
ةيناسنالا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم

عاضوألا لوح ةماع ةرظن

 ءازجأ ضعب اهل تضرعت يتلا لويسلاو ةريزغلا راطمألا بقع

 ةفراج لويسو ةريزغً اراطمأ تلطه ،يضاملا عوبسألا يف دلبلا

نم ةيبونجلا تاظفاحملاو ندع ةنيدم يف ليربأ 21 موي

تقحلأو اياحضلا نم ديدعلا طوقسب لويسلا تببست .نميلا

 زعتو نيبأو جحلو ندع تاظفاحم يف عساو قاطن ىلعً ارارضأ

 يف ةيحصلا تاطلسلا تغلبأو .تومرضحو ةوبشو علاضلاو

 ةعبرأ مهيف امب ،صاخشأ ةعبس ةافو نع ليربأ 22 موي ندع

 ريراقتلا تدافأو .نيصخش نادقف نع غالبإلا مت امنيب ،لافطأ

 تقل صاخشأ ةعبرأ نم ةفلؤم ةرسأ نأ رتيرك ةيريدم يف

 ريمدت وأ ررضت نع ندع ةنيدم يف تاطلسلا تغلبأو .العملا ةيريدم يف نيرخآ 27 بيصأو مهفتح صاخشأ ةثالث ىقلو ،اهلزنم راهنا نيح اهفتح

 ضعب عاطقناو ةيذغألا نزاخمو تابكرملا نم ديدعلا اهيف امب ،ةماعلاو ةصاخلا تاكلتمملاب ةعساو رارضأ تقحلو ً.الزنم 66 ددعل لماك

 يف ةيئابرهكلا ةقاطلا دوعت نأ ةيلامتحا كانه ناكو ؛ندع ةنيدم يف ةيئابرهكلا ةقاطلل مات عاطقنا نع ءابرهكلا ةرازو تغلبأو .ةيساسألا تامدخلا

 عقاوم يف ةيلوألا تامييقتلا تراشأو .ةعاس 24 ةدمل اهفقوت دعب برشلا هايم خض ةدوع تمت امنيب ،ةعاس 48 نوضغ يف تايريدملا ضعب

 نم ةرسأ 100 تحزنو .اعقوم 69 يف راطمألا ءارج لقألا ىلع ةحزان ةرسأ 5,537 ررضت ىلإ ةيبونجلا تاظفاحملا ءاحنأ عيمج يف نيحزانلا

 .نيتسردم ىلإ لويسلاو راطمألا ءارج ندع يف العملا ةيريدم يف يلحملا عمتجملا

 ةموكحلا معدل ةيثاغإلا تامظنملا ،كلملادبع نيعم روتكدلا ،ءارزولا سيئر دشانو ةبوكنم ةنيدم ندع نأ ليربأ 21 يف ةينميلا ةموكحلا تنلعأو

 تاميخملا قيسنتو ةرادإ عاطق ةعومجم تلمعو .معدللً الجاعً اءادن ليربأ 22 يف يبونجلا يلاقتنالا سلجملا ردصأو .عضولل ةباجتسالل

 .نيحزانلا عقاومل ةيروفلا ةباجتسالا دشحو تاجايتحالا مييقتل نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولاو  ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم عم قيسنتلاب

 ةباجتسالا ىلع ةعارزلاو يئاذغلا نمألاو ،ةيامحلاو ،ةحصلاو ،ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملاو ،ةيئاذغلا ريغ داوملا/ىوأملا تاعومجم لمعتو

 .ةررضتملا قطانملا عيمج يف ةلجاعلا تاجايتحالا ىلإ

 ةيريدم يف ةافو ةلاحب تببستو ينابملاو ةيتحتلا ىنبلا ىلعً ارارضأ ليربأ 21 يف تقحلأ ةريزغلا راطمألا نأ ىرخأ قطانم يف ريراقتلا تدافأو

