2015 עצוממ 
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C תיחרזמהחטש םילשורי 

עובשה

יעובש 2016 עצוממ 

יעובש 2015 עצוממ 
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( תיחרזמה םילשורי  ללוכ   ) תיברעמה הדגב  םילחנתמ  תוברועמב  תומילא 

( תיחרזמה םילשורי  ללוכ   ) שובכה יניטסלפה  חטשב  לארשי  לש  תיאבצ  תוליעפ 

םולש םרכ  רבעמ  ךרד  הנממו  הזעל  תורוחס  תעונת 

 

* הזעל ילארשיה  אבצה  תושילפ 
טסוגואב 2014) דע 26  ילויב   7  ) הביאה תולועפ  תפוקת  ללוכ  אל  * 

)עובשה הכ דע   ) כ״הס 2015כ״הס 2016

0356

תיברעמה הדגב  ילארשיה  אבצה  לש  רצעמו  שופיח  יעצבמ 

 

הזעמ ואציש  תורוחס  ינעטמ 

 

240

( רוצמה ינפל   ) יאמ 2007 - ראוניל יעובש  עצוממ 

הזעל וסנכנש  תורוחס  ינעטמ 

 

2807

( רוצמה ינפל   ) יאמ 2007 - ראוניל יעובש  עצוממ 

 

חיפר רבעמ  ךרד  םדא  ינב  תעונת 

: ףסונ עדימ  תלבקל  ונילא  ובתכ  תילגנאה . הפשב  רוקמה  אוה  אלמהו  בייחמה  חסונה  ףסונ . עדימ  תלבק  םע  םייונישל  םיפופכ  הז  חודב  םינותנה 
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שוכרב העיגפ  לש  םיעגפנתוירקת  םע  תוירקת 
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יעובש 2016 עצוממ 

יעובש 2015 עצוממ 
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עובשה

יעובש 2016 עצוממ 

יעובש 2015 עצוממ 

6
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תיברעמה םירחאהדגה  תומוקמל 

עובשה

יעובש 2016 עצוממ 

יעובש 2015 עצוממ 

994

3,133

729

1,625

6,550

1,079

ןיינב רחאירמוח 

עובשה

יעובש 2016 עצוממ 

יעובש 2015 עצוממ 

0

0

265

0

0

280

הזע הזעלךותל  ץוחמ 

עובשה

יעובש 2016 עצוממ 

יעובש 2015 עצוממ 



ochaopt@un.org
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