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 5102 فُفرٌخالل شهر  انخحركبث االحخجبجُت

جي  ؤلاعهابمغة ؤزغي يًغب  نىاث الامً الَى

ويدؿبب في زؿائغ بكغيت الكحئ الظي ؤقغػ غضيض 

ًاث الاخخجاحيت في غضيض اإلاضن الخىوؿيت والخىضيض  الخدغ

مً َغف املجخمؼ الؿياسخي بٍل حكٌيالجه ويظلَ املجخمؼ 

 َياقهؤاإلاضوي  بٍل 

 

خيِ الانيييي ومسخيل جضاغياجه غى  الىيؼ الضازىي امل

والخىف الٌبحر مً الاعهاب ومً غميياث اعهابيت في حجم 

ًان لها ؤيًا الىنؼ الؿيبي غى   الػميياث التي جم اخباَها  

الغاي الػام الخىوسخي غمىما  ، قالخىف مً الاعهاب والياث 

ت مهاومت الاعهاب جبهى الكؿل الكاؾل  ليخىوؿيحن زان

واملجمىغاث  ألاقغاصمؼ شخت اإلاػيىمت  وغضم جدهحن 

 ػماث التي يمًٌ ان جدضر هديجت لػمييت اعهابيتالصاعة ألا 

الضغىة ال  حكغيَ اإلاىاًَ في مهاومت الاعهاب مً مىنؼ 

الكػل ومىنؼ الكغيَ مً الاقٍاالث الهامت اإلاُغوخت طلَ 

  نضع ؤن اإلاػالجت املخابغاجيت واإلاػالجت الامىيت غمىما غى

ًاقيت وغييه قػى  الخٍىمت  اهميتها جبهى غى  الضوام ؾحر 

عيت اياث اإلاكآل اإلاائت يىم ؤولىياثالخاليت ان جًؼ يمً 

الكػبيت في مهاومت الاعهاب والػمل الخثيث غى  

اؾدئهاله مً زالُ خمالث مٌثكت يكاعى قيها اإلاثهل 

ىيت ليػمل غى   والكىان والغياضخي وعؾم اؾتراجيجيت َو

 غىصة هظه الاقت اإلاىٌغةغضم 

ًاث احخماغيت اخخجاحيت غىيكت قهضتها  بػٌ جدغ

ًان  اإلاىاَو الخضوصيت غى  ؾغاع الظهيبت وبً نغصان 

خظف الاجاوة غى  جىهل اإلاؿاقغيً قيها الؿبب اإلاباقغ 

ًاهذ مً جبػاجه قغى اجاوة مً  الييبحن هظا الاحغاء الظي 

 وؿيحنغى  جىهل اإلاؿاقغيً الخى  حنالجاهب الييبي

، اخخجاحاث جىاحهها  الٍإؽقايذ ؤُغة التي لػيها اله

خػماُ الظزحرة الخيت نىاث الامً بخهيب قضيض وباؾ

 صي ال  نخى  وحغح ؤالكحئ الظي 

حػيضها هظه الاخضار ال  حظوع الاقٍاُ الظي امخض غى  

خىالي ههل نغن مً الاهماُ والتهميل والانهاء 

ىي التهغيب مىعص عػم ؾن الاهالي لم يػض لهم والىديجت ا

والاهسغاٍ في مؿالَ الخجاعة اإلاىاػيت ، احغاء شجػه 

الىظام الؿابو بل واهسٍغ قيه مً زالُ جىظيكه 

 والاؾخكاصة مىه

الىيؼ الخىمىي باإلاىاَو الخضوصيت يكخذ الباب بكٍل صائم 

 ألقٍاُؤمام  جٌغع الاخخجاحاث وعبما جُىعها  وازظها 

 .غىل ؤيثر

يًا الجىػاهاث خىميت الجهىيت هي ؤجىاػهاث الال ان

نىعة جىوـ الىاحهت ، ذ غمام ليؿاحخماغيت قخىوـ ألا 
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انها مدًىت ليكهغ والاميت والدكضص الضيجي ، الاهسغاٍ في 

الخجؿيض الكػىي إلاا حاء في الضؾخىع خُى الالمغيؼيت 

والػمل يمً غهييت حكاعييت جاؾـ لضيمهغاَيت مدييت 

الاصاعي بالكٍل الظي والػمل غى  مغاحػت الخهؿيم 

يؿخجيب إلاخُيباث الخىميت وجضزل الضولت في مسخيل 

مجاالث البييت الخدخيت  وحػبئت اإلاىاعص املخييت وبيىعة بغامج 

حل ؤهي خيُى جخُيب الخؿم الؿغيؼ مً  نابيت لالهجاػ

 حضيض. ُ جىمىي اواهسغاَها في مىى  ونل هؼيل هظه اإلاىاَو

غة  ًاث الاخخجاحيت اإلاَا قميذ غضيض اإلاىاَو الخدغ

وغضيض الجهاث ، الاقٍاُ ان ًل الجهاث حػيً ًىن ؤبىاب 

الخكاوى مكخىخت الا ؤن الخيُى ؾائبت ، الاخخهان الٌبحر 

الظي انبذ مً قىاؾل اإلاىاَىحن مثل ايغاباث الىهل 

والبريض والخػييم ؤنبدذ قاؾال اؾاؾيا بل ومهضعا 

ًاث  الاحخماغيت الاخخجاحيت ومه ضعا مً لػضيض الخدغ

 مهاصع الػىل

غى  الضولت اجساط الاحغاءاث الؿغيػت للخض مً هظه 

ُ ؤمام  غىل الاخخجاحاث ألن الىيؼ الخالي قخذ املجا

ؾاجظة وهى ولياء في اإلاػاهض يض ألا حضيض يخىاله مثال ألا 

ؾيىى ؾحر مجاوي الؿايت مىه خؿم هظه الاخخجاحاث  مً 

ف مثال بحن َغف قاغيحن ؾحر مػىيحن بكٍل مباقغ بالخال 

 الىػاعة وههابت الخػييم الثاهىي 

يكخذ هظا الاؾيىب بابا ازغ ليػىل يدض مً اإلاٍاهت 

الاغخباعيت ليضولت غى  اغخباع ًىنها الىخيضة التي لها ؤخهيت 

 مماعؾت الػىل الكغعي

الاخخجاحاث غضيضة وؤزظث اقٍاال خغحت والخُاب 

ويػه  الغؾيي ال يؼاُ في خضوص عجؼ الانخهاص الخىوسخي في

الخالي غى  جيبيت ًل الاهخظاعاث وغييه قان هظه 

الاخخجاحاث مغشخت ليخُىع اط لم يخم اجساط الاحغاءاث 

 الؿغيػت إلاػالجتها بدكغيَ ًل اإلاػىيحن

هُل الؿيث الىاقؼ واؾخبكغ الجميؼ بٌمياث الامُاع 

اإلاسجيت زانت وان بضاياث اإلاىؾم الكالحي لم حكهض 

اإلاهم ، جبرػ مغة ازغي ويػيت يمياث الامُاع الٍاقيت ، 

البييت الخدخيت التي جخُيب الهياهت واإلاغاحػت ، قيًاهاث 

، حػُل خغيت اإلاغوع ، زىف ، مىاَىىن وخيىاهاث ومىاُػ 

يخم قيها حسجيل حغقتها اإلاياه واإلاكهض يخٌغع ًل مغة 

 حؿانُاث هامت .

لهض ولض هظا الىيؼ الػضيض مً الاخخجاحاث والتي بهيذ 

ًامىت خُى جغصي الاوياع والهػىباث الجمت التي في اؾيبه ا 

يىاحهها الاهالي هديجت لظلَ ، قاالخخياَاث مىػضمت 

 والياث الخضزل مدضوصة والخىف والظغغ ؾيضا اإلاىنل .

ان الخًامً وجضزل املجخمؼ اإلاضوي في مثل هظه الخاالث 

ًافي قالبييت الخدخيت والخدٌم في  هام واؾاسخي لٌىه ؾحر 

اه هي مً اإلاهام الاوليت ليضولت والخضزل يدض ميؿىب اإلاي

ًاهذ ؾيبيت قهي  مً الاخخجاحاث وخالت الاخخهان ختى وان 

 غاصُ. جىمىي  غامل مً الػىامل اإلاػيهت لخمل

يبت  الاخخجاحاث التي جم عنضها مً َغف جىوؿيحن َو

ؤحاهب مً غضيض الجيؿياث الاقغيهيت هديجت اإلاىحت 

حرا عياييت زيكذ اؾدياءا يبالػىهغيت التي جيذ مهابيت 

في الخػامل مؼ خضر عياضخي  ةوؾاٍ ، قاإلاؿاال لضي غضيض ألا 

ًاهذ اهميخه وجهغي داث مؿاولحن خُى الخدٌيم مهما 

وخمالث الدكىيه التي َالذ بػٌ اإلاؿاولحن  ؤلاقغيهي

قاعنت مؼ الىيؼ اإلاترصي لػضيض الكباب، حن ألا يالغياي

اليىميت وحضث مخىكؿا البُالت واوؿضاص الاقو والاقٍاالث 

 في يبل الكضاء بػٌ الخىوؿيحن والُيبت الاقاعنت
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ليؿذ اإلاؿإلت غغييت ، وغييه وبٍل شجاغت يجب قخذ 