 دالب تايريدم يف ةيضارأ تاقالزناب تببست راطمألا هايم نأ ريراقتلا ضعب تغلبأو .لزانملا دحأ نمً اءزج راهنا نيح ةمير ةظفاحم يف ةيرفعجلا

 ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو ةرادإل ىلعألا سلجملا غلبأو .رورملل ةحلاص ريغ قرطلا تلعجو رسألا تائم حوزن ىلإ تدأ يتلاو نيبجلاو ماعطلا

 يناسنإلا لمعلا ءاكرش ىعسيو ،ةجح ةظفاحم يف سبع ةيريدم يف لويسلاو راطمألا ءارج ةرسأ 1,200 نع ديزي ام ررضت نع يلودلا نواعتلاو

 80 هعومجم ام ةباصاب تببست لويسلاو راطمألا نأ ريراقتلا تدافأ ،ةيناسنإلا تايلمعلل ءاعنص زكرم قاطن يفو .ماقرألا هذه نم ققحتلا ىلإ

  .ةجرح تالاح 7 مهنم ،صخش

 ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم اريماكب ،ندع يف ةقيربلا-ةروصنملا عطاقت يف لويسلا

اايمن: السيول 
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ةيناسنإلا تاجايتحالا  

 تامولعملا تراشأو .ليربأ نم يناثلا عوبسألا ذنم لويسلا ءارج )صخش 100,000 نع ديزي ام( ةرسأ 17,000 نم رثكأ تررضت ،ماع هجوبو

 داوم مقطأو ةدكارلا هايملا ةلازإ/طفش يف تلثمتً احاحلإ تاجايتحالا رثكأ نأ ةيبونجلا تاظفاحملا عيمج يفو ندع يف ةعيرسلا تامييقتلل ةيلوألا

 لخاد كلذ يف امب ،تاقرطلا يف كرب ةضئافلا هايملا تلكش .ةيكيتسالبلا ليبارطلاو ةيئاذغلا ريغ داوملاو مايخلاو ةيئاذغلا تادعاسملاو ةفاظنلا

   .ةيدلجلا ضارمألاو هايملا ربع ةلوقنملا ضارمألاو ايرالملاو كنضلا ىمحب ةباصالل ةديازتملا رطاخملا نأشب فواخم ريثي امم ،نيحزانلا عقاوم

 70 حوزنب لويسلا تببست ،ندع ةنيدم يف العملا يفو 

 ةسردم ىلإ ةرسأ 30 حوزنو ركب وبأ ةسردم ىلإ ةرسأ

 ةريص يف ةليوطلا ةضور ىلإ ىرخأ ةرسأ 15 تحزنو .ةزمح

 ءاحنأ عيمج يفو .ةئراطلا تادعاسملا ىلإً اضيأ نوجاتحيو

 25 يف ةحزان ةرسأ 1,457 وحن تررضت ،ندع ةظفاحم

 اهصصح ةرسأ 1,450 وحن ترسخ .نيحزانلل عقوم

 ةيئاذغلا ريغ داوملا ىلإ ةرسأ 1,353 جاتحتو ةيئاذغلا

 ،جحل يفو .يناسنإلا لمعلا ءاكرشلً اقفو ةلجاع ةروصب

 569 جاتحتو ةيئاذغلا اهصصح ةرسأ 1,614 ترسخ

 لمعي ،دارجلا عقوم يفو .ةيئاذغلا ريغ داوملا ىلإ ةرسأ

 بونج يفو .تاجايتحالا عمج ىلع يناسنإلا لمعلا ءاكرش

 ةيئاذغلا تادعاسملا ىلإ ةحزان ةرسأ 800 جاتحت ،زعت

 ىلإ ةرسأ 389 جاتحتو ىوأملا ىلإ ةرسأ 682 جاتحتو

 ةفحقلا يف ةيئاذغلا ريغ داوملاو ةيئاذغلا داوملا ىلإ ىرخأ ةرسأ 30 جاتحتو .رفاعملاو نيتيامشلا يف نيحزانلا عقاوم يف ةيئاذغلا ريغ داوملا

 يعقوم يف ةيئاذغلا ريغ داوملاو ةيئاويإلا اهنكاسم ترسخ ةحزان ةرسأ 83 نأ تاميخملا قيسنتو ةرادإ/ىوأملا عاطق ةعومجم تغلبأو .ءارمحلا

   .ةيئاويإلا اهنكاسم ررضت دعب نيتيامشلا يف نامعنلا ةسردم يف رسأ 8 ميقتو .نيحزانلل حودسالاو ةروخلا

 جايتحا كانهو ةيئاويإلا نكاسملا نم 984 تررضت ،نيبأ ةظفاحم يفو

 ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأ نم 751و ةيئاذغلا صصحلا نم 1,043 ىلإ

 صصحلا نم 27 تفلُتأ ،علاضلا ةظفاحم يفو .نيحزانلل عقوم 13 يف

 ،تومرضح ةظفاحم يفو .ةيئاويإلا نكاسملا نم 12 ترمُدو ةيئاذغلا

 مقطأ تادعاسم ىلإ ةرسأ 215 جاتحت ،ربعلا قرفم ميخم يفً اديدحت

 جاتحتو ةيئاذغلا صصحلا ىلإ ةرسأ 165 جاتحتو ةيئاذغلا ريغ داوملا

 يف ةرسأ 1,302 وحن جاتحتو .ةيئاويإلا تادعاسملا ىلإ ةرسأ 125

 ةرسأ 902 ددعلا اذه لمشيو .تادعاسملا ىلإً اضيأ ءاعنص ةنيدم

 ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو ةرادإل ىلعألا سلجملا اهنع غلبأ ىرخأ

 سلجملا غلبأ ،ءاعنص ةظفاحم يفو .ليربأ 22 يف يلودلا نواعتلاو

 ررضت نع يلودلا نواعتلاو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو ةرادإل ىلعألا

 ةيريدم يف ةرسأ 427 مهيف امب ،ةريخألا لويسلا ءارج ةرسأ 1,500

 ةظفاحملا بسحب لويسلا ءارج ةررضتملا رسألا

 
 ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمو تاميخملا قيسنتو ةرادإ عاطق ةعومجم :ردصملا

 اهمييقت مت يتلا تاجايتحالا ةئفو ةظفاحملا بسحب عارصلا ءارج ةررضتملا رسألا ددع

 ریغ داوملا
 ةیئاذغلا

 فرصلاو هایملا      ىوأملا
       ةفاظنلاو يحصلا

       عقوملا       ءاذغلا

 ندع 1,449 - 309 1,353
 جحل 1,614 - 887 569
 نیبأ 1,043 - 984 751
 زعت 822 - 803 502
 تومرضح 165 - 125 215

 برأم ةنیدم 3,004 - 3,004 3,004
 ءاعنص ةنیدم 1,303 1,303 1,303 1,303
 ءاعنص ةظفاحم 1,500 1,500 1,500 1,303
 ةجح 2,466 - 2,466 1,500
 بإ - - 11 2,466

 علاضلا 27 - 12 -

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000

 ندع
 نیبأ

 علاضلا
 تومرضح

 ةجح
 ةدیدحلا

 بإ
 جحل
 برأم

 ءاعنص ةنیدم
 ءاعنص ةظفاحم

 ةوبش
 زعت

 لویسلا ءارج ةررضتملا رسألا ددع
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 مقطأ ىلإ ةفاضالاب ةيئاذغلا تادعاسملاو ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا تادعاسم ىلإ ةلجاع ةروصب ةرسأ 100 وحن جاتحت ثيح ،ناحنس

 يف لويسلا ءارج ةررضتم ةرسأ 5,013 عم لويسلا ءارج ةرسأ 6,286 تررضت ،برأم ةظفاحم يفو .ةيدقنلا تادعاسملاو ةيئاذغلا ريغ داوملا

 ةظفاحم يف ،ىرخألا قطانملا يفو .ةيئاذغلا ريغ داوملاو ىوأملا معد ىلإ جاتحت ةحزان ةرسأ 3,004 يناسنإلا لمعلا ءاكرش ددح ثيح ،برأم ةنيدم