الػىهغيت في مماعؾاجىا  اإلاظاهغهظا اإلايل الحخثار ًل 

 اليىميت ومػيكىا وقبٌت غالناجىا الاحخماغيت

لهض خان الىنذ إلاػالجت مثل هظه الاقٍاالث مً زالُ 

ئت وؾائل الاغالم ومغاحػت اإلاهغعاث الضعاؾيت والهيام حػب

بدمالث جىغىيت وجدؿيؿيت قاميت الهضف منها احخثار 

مكهىم الازغ املخخيل والظي غاصة ما يٍىن في مٍاهت صوهيت 

، لهض بغػ بػض الثىعة مكهىم ـ الخهغة ـ وهى حػبحرة احخماغيت 

هامت غً قٍل مً اقٍاُ الاخخجاج الظي َاُ غضيض 

 جهاثال

 

وان يما طيغها إلاػالجت ميل الػىهغيت ختى ال لهض خان ألا 

 ووؿخإنيه مً حظوعه يخٌغع ما قهضهاه

اليؼاُ َيبت اإلاضاعؽ الخدًحريت والهىضؾيت مًغبحن غً 

م ماالضعاؾت ، قهض جىىغذ اخخجاحاتهم اغخهاماث ؤ

الىػاعة  وعئاؾاث الجامػاث ، ونكاث اخخجاحيت ؤمام 

مؿحراث... والاقٍاُ ال  الان ال يؼاُ مجيـ هىاب الكػب 

مُغوخا ، في غضيض اإلاغاث يخم الاغالن غً الخىقو اليجاص 

 خيُى وخغيت الايغاب الجؼاُ نائمت وهدً في الكهغ الثاوي

 

ًاث في غضيض الجهاث ويبضو ان الاقٍاُ  عنضها بػٌ الخدغ

غميو ويضغى ال  اإلاغاحػت الجظعيت لهظه اإلاضاعؽ والتي 

غاٍ قيها الخهُى غى  مػضالث مغجكػت يخُيب الاهس

ليدسجيل في اإلاضاعؽ الخدًحريت والخهُى غى  عجب هامت 

مً ؤحل الدسجيل في اإلاضاعؽ الهىضؾيت التي جدضخى 

 باقػاع يبحر

ذ غماصة اإلاهىضؾحن في هظه الاخخجاحاث  لهض اهسَغ

وؤغيىذ بضوعها الايغاب ومؼ طلَ ال يؼاُ الاقٍاُ 

 . مُغوخا

هظا الكهغ ويظلَ الكهغ اإلاىهضخي لهض سجيىا زالُ 

ًاث اخخجاحيت هامت قميذ مسخيل نُاغاث املجاُ  جدغ

التربىي ويبضو ؤن الخيُى ال  الان الجؼاُ مؿخػهيت ، قكي 

ًاث اخخجاحيت  ًل قهغ غى  ؾبيل اإلاثاُ وسجل جدغ

ىمت ظخامىي الكهاصاث الجامػيت ، قاإلاىمخكاوجت الاهميت ل

غضيضة جخُيب اإلاغاحػت  التربىيت والخػييميت مىظ ؾىىاث

الىهضيت ومثل الػضيض مً اإلايكاث التي اقغها اليها قهظا 

اإلايل يخُيب اإلاغاحػت الؿغيػت وحكغيَ ًل اإلاخضزيحن في 

ىيت لالعجهاء باصاء اإلاىيؼ اؾتر و  ىمت التربىيت ظاجيجت َو

 والخػييميت في مسخيل مكانيها ومٍىهاتها

ؾىت 21مداولت اهخداع مػيىت مجزليت ال يخجاوػ ؾنها الـ ؤزاعث

غضيض الخػاليو خُى ويؼ هظه الكغيدت الاحخماغيت قهض 

جم حسجيل خاالث اهخداع ومداوالث اهخداع إلاػيىاث مجزليت 

وهظا الىيؼ يخُيب جضزل ؾيُت الاقغاف للخض مً غمالت 

كاُ وبكٍل زام في هظا الهُاع وبدىظيمه بالكٍل  الَا

يدكظ يغامت الػاميحن قيه ويىقغ لهم خهىنهم الظي 

 ت.الانخهاصيت والاحخماغي

اع ال  الضعا ؾت التي اهجؼتها حمػيت ووكحر في هظا الَا

اليؿاء الخىوؿياث ليبدث والخىميت خُى اإلاػيىاث اإلاجزليت 

باإلاائت منهً ضخايا الػىل 22وجم وكغها وجكيض بٍىن 

ىنهً يػميً في ؾً مبٌغة ويػاهح  ن مً الجيسخي ًو
 

 الايُهاص والاؾخؿالُ مً مكؿييهم واؾغهم

مداولت الاهخداع هظه جضقؼ هدى اإلاػالجت الجضيت لهظا 

اإلايل والظي ال يؼاُ في غضيض الىيػياث مً اإلايكاث 
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اإلاهميت والتي ؾالبا ما يخم حؿىيهها غى  ًىن اإلاػيىت اإلاجزليت 

 .يض اإلاأسخيضهي صائما ؾببا لػ

 

جحشوا احخماعيا  041جم عنض زالُ قيكغي اإلاىهضخي 

جغاوخذ بحن  ءفي ًل الىالياث بضون ؤي اؾخثىا احخجاحيا

ًاث الاخخجاحيت الكغصيت و  ًاث الاخخجاحيت االخدغ لخدغ

ًاهذ يما يىي :  الجماغيت و

ًا ؤعبػىن منها  12 الخحشواث الاحخجاحيت الفشدًت 5 جدغ

 ل اهخداع ومداوالث اهخداعٍؤزظ ق

ًا في مسخيل  251 5الخحشواث الاحخجاحيت الجماعيت جدغ

 الاقٍاُ الػكىيت والخيهائيت والػكىائيت

ًاهذ هكؿها ؤي مسخيل اإلاهاصع الاغالميت  مىهجيت الغنض

اإلاٌخىبت واإلاؿمىغت واإلاغئيت ويظلَ ممثيحن بمسخيل 

ًاث الاخخجاحيت  الجهاث غيما وان الػضيض مً الخدغ

الخيهائيت والػكىائيت اإلاخىانيت يخم عنضها غى  ًىنها 

جدغى واخض ويخم اغاصة عنضها اطا ؾحرث قًاءاتها 

ًاهذ هظه الاخخجاحومىهجيتها  اث يما يىي في ًل الىالياث :و

ًاث 6اإلاهضيت :   جدغ

ًا 12نكهت :  جدغ

 اعياهت : اخخجاج وخيض

ًاث 3باحت :   جدغ

ًاث 3بً غغوؽ :   جدغ

ًاث 6بجزعث :   جدغ

ًاث 22نابـ :   جدغ

ًاث 9حىضوبت :   جدغ

ًا 13الهحروان :   جدغ

ًاث 6الههغيً :   جدغ

ًاث 3نبىي :   جدغ

ًاث 22مىىبت :    جدغ

ًان ازىانالٍاف :   جدغ

ًاث 3جىػع :   جدغ

ًان  ػؾىان : جدغ

ًا 21مضهحن :   جدغ

ًاث 5اإلايؿخحر :   جدغ

ًاث 3هابل :   جدغ

ًاث 8نكانـ :   جدغ

ًا واخضا  ؾيياهت : جدغ

ًاث 7ؾىؾت :   جدغ

ًا 32جىوـ :   جدغ

ًاث 9جُاويً :   جدغ

ًاث 9ؾيضي بىػيض :   جدغ

 االحخجبجُت انفردَتانخحركبث 

انخحركبث االجخًبعُت االحخجبجُت خالل شهر 

2015فُفرٌ   
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ًا  12جم عنض  اخخجاحيا قغصيا جدغى واخض ازظ قٍل جدغ

ًاهيت مضيغ  ايغاب حىع  جم حسجييه بىاليت جىوـ  نام به 

ًان غى  زيكيت خغماهه  ؾابو بالبىَ الكالحي الخىوسخي  و

اهخماءاجه الؿياؾيت ونض عقؼ  مً الترنياث الاصاعيت بؿبب

ىاث الا ؤن َيبه لم يمت التي يخػغى لها مىظ زالزت ؾىظاإلا

 جابيبي يالم ؤي ججاوب

لخاالث الاهخداع ومداوالث الاهخداع ، قهض جم عنض  باليؿبت

خالت زالُ هظا الكهغ ؤي بمػضُ زالزت خاالث ًل  12

يىمحن وهى ؤعقؼ غضص  جم حسجييه زالُ قهغ مىظ بضء 

غيما وان غضص خاالث الاهخداع زالُ قهغ  غميياث الغنض

ت خال 2.227خالت اهخداع اي بمػّضُ  32بيـ  1221قيكغي 

اهخداع يىميا وبالخالي حسّجل وخضة الغنض اعجكاغا في غضص 

لخهل مػضُ  1225الخاالث اإلاغنىصة زالُ قهغ قيكغي 

 خالت اهخداع يىميا. 2.161

يما جهّضعث واليت الهحروان مّغة ازغي َييػت الىالياث 

٪ مً  52ألايثر اهخداعا؛ بط قام غضص اإلاىخدغيً وؿبت 

ًاث الاخخجاحيت  اإلاغنىصة. يما بغػث خاالث الاهخداع الخدغ

  زالُ قهغ قيكغي في ًّل مً الڤهغيً وڤكهت وحىضوبت.