 اهيف امب ً،ارخؤم تلطه يتلا راطمألا ءارج ةرسأ 2,466 ررضت نع يلودلا نواعتلاو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو ةرادإل ىلعألا سلجملا غلبأ ،ةجح

 رطخل صاخ لكشب نيضرعم ،نيحزانلا ناكسلا نم ةريبكً ادادعأ ةجح ةظفاحم يف سبع ةيريدم يف دجويو .ليربأ 22 يف اهديدحت مت ةرسأ 245

 هايمب رمغنت ةيئاويإلا نكاسملا نأ يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحأ دجو ،سبع ةيريدم يف نيحزانلل فانرملاو قوسلاو رورملا عقاوم يفو .لويسلا

 ،عارصلا ءارج ةررضتم ينابم يف وأ ءارعلا يف شيعت رسألا ضعب نأو ،راطمألا لوطه تقو ررضتلل ةضرع ةيئاذغلا ريغ داوملا نأو ةلوهسب راطمألا

 تددحو .نيحزانلل عقاوم 8 يف راطمألا ءارج ةرسأ 136 تررضت ،زعت لامشو بإ ةظفاحم يفو .ةئيس ةلاحب ةيئاويإلا نكاسملا ربتعت ،ةماع ةروصبو

 ءاكرش دحأ غلبأو .زعت يف نيحزانلل يئاوشعلا ةلبج ةلياس عقوم يف راطمألا ءارج ةررضتم ةرسأ 76 يلحملا ىوتسملا ىلع ىوأملا عاطق ةعومجم

 ،ليربأ 22 يفو .ةيئاذغلا ريغ داوملاو ىوأملا ىلإ ةرسأ 29 جاتحتو ةيزعتلا ةيريدم يف عقاوم 5 ررضت ىلإ تدأ راطمألا نأب نييلحملا يناسنإلا لمعلا

ً ارارضأ راطمألا تقحلأو ةربسلا ةيريدم يف راطمألا ءارج رسأ 6 ررضت نع يلودلا نواعتلاو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو ةرادإل ىلعألا سلجملا غلبأ

    .ةلجاع ةروصب تادعاسملا ىلإ نيررضتملا ءالؤه عيمج جاتحيو .شيبح ةيريدم يف رسأ ةعست لزانم ىلع

  ةيناسنإلا ةباجتسالا
 

 ءارج نيررضتملا صاخشألل ةلجاعلا تاجايتحالا ىلإ يناسنإلا لمعلا ءاكرش بيجتسي ،لوصولا تايدحتو دراوملا ةيدودحم نم مغرلا ىلع

   .لويسلا

ةيعاطقلا تاعومجملا ةباجتسا  

 

 ضعب فيظنت ىلع يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحأ لمع ،ندع ةنيدم يف : ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا عاطق ةعومجم

 21 يف يهاوتلاو ةروصنملاو رسكم روخ تايريدم يف ةقاطلا تاطحم يف ةدكارلا هايملا ةلازإ تايلمع ترجأو ةررضتملا قرطلا

 يف اهطفشو هايملا فيرصت رمتسيو .ةررضتملا ةيرضحلا قطانملا ضعب يف ليربأ 22 يف هايملا ةلازإ تايلمع ترمتساو .ليربأ

 عاطق ةعومجمل يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحأ مدقو .ةفاظنلا داوم مقطأ عيزوت بناج ىلإ ،جحل يف عقاوم 3و ندع يفً اعقوم 25

 ةعسب( ةرسأ 70ـل ركب وبأ ةسردم يفوً اثيدح ةحزان ةرسأ 30ـل ةزمح ةسردم يف هايملا تانازخ ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا

 ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ داوم ةعومجم دشح مت .ةفاظنلا داوم مقطأ بناج ىلإ ،العملا يف )يلاوتلا ىلع رتل 1,000و رتل 5,000