 يبحن الجضُو الخالي ؤهم زهائو الخاالث التي جم عنضها

الششيحت 

 العمشيت

أكل 

مً 

02 

 ظىت

01-

52

 ظىت

51-

12 

 ظىت

11-

52 

 ظىت

51-

11 

 ظىت

+11 

 ظىت

 املجمىع

 11 5 1 2 01 1 0 رهش

 01 ـ ـ ـ 1 5 2 اهثى

 51 5 1 2 01 3 1 املجمىع

مدضوصا ؤي في خضوص خالت اهخداع ؤو  ؤلاهارهالخظ ؤن غضص 

مداولت اهخداع غى  اعبؼ خاالث الا ؤهىا ههل غى  هكـ 

اإلاالخظت التي جم اؾخسالنها في جهغيغها الؿىىي لؿىت 

كاُقاهخداع  1221 يسجل صائما ؤعقؼ غضص مهاعهت  ألَا

جخهضع الكغيدت  بالظًىع باليؿبت ليكغائذ الػمغيت الازغي 

بهيت الكغائذ الػمغيت الازغي في خاالث   35 - 16الػمغيت 

 15 - 26الاهخداع ومداوالث الاهخداع جييها الكغيدت الػمغيت 

هظا ولم هغنض ؤي خالت اهخداع ؤو مداولت اهخداع باليؿبت 

 ؾىت 36مً  خضاءت الثالزت ابلكغائذ الػمغيلالهار في ا

في  ما يىي حغص لخاالث الاهخداع ومداوالث الاهخداع التي جم 

  عنضها
 

 الىظيلت الضحيت العذد الىالًت

ظىت وأب  15ـ محاولت اهخحاس شاب  1 ظىظت

 أظفال 1لـ

 اهخحاس شاب ألظباب مجهىلتـ 

ـ اهخحاس شاب ألظباب مجهىلت 

 بمعاهً

 الشىم

 

 الحشق 

 الشىم

ـ اهخحاس ههل في العلذ الشابع حضها  0 أسياهت

 على وفاة ابيخه

 الشىم

بً 

 عشوط

ـ محاولت اهخحاس جلميزة ألظباب  5

 مجهىلت

 ظىت 52ـ  اهخحاسشاب ًبلغ مً العمش 

جىاول 

 أدويت

 الشىم

ـ اجحاس حاسط بمذسظت بشأط الجبل  5 بنزسث

 ألظباب مجهىلت

ألظباب ـ اهخحاس شيخ بمنزل بىسكيبت 

 مجهىلت

ـ اهخحاس شاب في الثالثين مً عمشه 

 ألظباب مجهىلت

ـ محاولت اهخحاس عاملت بعبب خالف 

 ظها في العملو مع مشؤ 

 الشىم

 

 الشىم

 

 الشىم

 

ظالح 

 أبيض

 05ـ اهخحاس ظفلت  في العىذ ظنها  1 كفصت

 ظىت

 الشىمـ 
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ـ اهخحاس ههل في كفصت ألظباب 

 مجهىلت

 ـ اهخحاسشاب في العلذ الشابع

 ـ الشىم

 

 ـ الشىم

ـ محاولت اهخحاس شاب في العلذ  1 حىذوبت

 الثالث ببىظالم ألظباب مجهىلت

ـ محاولت اهخحاس ههل في العلذ 

 الخامغ لعباب احخماعيت وعائليت

ـ اهخحاس ههل في العلذ الخامغ 

 ألظباب مجهىلت

 الحشق 

 

 الحشق 

 

 الشىم

 اللصشيً

 

 

 01ـ اهخحاس ظفلت  بالعيىن ظنها  5

 ظىىاث بعب خالفاث عائليت

ـ محاولت اهخحاس ظفلت في فىظاهت 

 ألظباب مجهىلت ظىت 05ظنها 

ظىت بجذليان  03ـ اهخحاس شابت ظنها 

بعبب مىعها مً الاهخلال الى بلذة 

 املخىفيت اوالذته

ـ اهخحاس ظفل بماحل بالعباط ظىه 

 ظىت ألظباب مجهىلت 01

 الشىم

 

جىاول 

 أدويت

 الشىم

 

 

 الشىم

 الشىم سجيىت بسجً مىىبتاهخحاس  ـ  0 مىىبت

 الشىم ـ محاولت اهخحاس عىن أمً بخاحشويً 0 الياف

ظىت   55ـ اهخحاس  شاب ًبلغ مً العمش  5 املهذًت

 بالخاللعت بعبب البعالت

ـ اهخحاس شيخ بششبان بعذ  اعالهه 

 هيخه الاهخحاس

 الحشق 

 الشىم

الثالث ـ اهخحاس جاحش في العلذ  0 امليعخير

 ألظباب غير محذدة

 الشىم

ظىت بلعفىس  11ـ اهخحاس شاب ظىه  0 ظلياهت

 ألظباب مجهىلت

 الشىم

ظىت  22اهخحاس ههل بالجشيذ ظىه ـ  0 جىصس

 متزوج وأب لعفلين

 الشىم

ـ محاولت اهخحاس والذ أحذ املفلىدًً  5 جىوغ

 في الهجشة العشيت

ـ اهخحاس ههل بعبب سفض صوحخه 

منزل الضوحيت وحصىلها العىدة الى 

 على حضاهت ابىتهما

 الشىم

 

 الحشق 

 الشىمـ اهخحاس جلميزة بالعىت العادظت  01 الليروان

ظىت بالعبيخت  05اظاس ي ظنها 

 ألظباب مجهىلت

ظىت  15ـ اهخحاس شاب ظىه 

 بالعبيخت ألظباب غير معلىمت

ظىت  22ـ اهخحاس ههل بالعال ظىه 

 الظباب مجهىلت

ظىت  01 ـ محاولت اهخحاس ظفل ظىه

 بىصش هللا ألظباب مجهىلت

ظىت  52اهخحاس شاب ظىهـ 

 باملىصىسة ألظباب مجهىلت

ظىت  01ـ  محاولت اهخحاس فخاة ظنها 

 بالباظً ألظباب غير معلىمت

ظىت ألظباب  55ـ اهخحاس شاب ظىه 

 مجهىلت

ظىت بعبب  02ـ اهخحاس شاب ظىه 

 خالفاث مع صذًلخه

ظىت  03ـ محاولت اهخحاس شاب عمشه 

 ظباب  عاظفيتأل 

 52ـ اهخحاس شاب ببىحجلت عمشه 

 ظىت ألظباب غير معلىمت

 

 

 الشىم

 

 الشىم

 

 الشىم

 

 الشىم

 

 الشىم

 

 الشىم

 

 الحشق 

 

 الحشق 

 

 الشىم

 

 

عنض جم مً مجمىع خاالث الاهخداع ومداوالث الاهخداع 

بهيت الخاالث قهض اصث ال   زماهيت مداوالث اهخداع الؾحر ؤما

وبالىظغ ال  غضص الاهخداعاث وما يهابيها مً مداوالث  ةالىقا

اع زالُ هظا الكهغ هي اهخداع وػخهض ؤن مداوالث الاهخد

خحن غى  اغخباع ؤن ًل خالت اهخداع جهابيها زماهيت ئبدضوص اإلا

 مداوالث اهخداع

جغاوخذ خاالث 

الاهخداع ومداوالث 

الاهخداع بحن الخغم 

ًاهذ هظه  والكىو  و

يت الايثر الازحرة الال

اؾخػماال زالُ هظا 
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 الكهغ وطلَ غى  ؾغاع ما جم عنضه زالُ الاقهغ اإلااييت

هظا والجؼاُ واليت الهحروان جخهضع بهيت الىالياث باليؿبت 

لخاالث الاهخداع ومداوالث الاهخداع خيث سجيذ الىاليت 

 خالت اهخداع ًل زالزت ؤيام

عث سجيذ ًل مً والياث نكهت وحىضوبت والههغيً  وبجز

 خالت اهخداع ؤومداولت اهخداع ًل غكغة ؤيام

 25غيما وؤهه جم عنض خاالث اهخداع ومداوالث اهخداع بـ

واليت هي الهحروان وؾىؾت وؤعياهت وبً غغوؽ وبجزعث 

ونكهت وحىضوبت والههغيً ومىىبت والٍاف واإلاهضيت 

 واإلايؿخحر وؾيياهت وجىػع وجىوـ

 

 انخحركبث االحخجبجُت انجًبعُت
 

ًا اخخجاحيا حماغيا 251 جم عنض ًالخالي : جدغ  ًاهذ 

 %اليعبت العذد ظبيعت الخحشواث

 02 51 الخحشواث العفىيت

 21 31 الخحشواث  الخللائيت

 15 54 الخحشواث العشىائيت

 011 025 املجمىع
 

ًاث  لم وسجل زالُ قهغ قيكغي ؤي حؿيحر في بييت الخدغ

ًاث الاحخماغيت الخيهائيت  الاخخجاحيت خيث خاقظذ الخدغ

ًاهذ  ًاث  ًاث ؤي ؤن ههل الخدغ غى  نضاعة بهيت الخدغ

ًاهذ غكىائيت ولم جخجاوػ  ًاث  جيهائيت وزيث الخدغ

ًاث الػكىيت وؿبت الـ  ًاث  25الخدغ باإلاائت مً مجمىع الخدغ

ًاهذ عصة قػل  ًاث حضيضة و الا ؤن هظه الازحرة هي جدغ

 مباقغة غى  خالت مً الؿًب والاخخهان

ًاهذ الخد ًاث الاخخجاحيت الخيهائيت جخمحز في الؿالب ان  غ

ًاث  باالؾخمغاعيت الا انها ليؿذ غىيكت  قان الخدغ

ًاهذ ؤيثر خضة مً الكهغ الؿابو  الاخخجاحيت الػكىائيت 

ًان جهغيبا هى هكؿه  ولى ؤن الدجم 

ًاث  غى  اإلاؿخىي الهُاعي  باليؿبت لُبيػت هظه الخدغ

ًاهذ يما يىي :  قهض 

 جُت انجًبعُت انعفىَتانخحركبث االحخجب

 العذد اللعاع

 1 العياس ي

 1 الاكخصادي

 1 الاحخماعي

 0 الامني

 5 التربىي 

 5 الاداسي 

 0 الشياض ي

 1 الصحي

 0 الذًني

 1 البيئي

 51 املجمىع
 

ىعا ًًاهذ جهغيبا مخهاعبت قيم وسجل خ ًل الهُاغاث

ع غى  خؿاب بهيت الهُاغاث قبحن الاصاعي امخمحزا لهُ

والتربىي مً هاخيت والؿياسخي والانخهاصي والاحخماعي مً 

ًاث جهغيبا غى  زالف  هاخيت ؤزغي هكـ حجم الخدغ

ًاث الاخخجاحيت الخيهائيت يما يب ن طلَ الجضُو حالخدغ

 :الخالي

   انخحركبث االحخجبجُت  انجًبعُت انخهقبئُت

 العذد اللعاع

 3 العياس ي

 01 الاكخصادي

 01 الاحخماعي

 1 الامني

 10 التربىي 

 4 الاداسي 

 1 الشياض ي

 5 الصحي

 1 الذًني

 0 البيئي

 31 املجمىع
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ًاث  ًان املجاُ الاهم في الخدغ التربىي بكٍل مٌثل 

الاحخماغيت الخيهائيت  بؿب الايغاباث التي جم عنضها في 

يياث  بػٌ الٍيياث واؾاؾا باإلاػاهض  الخدًحريت ًو

ًاث اخخجاحيت جيمظيت غى   الهىضؾت هظا ولم هغنض جدغ

ًاهذ  ؾغاع الكهغ الؿابو ، باليؿبت ليهُاع الانخهاصي ، 

ًاث ف الخىمىيت وجغصي  ؤلاقٍاالثي ؾالبيتها جضوع خُى الخدغ

الخضماث الانخهاصيت زانت بالجهاث الضازييت ، 

ًاهذ هي الازغي خايغة وقميذ  الاخخجاحاث الاحخماغيت 

بالخهىم اإلاُالبت بالدكؿيل ، غضيض الاخخجاحاث جم 

عنضها ؤيًا في املجاُ الاصاعي وجخمدىع بالخهىم خُى 

يؿبت ليؿياسخي جمدىعث حؿىيت ويػياث مهىيت ،بال

، هظا  باإلعهابالاخخجاحاث بكٍل زام خُى الخىضيض 

سجيىا هظه اإلاغة اخخجاحاث طاث ابػاص عياييت مدضوصة و 

 الا انها نابيت ليخُىع وقو جُىع اإلاكهض الغياضخي

ًاهذ الاخخجاحاث مددكمت في  باليؿبت ليهُاغاث الازغي 

 الؿالب

 ائُتاالحخجبجبث االجخًبعُت انجًبعُت انعشى

 ًاهذ هظه الاخخجاحاث يما يىي :

 العذد اللعاع

 1 العياس ي

 2 الاكخصادي

 01 الاحخماعي

 2 الامني

 3 التربىي 

 1 الاداسي 

 1 الشياض ي

 1 الصحي

 1 الذًني

 5 البيئي

 54 املجمىع
 

ًاث الاخخجاحيت الػكىائيت   يػىص الاحخماعي لخهضع الخدغ

والانخهاصي والؿياؾحي والػىهغ يييه التربىي زم الامجي 

ًاث الؾباب  الجضيض هى هظا الخدُى في َبيػت الخدغ

احخماغيت وؾياؾيت وؤمىيت ليػىص مً حضيض مؿيؿل 

 اإلاىاحهاث الػىيكت مؼ نىاث الامً

مغة ازغي جبرػ الاخخجاحاث الػكىائيت هكاقت الىيؼ 

واهكخاخه غى  غضيض الاخخماالث التي يمًٌ ان جإزظ ؤبػاصا 

اإلاضاعاث الامىيت ؤنبدذ  جت وغييه قان اإلاػالجت  زاع ؾيبي

 ملخت

 االحخجبجبث فٍ أبعبدهب انقطبعُت

 انقطبع انضُبصٍ -

 يما يىي : الاخخجاحاثًاهذ هظه 

 العذد ظبيعت الاحخجاج

 1 عفىي 

 3 جللائي

 1 عشىائي

 02 املجمىع

 جمدىع الكػل الؿياسخي بالخهىم خُى :

 الامً  ثالخىضيض باالعهاب ومؿاهضة نىا

 الخًامً مؼ الصخكيحن املخخُكحن في ليبيا
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 الخىضيض باالغخضاء غى  جمثاُ الُاهغ الخضاص 

 عقٌ مؿاغضاث

 الخىضيض بتهىيل نًيت نىؼ الاؾلخت

 جىقحر الامً وجدمل والي إلاؿاولياجه

 الخىضيض بالهاء ًىيخاُ مىلىجىف غى  مهغ مػخمضيت

 مؿاهضة اخخجاحاث الظهيبت وبً نغصان

 ناهىن الاعهابجكػيل 

 الخىضيض بمكاعيت خغيت النهًت في الخٍىمت

 اَالم ؾغاح اإلاضون ياؾحن الػياعي 

 انقطبع االقخصبدٌ -
 

 العذد ظبيعت الاحخجاج

 1 عفىي 

 01 جللائي

 2 عشىائي

 51 املجمىع
 

 جمدىعث الاخخجاحاث خُى اإلاؿائل الخاليت

الاخخجاج غى  هخائج مىاظغة  قغيت البيئت والؿغاؾت ، 

الاغخهام مخىانل مىظ ؤيثر مً قهغ ويدؿبب في حػُل 

 ههل الكؿكاٍ لهابـ والصخحرة

 الخىميت الجهىيت

 الخىميت والدكؿيل

 جىقحر خيُى إلاضيىهيت  مياه الغي 

 ويؼ خض لخػُيالث اإلاكاعيؼ الكالخيت

 جدؿحن البييت الخدخيت

 تهيئت َغناث قغغيت

 الاخخجاج غى  اههُاع ماء الغي 

بيذ   152اإلاٌيكت مً اهدكاع قحروؽ اناب خمايت البيىث 

 مٌيل

 مغاحػت احىع الػماُ وؾاغاث الػمل

 الؿاء الًغيبت غى  جىهل الاحاهب

 اعحاع مُغوصيً غً الػمل وجىقحر الؿالمت اإلاهىيت

 انقطبع االجخًبعٍ -
 

 العذد ظبيعت الاحخجاج

 1 عفىي 

 01 جللائي

 01 عشىائي

 54 املجمىع
 

 ُ  الهًايا الخاليت : جمدىعث الاخخجاحاث خى

 حؿىيت الىيػياث اإلاهىيت لػماُ الخًائغ

حؿىيت ويػياث مهىيت لػامالث وغماُ في غضيض 

 اإلااؾؿاث

 جىقحر الكؿل لخامىي الكهاصاث الجامػيت

اإلاُالبت بخىقحر اإلاؿاغضاث والاخخجاج غى  جىقحرها لؿحر 

 مؿخدهيها

 مساوف مً ؾهٍى مىاُػ مخضاغيت

 إلاؿايً حؿىيت الىيػيت الهاهىهيت

 جمٌحن غامالث وغماُ مً مؿخدهاتهم اإلااليت

 الاههاف في الاهخضاب

 انقطبع االينٍ -
 

 العذد ظبيعت الاحخجاج

 0 عفىي 

 1 جللائي

 2 عشىائي

 00 املجمىع

 ألامىيتجىقحر الخجهحزاث ليػىانغ 

 اإلاُالبت بخؿيحر عئيـ مغيؼ خغؽ

 جىقحر الامً امام اإلاضاعؽ واإلاػاهض

 الغيكي هديجت ليؿغناث اإلاىظمت ليمىاشخيجىقحر الامً 

 الخىضيض باؾخػماُ الظزحرة الخيت يض مدخجحن
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 اهغيًظالػىيكت يض اإلاخ ألامىيتىاحهاث الخىضيض باإلا
 