 ةحزان ةرسأ 15ـل تانحاشلا ربع ةلوقنملا هايملا ميدقت متو .نيتسردملا يف ةحزان ةرسأ 100 ىلإ داوملا ةعومجم ميدقت متو

 ناكسلا ىلع ةفاظنلا داوم مقطأ عيزوت مت .ضيحارم 10ـل ةفاظنلا داومو ةريص ةيريدم يف ةليوطلا ةضور يف لويسلا ءارج

 لوج عقاوم ىلإ هايملا تانازخً اضيأ يناسنإلا لمعلا ءاكرش مدق ،نيبأ ةظفاحم يفو .العملاو رتيرك يتيريدم يف نيررضتملا

 ةباجتسا معدتس امك ،دادش نصحو ةعنرقلاو قيبط نيقاسو ةحُدب نيقاسو يجان نيقاسو ةليمرلاو نانس لوجو ةداسلا

 ميدقتو ةفاظنلا تالمح لالخ نم ةلعشلا ويدو شنلاو ريميسمو ةملحو ينيدرلا عقاوم يف ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا

 يناسنإلا لمعلا ءاكرش ديدحت ىلع ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا عاطق ةعومجم لمعتو .فرصلا رفح ةيطغأو ضيحارملا

 ،ءاعنص ةنيدم يفو .بونجلا يف ةررضتم تاظفاحم 7 يف ةدكارلا هايملا طفش بلطتي عقوم 36 يف ةباجتسالا يف ءدبلل كلذو

 داوم مقطأ نم 80 ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا عاطق ةعومجمل يناسنإلا لمعلا ءاكرش عزو ،لويسلل ةباجتسالا رمتست

 تلاز الو .ليربأ 22 يف نيعبسلا ةيريدم يف لويسلا ءارج ةررضتملا رسألا ىلإ تايواحو رولكلا صارقأو ةيكالهتسالا ةفاظنلا
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 ةفدهتسم ،نافلقلاو يجفخلا يف ةفاظنلا تالمح كلذكو ،ةررضتملا قطانملا ضعب يف ةرمتسم ةدكارلا هايملا طفش تايلمع

 ةيريدم يف يجفخلا ةقطنم ىلإ تانحاشلا ربع ةلوقنملا رولكلاب ةجلاعملا هايملا ميدقت متو .ليبسلا هايم تانازخ نم 400

 ءارجإ مت ،ءاعنص ةظفاحم يفو .بلع ءارمح ةسردمو ديؤملا ةسردم يف ةرسأ 60 ىلع ةفاظنلا داوم مقطأ عيزوت متو .نيعبسلا

 يناسنإلا لمعلا ءاكرش دشحيو ،نصحلاو ةناحجو نالوخ تايريدم يف ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملاب ةصاخلا تامييقتلا

 لمع ،برأم ةظفاحم يفو .ةرسأ 427 ىلإ ناحنس ةيريدم يفً ارمتسم تانحاشلا ربع هايملا لقن لاز الو  .ةباجتسالل دراوملا

 يتطقن لادبتسا متو هايم يتطقن ليهأت ةداعإ ىلع ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا عاطق ةعومجمل يناسنإلا لمعلا ءاكرش

 .نيحزانلل نيعقوم يف ىرخأ ةررضتم هايم

 ةعومجمل يناسنإلا لمعلا ءاكرش لمعي ،ندع يف : ةيئاذغلا ريغ داوملا/ىوأملا/تاميخملا قيسنتو ةرادإ عاطق ةعومجم

 170 ىوأملا عاطق ةعومجمل يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحأ مدقيسو .ةباجتسالا قاطن عيسوتل دراوملا دشح ىلع ىوأملا عاطق

 رفوتيس امنيب ،ةفيضملا تاعمتجملاو نيحزانلا ىلع ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطا نم 350و طاسب 600و ةيناطب 1,020و ةميخ

 يناسنإ لمع كيرش لمعيسو .مداقلا عوبسألا لالخ ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا مقطأ نم 650 وحن رخآ يناسنإ لمع كيرش ىدل

 ةيعاطقلا ةعومجملا تانوزخم نم ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا مقطأ نم 40و ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأ نم 50 عيزوت ىلع ينطو

 ةيناسنإلا تايلمعلل ندع زكرم قطانم ءاحنأ عيمج يف ةلجاعلا تالخدتلا ىلإ ىوأملا عاطق ةعومجم تعدو .ندع يف نيعقوم ىلإ

 يف ةرسأ 317 ىلع شرفلاو تايناطبلا نييلحملا يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحأ عزو ،ءاعنص ةظفاحم يفو .تاوجف اهيف دجوي ثيح

 ةيريدم يف ةرسأ 111 ىلإ تايناطبلاو شرفلا ميدقت مت ،ليربأ 20 يفو .اهديدحت متً اثيدح ةحزان ةرسأ 99 ىلعو ناحنس ةيريدم

 ميدقت متو .نامعنلا ةسردمو ديدجلا رجفلا ةسردم يف نيحزانلا عقاوم يف ةديدج ةيئاويإ داوم مقطأ عيزوت متيسو .ناحنس

 .ةيئاويإلا داوملا مقطأ نم 20 اهيف امب ،بإ ةظفاحم يف نيدعلا عرف ةيريدم يف ةرسأ 16 ىلإ ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ داوم ةعومجم

 قاطن عيسوت ىلع يئاذغلا نمألا عاطق ةعومجمل يناسنإلا لمعلا ءاكرش لمعي ،ندع يف :ةعارزلاو يئاذغلا نمألا عاطق ةعومجم

 مدقيسو .ليربأ نم ريخألا عوبسألا يف رمت ةبلع 3,000و ةيئاذغ ةلس 3,140 عيزوتل زهاج دحاو يناسنإ لمع كيرش دوجو عم ةباجتسالا

 ينغلا توكسبلاو ةخوبطملا تابجولا عيزوت كلذ يف امب ،ندع يف ةرسأ 2,000 ىلإ ةيئاذغلا تادعاسملا رخآ يناسنإ لمع كيرش

 .ىرخألا قطانملا يف ةباجتسالا مهناكماب يذلا يناسنإلا لمعلا ءاكرش ةيعاطقلا ةعومجملا ددحتو .ةيروفلا ةباجتسالا صصحو ةقاطلاب

 تلصح ،برأم ةنيدم ةلماش برأم ةظفاحم يفو .جحل ةظفاحم يف ةيئاذغلا تاجايتحالا رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا يطغتسو

 ةظفاحم يفو .ىرخأ ةرسأ 1,500 ىلإ ةيئاذغلا تادعاسملا ميدقتل يناسنإلا لمعلا ءاكرش دعتسيو ةيئاذغلا لالسلا ىلع ةرسأ 1,020

 .ناحنس ةيريدم يف رسألا ىلع ةيئاذغ ةلس 20 عيزوت ىلع يلحم يناسنإ لمع كيرش لمعيس ،ءاعنص

 .ناحلم ةيريدم يف ةيدقنلا تادعاسملا ىلع ةرسأ 289 تلصح ،تيوحملا ةظفاحم يف :ةيامحلا عاطق ةعومجم

 تامظنملا نم ةدعاسملا يقلتل ناكسلاو ةماعلا ةحصلا ةرازو نم لجاعلا ءادنلا بقع ،ندع يف :ةحصلا عاطق ةعومجم

 تامدخلا معدو قاطن عيسوتل كلذو يناسنإلا لمعلا ءاكرش ديدحتب ةحصلا عاطق ةعومجم موقت ،ليربأ 22 يف ةينطولاو ةيلودلا

 معدلاو ةيلقعلا ةحصلا تامدخ اهيف امب ً،اررضت دشألا ءايحألا يف نينطاقلا صاخشألل ةيساسألا ةيجالعلاو ةيئاقولا ةيحصلا

 .يعامتجالا يسفنلا
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