 انقطبع انخربىٌ -
 

 العذد ظبيعت الاحخجاج

 5 عفىي 

 10 جللائي

 3 عشىائي

 51 املجمىع
 

الخيُى حؿىيت ويػياث مضاعؽ الهىضؾت والاؾغاع بايجاص 

 لها

 اإلاُالبت بػىصة اإلاكاوياث مؼ وػاعة الخػييم الػالي

الخىضيض بمُالبت عئيـ مغيؼ خغؽ مضيغي اإلاضاعؽ بمضه 

 بمػيىماث ومػُياث جسو اإلاػيمحن

 الخىضيض بدىامي الػىل باإلااؾؿاث التربىيت

 َغ جغبىيت حػغيذ ليػىلؤامً مؼ ًج

 جدؿحن ؤوياع الؿًٌ والاًل باإلابيذ الجامعي

 هعالترقيؼ في مىدت الضيخى اإلاُالبت با

 وألاؾاجظةاإلاُالبت بالترقيؼ في غضص زُِ اإلاؿاغضيً 

 اإلاؿاغضيً 
  

 اإلدارٌانقطبع  -
 

 العذد ظبيعت الاحخجاج

 5 عفىي 

 4 جللائي

 1 عشىائي

 01 املجمىع
 

 جمدىعث الاخخجاحاث خُى ما يىي :

 خل اقٍاالث ؾائهي ؾياعاث الاحغة

 الاصاعي ببيضيتجدؿحن اإلاىار 

 مغاحػت نائماث اإلاغؾمحن بالخًائغ

 جىقحر الخو الهاهىوي في الترؾيم

 الخىضيض بالترقيؼ في مػيىم الاهخهاب في ؾىم زًغ

 حؿىيت ويػياث مهىيت والخؿُيت الاحخماغيت

 الخىضيض بالخهغقاث اإلادكىجت إلاػخمض

 مغاحػت وؿب الانخُاع مً عواجب غماُ مً نبل الهبايت

ىاهحن الهاييت بخؿغيم ؾائهي ؾياعاث الاحغة مغاحػت اله

 غى  الخضزحن

 جدؿحن الىيؼ اإلانهي لالؾاجظة اإلاخػانضيً
 

 انقطبع انرَبضٍ -
 

 العذد ظبيعت الاحخجاج

 0 عفىي 

 1 جللائي

 1 عشىائي

 5 املجمىع
 

جمدىعث الاخخجاحاث بالخهىم خُى عواجب الالغبحن 

والغػهامت وخًىع الجمهىع في اإلاهابالث الغياييت 

 الغياييت للجامػت والاعجهاء بىيػيت بػٌ الىىاصي
 

 انقطبع انصحٍ -
 

 العذد ظبيعت الاحخجاج

 1 عفىي 

 5 جللائي

 1 عشىائي

 2 املجمىع
 

جدؿحن الخضماث جمدىعث الاخخجاحاث خُى 

والخجهحزاث الُبيت وبىاء مؿدككياث  الاؾدككائيت

 بالجهاث الضازييت

 انقطبع انبُئٍ -
 

 العذد الاحخجاجظبيعت 

 1 عفىي 

 0 جللائي

 5 عشىائي

 1 املجمىع
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نِ قميذ الاخخجاحاث  مىؼ قغيت الاجهاالث مً جغيحز ال

ليهيض الػكىائي  هىائي صازل حي ؾٌجي  وويؼ خض

والخػىيٌ غً الايغاع البيئيت ليمجمؼ الٌيميائي هظا ولم 

 .والىظاقت في اي حهت ألاوؾارهغنض اخخجاحاث خُى 

ًاث الاخخجاحيت الجماغيت لم وسجل آلباليؿبت  لياث الخدغ

ًاث  زالُ هظا الكهغ جُىعا في هظه الالياث باليؿبت ليخدغ

الاخخجاحيت الػكىيت سجيىا ونكاث اخخجاحيت ؤمام 

ماؾؿاث اصاعيت ويخابت غغائٌ وخمل الكاعة الخمغاء 

ًاهذ هي الازغي  ًاث الخيهائيت  وايغاباث باليؿبت ليخدغ

ًاث  في الاقهغ اإلااييت اغخهاماث وايغاباث قبيهت بالخدغ

وايغاباث حىع ومهاَػت الضعاؾت وونكاث جدؿيؿيت 

ًاث الػكىائيت قهض جمحزث بالخهىم في  باليؿبت ليخدغ

اإلاىاحهاث الػىيكت مؼ نىاث الامً وخغم مهغاث امىيت 

 والاغخهام صازل مغايؼ اصاعيت ال  ؾحر طلَ

ًا ث سجيىا ؤيًا هكـ الكًاءاث باليؿبت ليخدغ

 الاخخجاحيت وهكـ الكاغيحن ؤيًا

وباليؿبت اللياث اإلاػالجت ، الخظىا ايًا هكـ اؾيىب 

الاهخمام  ان الػضيض مً الاخخجاحاث لم جالمالخػامل طلَ 

 مً َغف اإلاػىيحن

 
 

قهغ قيكغي غامت اي احخاخذ ًاهذ الاخخجاحاث زالُ 

ًاث  مً واليت  ًل الىالياث مؼ ازخالف في غضص هظه الخدغ

جىوـ في اإلاغجبت الاول  جييها واليت الهحروان  لخإحي ال  ازغي 

اجبت ػؾىان والٍاف وهابل وؾيياهت في مغ  وجإحي والياث

 .مخإزغة 

 

ًاث الاخخجاحيت  حغص ألهمفي ما يىي  التي جم عنضها الخدغ

 هغ قيكغي :َييت ق

 

  5 والًت الليروان 

ًا اخخجاحيا منها ج 13الىاليت قهضث  خاالث اهخداع  22دغ

 .ومداوالث اهخداع

اهدكغث خاالث الاهخداع في غضص مً مىاَو  الاهخحاس 5 -

ًاهذ مغيؼة اؾاؾا في مػخمضيت الػال  الهحروان بػض ان 

وقها إلاا جم عنضه في الخهاعيغ الكهغيت الؿابهت وفي الخهغيغ 

والظي  1221الؿىىي لالهخداع ومداوالث الاهخداع لؿىت 

. وجهّضعث مػخمضّيت 1225وكغهاه مىخهل قهغ قيكغي 

وان اإلاضيىت نضاعة اإلاىاَو التي قهضث الؿبيست والهحر

حسجيل خاالث الاهخداع قكي الؿبيست اهخدغ َكالن وقاب 

ؾاغت ؤوازغ قهغ قيكغي. وفي مضزل مضيىت  18زالُ 

الهحروان اهخدغ قاب قىها وفي الهحروان اإلاضيىت انضم غى  

ؾىت( وقاب. وقهضث مىُهت 28و 27الاهخداع نانغان ) 

والباًَ خالت اهخداع واخضة لٍل ههغ هللا وبىحجيت والػال 

يذ آليت الاهخداع ؤؾاؾا في الكىو 
ّ
مىُهت مظًىعة. جمث

جرد ألهى انخحركبث االحخجبجُت انخٍ حى 

 رصدهب خالل شهر فُفرٌ :
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وبيغام الىاع في الىكـ. ونض جم اؾػاف اعبؼ ضخايا بينهم 

 26ؾىت( خاُو الاهخداع في ههغ هللا ونانغة ) 26َكل )

ؾىت( خاُو  28ؾىت( خاولذ الاهخداع في الباًَ ونانغ )

ؾىت( خاُو 27ضيىت ونانغ )الاهخداع في الهحروان اإلا

الاهخداع خغنا في الهحروان. وال جبضو اؾباب الانضام غى  

الاهخداع واضخت باليؿبت ليمهاالث اإلاغنىصة باؾخثىاء 

ًاها نض انضما غى  الاهخداع أل نانغان جم اؾػاقه ؾباب ما 

 غاَكيت.

يذ في ايغاب ونُؼ َغيو و ج 5الاحخجا -
ّ
ونكاث  جمث

اخخجاحيت َيبا ليدكؿيل والخىميت وجدؿحن البييت الخدخيت 

ومُالبت باالؾخهالليت اإلااليت والاصاعيت ليمؿدككى املخىي 

بالكغاعصة وعقٌ إلاؿاغضاث مً الؿيُاث الجهىيت في 

يذ في خكايا نضيمت وليخىضيض باالغخضاء غى  
ّ
بىحجيت جمث

ت ليغؾُى خاعؽ اإلاػهض في الػال وليخىضيض بالهىع اإلاؿيئ

ح غى  اإلااقيت 
ّ
يبا لىيؼ خض لػميياث الؿُى اإلاؿل َو

وويؼ خض ليػىل التربىي ومُالبت بدل مكٍل مياه الغي 

 ومُالبت بدؿىيت ويػياث احخماغيت.

ًاث لم حكهض اي جكاغالث جظيغ.  مجمل هظه الخدغ

ظبيعت 

 الخحشن

احخجاج 

 فشدي

احخجاج 

 عفىي 

احخجاج 

 جللائي

احخجاج 

 عشىائي

 املجمىع

اهخحاس او 

محاولت 

 اهخحاس

01 1 1 1 01 

 0 1 1 0 1 ظياس ي

 1 1 1 1 1 اكخصادي

 5 0 0 1 1 احخماعي

 1 1 5 0 1 أمني

 5 0 0 1 1 جشبىي 

 0 1 0 1 1 اداسي 

 0 1 0 1 1 صحي

 51 5 4 5 01 املجمىع

 

  5 والًت ڤفصت 

ًا اخخجاحيا منها  12الىاليت قهضث   خاالث اهخداع. 3جدغ

ؾىت( غى  الاهخداع قىها في  21انضمذ َكيت ) 5الاهخحاس  -

مىُهت ماحىعة بمػخمضيت الؿىض الؾباب مجهىلت. يما 

انضم يهالن غى  الاهخداع قىها في يىم واخض في ًل مً 

 نكهت والغصيل.

ل الدكؿيل ابغػ مُالب املخخجحن في  الاحخجاج 5 -
ّ
مث

ًاث اإلاغنىصة  ًان الكػاع ألاؾاسخي ملجمل الخدغ ڤكهت؛ بط 

في مىاَو الخىى اإلاىجيي وفي مػخمضيتي الؿىض وبلخحر. 

يذ اإلاُالبت بدؿىيت الىيػيت الاحخماغيت ابغػ 
ّ
يما مث

 مُالب غّماُ الخًائغ َييت قهغ قيكغي في واليت ڤكهت.
ظبيعت 

 الخحشن

اج احخج

 فشدي

احخجاج 

 عفىي 

احخجاج 

 جللائي

احخجاج 

 عشىائي

 املجمىع

اهخحاس أو 

محاولت 

 اهخحاس

1 1 1 1 1 

 5 0 0 1 1 اكخصادي

 01 1 5 1 1 احخماعي

 5 1 5 1 1 جشبىي 

 1 5 0 1 1 اداسي 

 51 4 3 1 1 املجمىع

 

  5 والًت جىوغ 

 

ًا اخخجاحيا منها خالتْي اهخداع. 32واليت جىوـ قهضث   جدغ

خاُو والض اخض اإلاكهىصيً في ايُاليا الاهخداع  الاهخحاس 5 -

اخخجاحا غى  مماَيت الؿيُاث في ميل اإلاكهىصيً في 

ؾىت(  39الهجغة ؾحر الكغغيت. وفي الخغايغيت انضم يهل )

غى  الاهخداع خغنا بػض عقٌ ػوحخه الػىصة ال  مجُز 
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الؼوحيت ونض جم اؾػاف الطخيت بػض حػغيه لخغوم مً 

 ت الثاهيت.الضعح

ًاث الاخخجاحيت طاث  الاحخجاج 5 - ًاهذ مجمل الخدغ

ًاث  -زيكيت ؾياؾيت واحخماغيت  يذ الخدغ
ّ
انخهاصيت. جمث

طاث الخيكيت الؿياؾيت في عقٌ مدخجحن مكاعيت خغيت 

النهًت في خٍىمت الخبيب الهيض ومُالبت باَالم ؾغاح 

اإلاضون ياؾحن الػياعي وجىضيض بالػىل الػىهغي. وجمثيذ 

ًاث طاث الخيكيت الانخهاصيت والاحخماغيت في  الخدغ

ليمُالبت بدؿىيت ويػياث مهىيت واحخماغيت واإلاُالبت 

هظا غالوة غى  الاخخجاحاث التربىيت بمؿخدهاث ماليت.

 والتي قهضتها غضيض الجامػاث والٍيياث

 

ظبيعت 

 الخحشن

احخجاج 

 فشدي

احخجاج 

 عفىي 

احخجاج 

 جللائي

احخجاج 

 عشىائي

 املجمىع

اهخحاس 

أومحاولت 

 اهخحاس

5 1 1 0 1 

 1 1 1 1 1 ظياس ي

 5 1 5 1 1 اكخصادي

 5 1 1 5 1 احخماعي

 01 5 01 5 1 جشبىي 

 0 1 1 0 1 اداسي 

 5 1 0 0 1 سياض ي

 10 5 03 5 5 املجمىع

 

  5 والًت حىذوبت 

ًاث منها  22 الىاليت قهضث   خاالث اهخداع. 3جدغ

انضم قاب في الػهض الثالث مً الػمغ غى   الاهخحاس 5 -

الاهخداع خغنا في مضيىت بىؾالم الؾباب مجهىلت. وفي 

ؾىت( غى  الاهخداع قىها  52حىضوبت الكماليت انضم يهل ) 

الؾباب مجهىلت. يما انضم يهل في الػهض الخامـ مً 

الػمغ غى  الاهخداع خغنا في حىضوبت الكماليت الؾباب 

ًٌ ػوحخه هجخذ في اههاطه مً زالُ احخماغيت وغائييت ل

صقػه في بغيت مياه نغب الخاصر مما ؾاغض غى  ازماص 

 الىحران مً حؿضه زم بؾػاقه مً نبل الخمايت اإلاضهيت.

ًاث اخخجاحيت  الاحخجاج 5 - قهضث حىضوبت جدغ

ليمػُيحن غً الػمل َيبا ليدكؿيل ولػماُ الخًائغ َيبا 

غّماُ وغامالث  لدؿىيت ويػياتهم الاحخماغيت واخخجاج

مهىؼ الكىالط بؿاع الضماء َيبا لدؿىيت ويػياتهم اإلاهىيت 

 بػض ؾيو اإلاهىؼ.
ظبيعت 

 الخحشن

احخجاج 

 فشدي

احخجاج 

 عفىي 

احخجاج 

 جللائي

احخجاج 

 عشىائي

 املجمىع

الاهخحاس أو 

محاولت 

 الاهخحاس

1 1 1 1 1 

 5 1 0 0 1 الاكخصادي

 1 5 1 0 1 احخماعي 

 0 1 0 1 1 اداسي 

 4 5 5 5 1 املجمىع
 

  5 والًت ڤابغ 

ًاهذ طاث مُالب 22 قهضث الىاليت  ًاث اخخجاحيت  جدغ

الاغخضاء   يت واحخماغيت وانخهاصيت. ونض القامىيت وؾياؾ

غى  جمثاُ الُاهغ الخضاص اخخجاحا واؾػا مً نبل 

اإلاىاَىحن والىهابيحن ووكُاء في املجخمؼ اإلاضوي. يما صزل 

يىن غً ا
ّ
ل ػمل في لاإلاػُ

ّ
ايغاب حىع اخخجاحا غى  حػُ

الدكؿيل حهىيا ووَىيا واخخج مػيمىن في مىُهت صزييت 

جىحان بمػخمضيت ماعر يض َيب عئيـ مغيؼ الخغؽ في 

اإلاىُهت مضيغي اإلاضاعؽ مضه بمػيىماث ومػُياث جسو 

اإلاػيمحن. واخخج اهالي اإلاُىّيت َيبا لخؿيحر عئيـ اإلاغيؼ 

  واتهامه بؿىء مػاميت اإلاىاَىحن.
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البىا  يما اخخج بداعة ڤابـ يض الهيض الػكىائي َو

بالخػىيٌ غً الايغاع التي يؿببها املجمؼ الٌيمياوي 

ًاث  بڤابـ. وجم عنض جكاغل ايجابي مؼ اعبؼ جدغ

 اخخجاحيت مً نبل الؿيُاث الجهىيت بڤابـ.

ظبيعت 

 الخحشن

احخجاج 

 فشدي

احخجاج 

 عفىي 

احخجاج 

 جللائي

احخجاج 

 عشىائي

 املجمىع

 0 1 1 0 1 ظياس ي

 0 0 1 1 1 احخماعي

 5 0 0 1 1 أمني

 5 0 0 1 1 جشبىي 

 0 1 1 0 1 اداسي 

 0 1 1 0 1 سياض ي

 5 0 0 1 1 بيئي

 01 5 1 1 1 املجمىع

 

  5 والًت بنزسث 

ًاث اخخجاحيت منها  6 الىاليت  سّجيذ خاالث اهخداع  1جدغ

  ومداولت اهخداع.

انضم خاعؽ مضعؾت بغؤؽ الجبل غى  الاهخداع  الاهخحاس 5 -

ؾىت( غى   63قىها الؾباب مجهىلت. يما انضم قيش )

الاهخداع قىها في مػخمضيت مجُز بىعنيبت الؾباب مجهىلت 

وانضم قاب في الثالزحن مً الػمغ غى  الاهخداع قىها في 

عؤؽ الجبل الؾباب مجهىلت. وفي الػاليت َػىذ غاميت 

زغ زالف مؼ مغئوؾها في مهىؼ ونض جم هكؿها بألت خاصة ب

ههيها ليمؿدككى إلؾػاقها وحػهضث الؿيُاث الامىيت 

 باإلايل.

َالب اهالي مجُز حميل بالخىميت والدكؿيل  الاحخجاج 5 -

غبر مؿحرة اخخجاحيت ؾيميت ونىال ال  مهغ اإلاػخمضّيت 

خيث جم جىنيؼ غغيًت في حميت مُالبهم. يما جظاهغ 

ىا مؼ الصخكيحن ضوي وبغالميىن جًامي املجخمؼ اإلاوكُاء ف

املخخُكحن في ليبيا ؾكيان الكىعابي وهظيغ الهُاعي. وفي 

اإلاػهض الخدًحري ليضعاؾاث الهىضؾيت بجغػوهت صزل غضص 

مً الُيبت في ايغاب حىع َيبا لػىصة اإلاكاوياث مؼ 

  الىػاعة.
 

  5 ًوالًت الڤصشي 

ًاث اخخجاحّيت منها  6واليت الههغيً سّجيذ  خاالث  1جدغ

 اهخداع.

ؾىىاث( غى  الاهخداع قىها  22انضمذ َكيت ) الاهخحاس 5 -

في مضيىت الػيىن بؿبب زالقاث غائييت. وهضص اصخاب 

الكهائض اإلاػُيحن غً الػمل باالهخداع َيبا ليدكؿيل 

 21والخىميت في الڤهغيً. وفي قىؾاهت انضمذ نانغ )

مجهىلت ؾىت( غى  الاهخداع بدىاُو ؤصويت زُحرة الؾباب 

ؾىت( غى  الاهخداع  28ونض جم اههاطها. يما انضمذ قخاة )

قىها في مىُهت قج جغبذ بمػخمضيت حضليان. ويكحر اإلاهاُ 

اإلاغنىص ال  ان الطخيت اعاصث حؿيحر مهغ ؾٌىاها ما بػض 

وقاة والضها لالهخهاُ ليػيل في مؿهِ عؤؽ امها بهكانـ 

ه. والن زانت بػض اهخهاُ قهيهها ليػيل هىاى مؼ زالخ

الطخيت خضا لخياتها. وفي والضها عقٌ مهترخها ويػذ 

ؾىت( غى  الاهخداع قىها  23ػباؽ انضم َكل )يماحل ب

 الؾباب مجهىلت.

  5 والًت مىىبت 

ًاث منها خالت اهخداع. 22 الىاليت  قهضث  جدغ

انضمذ سجيىت غى  الاهخداع قىها في سجً  اهخحاس 5 -

 اليؿاء بمىىبت الؾباب لم يىّضخها اإلاهاُ اإلاغنىص.

اع التربىي بمضعؾت الػكت بالضهضان  احخجاج 5 - اخخج الَا

َيبا ليدؿغيؼ في بنهاء ألاقؿاُ اإلاكخىخت في اإلاضعؾت مىظ 

. يما اؾخمغ اخخجاج غماُ اإلاهاوؼ في نهغ 1221ؾىت 

قيؼ في الاحىع ولدؿىيت الىيػياث اإلاهىيت. الؿػيض َيبا ليتر 
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يما اخخج وكُاء في املجخمؼ اإلاضوي جىضيضا بالهاء نىاعيغ 

مىلىجىف غى  مهغ اإلاػخمضّيت. واخخج اغىان اإلاضعؾت الػييا 

لػيىم وجٌىىلىحياث الخهميم بالضهضان جىضيضا باالغخضاء 

 بالػىل الظي حػغيذ له مىظكت في اإلاضعؾت اإلاظًىعة.
 

  صفاكغ 5 والًت 

ًان لػماُ  8الىاليت  قهضث  ًاث اخخجاحيت منها جدغ جدغ

الخًائغ َيبا لدؿىيت ويػياتهم الاحخماغيت. يما اخخج 

مغبىن وجالميظ في غهاعب جىضيضا بخػغى مضيغ مضعؾت 

ليػىل اليكظي ومُالبت بدمايت اإلااؾؿت التربىيت مً 

الػىل اإلاؿيِ يضها. يما اعجضي ؾىام الخايسخي الكاعة 

َيبا إلاغاحػت الهىاهحن الهاصعة خضيثا والهاييت  ءمغاالخ

 ص غى  الخضزحن. 222بخؿغيم ؾىام الخايسخي 

ظبيعت 

 الخحشن

احخجاج 

 فشدي

احخجاج 

 عفىي 

احخجاج 

 جللائي

احخجاج 

 عشىائي

 املجمىع

 0 1 1 0 1 ظياس ي

 1 1 5 0 1 جشبىي 

 1 1 5 0 1 اداسي 

 0 1 1 0 1 دًني

 3 1 5 5 1 املجمىع

 

 مذهين 5 والًت 

ًا اخخجاحيا 21مضهحن قهضث   يذ  جدغ
ّ
ًاث  جمث الخدغ

ًاث  زانت في الخظاهغ ونُؼ الُغيو. مجمل هظه الخدغ

يذ في اإلاُالبت 
ّ
ًاهذ طاث نبؿت انخهاصيت واحخماغيت جمث

بمغاحػت الاجاوة اإلاىظكت غى  ًل مؿاصع ليتراب الخىوسخي 

يت وحؿىيت ميل الػبىع في اججاه ليبيا وجىوـ حؿىيت نهائ

ويظلَ اإلاُالبت بالدكؿيل والخىميت في اإلاىاَو الخضوصيت. 

ًاث مؿاهضة الخخجاحاث مػخمضيت  يما حاءث بػٌ الخدغ

الظهيبت بىاليت جُاويً والتي ؤؾكغث غً ؾهٍى نخيل 

)الكاب نابغ اإلاييان( ازىاء اإلاىاحهاث بحن املخخجحن 

ت.  والكَغ

يما سّجيذ بً نغصان انابت مدخج غى  مؿخىي الػحن 

ت.  بؿبب اإلاىاحهاث مؼ الكَغ

  5 والًت املهذًت 

ًاث اخخجاحيت منها  6 الىاليت قهضث ونكاث  3جدغ

 اخخجاحيت وخالتْي اهخداع.

ؾىت(  62الاهخداع : قهضث مىُهت قغبان انضام قيش ) -

غى  الاهخداع قىها الؾباب مجهىلت ويكحر اإلاهاُ اإلاغنىص 

تهضيضه. يما ال  ان الطخيت هضص ؾابها باالهخداع زم هّكظ 

ؾىت( ع  الاهخداع خغنا في مىُهت  11انضم قاب )

  باإلاهضيت بؿبب البُالت. الخاللؿت 

الاخخجاج : اخخج ؾىام الخايسخي غى  الخِ الغابِ بحن  -

ؾيهُت ونهىع الؿاف َيبا لخسهيو مدُت لهم َييت 

يبا لخدؿحن  الاؾبىع وزانت يىم الؿىم ألاؾبىغيت َو

اإلاىُهخحن اإلاظًىعجحن. واخخج  ويػيت الُغيو الغابُت بحن

اهالي نهىع الؿاف عقًا لتريحز اجهاالث جىوـ لالنِ 

  هىائي في خّيهم.
 

  5 والًت ظيذي بىصيذ 

ًاث اخخجاحيت في قٍل ونكاث  9الىاليت قهضث  جدغ

اخخجاحيت زالزت منها حػيهذ بالىيؼ الهحي في مىُهت 

الؿػيضة وطلَ بػض وقاة جيميظة بؿبب انابتها بمغى 

 تهاب الٌبض الكحروسخي "البىنكحر".ال

ًاث اي جكاغالث جظيغ مً نبل  ولم جالم مجمل هظه الخدغ

 الؿيُاث الجهىيت.
ظبيعت 

 الخحشن

احخجاج 

 فشدي

احخجاج 

 عفىي 

احخجاج 

 جللائي

احخجاج 

 عشىائي

 املجمىع

 5 1 5 1 1 اكخصادي

 5 0 0 1 1 احخماعي
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 0 1 0 1 1 جشبىي 

 5 1 5 5 1 صحي

 4 0 1 5 1 املجمىع

  5 ًوالًت جعاوي 

ًاث اخخجاحيت حػيهذ بالىيؼ في  9الىاليت قهضث  جدغ

اإلاػبر الخضوصي الظهيبت بط اخخج اهالي الظهيبت يض 

الىيؼ الانخهاصي والاحخماعي اإلاهّمل الظي يغؾه غضم 

ايجاص خل نهائي ليمػبر بحن البيضيً وزانت جىظيل اجاوة 

غى  ًل مؿاصع ليتراب الخىوسخي. هظه الاخخجاحاث جُىعث 

  اإلاىاحهاث مؼ الامً وؾهٍى مً الىنكاث الاخخجاحيت ال

مدخج نخيال بغنام نىاث الامً زم صزُى اإلاضيىت في 

 ايغاب غام.

قهضث هظه الاخخجاحاث جكاغال مً نبل عئاؾت الخٍىمت؛ 

بط جىّهل وقض خٍىمي ال  اإلاىُهت لالؾخماع ال  مكاؾل 

 الىاؽ وبيجاص خل الػمت اإلاػبر.
 

  5 والًت ڤبلي 

ًاث اخخج 3الىاليت  قهضث  احيت في قٍل ونكاث جدغ

اخخجاحيت هكظها قالخىن ومىاَىىن ووكُاء في املجخمؼ 

يبا ليخهّضي  اإلاضوي َيبا لخىقحر الامً في ؾىم الاخض َو

لكحروؽ اناب البيىث اإلاٌيكت وعقًا لتهىيل مؿإلت 

ىم جهييؼ بىاصم الهيض مً نبل اخض اإلاىنىقحن في ؾ

 جكاغالث. الاخض. اخخجاحاث لم جالم
 

  ط 5والًت بىعشو 

يذ في  3واليت بً غغوؽ قهضث  
ّ
ًاث اخخجاحيت جمث جدغ

نُؼ الُغيو والخظاهغ مً نبل اهالي حي الىعص وحي الكخذ 

بجبل الجيىص َيبا لدؿىيت الىيػيت الهاهىهيت إلاىاُػ ؾٍان 

جيَ الاخياء صون حسجيل اي جكاغل ويظلَ خالتي اهخداع 

َ انضمذ غييها َكيت جضعؽ بالؿىت الخامؿت ابخضائي وطل

بدىاولها لٌميت يبحرة مً ؤصويت اغهاب ونض جم اههاطها. يما 

ؾىت( غى  الاهخداع قىها في عاصؽ الؾباب  17انضم قاب )

 مجهىلت.

  5 والًت جىصس 

 

ًاث اخخجاحيت منها ونكخان  3الىاليت  قهضث  جدغ

اخخجاحيخان انضم غييها َيبت اإلابيذ الجامعي بخىػع 

واغىان اإلاغانبت الخابػحن لهيئت الاهخساباث َيبا لخدؿحن 

يبا لخدؿحن  اوياع الؿًٌ والاًل باليؿبت ليُيبت َو

 57الىيػياث اإلاهىيت باليؿبت لالغىان. يما انضم يهل )

هخداع قىها الؾباب ؾىت( متزوج واب لُكالن غى  الا 

 مجهىلت.

  5 والًت ظىظت 

 

خاالث اهخداع ازيخان قىها وخالت اهخداع  3الىاليت قهضث 

ًان ضخاياها قباب في الػهض الثالث مً الػمغ اخض  خغنا 

 هاالء الطخايا متزوج واب لثالزت اَكاُ.

  5 والًت امليعخير 

 

ًاث اخخجاحيت منها خالت اهخداع  5الىاليت  قهضث  جدغ

ا انضم غييها جاحغ في الػهض الثالث مً الػمغ الؾباب قىه

مجهىلت. يما اخخج اخّباء الاجداص اإلايؿخحري َيبا لخٍىيً 

لجىت اههاط لكغيههم وجظاهغ غّماُ مهىؼ بيبيت َيبا 

إلاغاحػت حجم الانخُاع مً عواجبهم مً نبل الهبايت صون 

 حسجيل اي جكاغالث جظيغ.
 

  5 والًت باحت 

ًاث اخخجاحيت جمثيذ 3الىاليت  قهضث  قي ونكخان جدغ

اخخجاحيخان الاول  هكظها مػُيىن غً الػمل َيبا 
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ليدكؿيل والثاهيت هكظها ؾٍان الغبِ واإلاٌمضة وؾيضي 

مىهىع في اإلاضيىت الػخيهت َيبا لخدؿحن مىاػلهم ما بػض 

ؾهٍى ؾهل مجُز غى  قاب في خيهم ووقاجه غى  غحن 

 غل ُيظيغ.اإلاٍان صون حسجيل اي جكا
 

  5 والًت الياف 

نضم غييها غىن امً خالت اهخداع قىها االىاليت سّجيذ 

ًا اخخجاحيا طو بػض جغبىي   الؾباب مجهىلت وجدغ

 5 والًت هابل 

ًاث اخخجاحيت جمثيذ بالخهىم 3الىاليت  قهضث    جدغ

غامل مً غّماُ  522في ونكخان اخخجاحيخان الاول  هكظها 

كاُ عقًا لُغص  مهىؼ هاوي لهىاغت وجؼويو لػب الَا

يبا لخىقحر قغوٍ الؿالمت اإلاهىيت صون حسجيل اي  غّماُ َو

غامال في اخض  16جكاغل مؼ هظا الخغاى. والثاهيت هكظها 

ُ هُؼ الخماماث َيبا إلاؿخدهاتهم اإلااليت ما بػض ؾيو الجز 

 صون حسجيل اي جكاغل ُيظيغ.

  5 والًت ظلياهت 

سّجيذ خالت اهخداع قىها انضم غييها قاب في الػهض 

 الثالث مً الػمغ الؾباب مجهىلت.

  5 والًت أسياهت 

سّجيذ خالت اهخداع قىها انضم غييها يهل في الػهض الغابؼ 

 مً الػمغ خؼها غى  وقاة ابيخه.

  5 والًت صغىان 

ًا جمثل في يت اخخجاج اهالي الؼعيبت َيبا ليخىم سّجيذ جدغ

ًا ازغ طو َبيػت  والدكؿيل وطلَ غبر نُؼ الُغيو وجدغ

 جغبىيت

 5102ر حىل انعنف خالل شهر فُفرٌ حقرَ

اعي ــــــــــــــــي املشصذ الاحخمـــــــــــــــــذ فــــــل وحذة الشصـــــحسج  

ا ــــــــــــــــا وعبيـــــــــــي جشاحعـــــــــالخىوع

ذاءاث ــــــــــــي عذد الاعخــــــــــــــــــــــــف

شي ــــــــــــالل شهش فيفــــــــــــــــــاملسجلت خ

ي ـــــــــــــــــــــــــــاسهت بشهش حاهفـــــــــــــــــــمل

؛ إر بلغ عذد الاعخذاءاث 5102

اعخذاء  25يفشي خالل ف

الت اعخذاء ــــــــــــــح 23ابل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل

ىي جم ـــــــــادي ومعىــــــــــــــــــــــم

 اهفي.ـــــــــــا خالل شهش حــــــــــــــحسجيله
 

واليت جخهضمها واليت  11هظه الاغخضاءاث جم حسجييها في 

ي غى  الخىالي. ونض بيـ غضص الاغخضاءاث جىوـ ليكهغ الثاو
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نانغاث  6اغخضاء ومً يمً الطخايا  27الجيؿّيت 

ونانغان. ؤؾيب هاالء جم جدىيل وحهاتهم والاغخضاء غييهم 

ومثيذ الكئت الػمغيت  بتهضيضهم باؾخسضام ؤؾلخت بيًاء.

ؾىت ايثر الكئاث الػمغيت اؾتهضاقا واعجٍابا  15و 16ما بحن 

ًاهذ اإلاػالجت الامىيت هي ابغػ اإلاػالجاث اإلاغنىصة  ليػىل. و

 حهت هظه الاغخضاءاث.في مىا

 

خبؼ يخمثل بالخهىم في عنض الخاالث غيما وان اإلاىهج اإلا

لظلَ ال يؿع  ال  جهضيم جهغيغ مخٍامل  الايثر  صاللت وهى

لػضم جىقغ اإلاػيىمت وزانت مً الاوؾاٍ ألامىيت 

والهًائيت وهي صغىة ال  هظه الجهاث ويظلَ الجمػياث 

اصُ اإلاػيىمت التي حكخؿل خُى هظا اإلايل ليخيؿيو وجب

وطلَ ليػمل غى  الخض مً خاالث الػىل في املجخمؼ 

 الخىوسخي

 :افي ما يىي حضُو جكهيىي لخاالث الػىل التي جم عنضه

 العذد اشيال العىف املشصىدة

 01 العىف العياس ي

 5 العىف العالئلي

 1 العىف التربىي 

 2 العىف الامني

 5 العىف العائلي

 5 العىف الضوجي

 1 الاحخماعيالعىف 

 5 العىف املىظم

 02 العىف الجيس ي

 1 العىف الاهفعالي

 0 العىف  الاحخجاجي

 0 العىف العىصشي 

 5 العىف الذًني

 0 العىف الاكخصادي

 25 املجمىع

 

في ما يىي جكانيل ما جم عنضه مً خاالث اغخضاء في 

 مسخيل الىالياث.

 

 5 جهضعث واليت جىوـ ليكهغ الثاوي  والًت جىوغ

غىكا في جىوـ بدسجييها  ألايثرلي َييػت اإلاىاَو اغى  الخى 

ًان  11خالت اغخضاء خىالي  21 ٪ منها اغخضاءاث حيؿيت 

ضخاياها الابغػ نانغاث. يما سّجيذ جىوـ اغخضاءاث 

بهضف جهكيت خؿاباث وهى خاُ الػىل اإلاسّجل في 

ُ وحي الؿمغان وحي الاخياء الؿغبيت ليػانمت )حي هال

الُحران في اإلاالؾحن( واغخضاء غىهغي يض َيبت اقاعنت 

جي امام قغيو ؾيييا بيؿاو في  بؿبب زؿاعة اإلاىخسب الَى

واغخضاءاث ؤؾغيت مثل  1225 لألمم بقغيهياؽ ًإجهكيت 

الًغب بحن الاػواج واغخضاء يض عئيـ هيئت الاغالم 

هغيسخي مً الؿمعي البهغي ويض اإلايكِ ؤلاطاعي وؾيم ال

زالُ ايهاقه صون جهضيم مبرعاث ويظلَ حسجيل اغخضاء 

  اعهابي جمثل في الخسُيِ لخكجحر ؾياعة. -ؾياسخي

 

 5 اغخضاءاث غىيكت بينها خالتي  6سّجيذ  والًت هابل

 25اغخضاء حيسخي حػغى لها نانغان )ؤهثى وطيغ( صون 

ل التهضيض باالؾلخت البيًاء والخغم والػىل 
ّ
ؾىت. ومث

بغػ آلالياث اإلاؿخسضمت في اخضار الػىل الكضيض ا

ًاهذ في قٍل  اإلاغنىصة اما اهضاف هظه الاغخضاءاث قهض 

 اهخهام وؾغنت وغىل ػوجي.

 5 اغخضاءاث بهضف  5سّجيذ  والًت الليروان

الاخخجاج والاهخهام والؿغنت وطلَ باؾخسضام الترهيب 

 والازخُاف والػىل الكضيض.
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 5 اغخضاءاث منها غىل  5سّجيذ  والًت حىذوبت

اؾغي )قاب مدكضص صيييا يداُو خغم قهيهخه( واهخهام 

  )شجاع( وؾغنت واؾخهاب.

 

 5 منها اعجبُذ  3اغخضاءاث  1سّجيذ  والًت الياف

باالعهاب مً زالُ حؿيل حماغاث مؿلخت مً الجبل 

وتهضيضها ليمدؿايىحن نغب الجباُ مً احل اقخٍاى 

بالػىل الكضيض غى  عاع اإلااوهت يما سّجيذ خالت اغخضاء 

بهضف الؿغنت غيما وان هظا الخاصر ؤؾكغ غً وقاة 

 الطخيت.

 

  والًت

سّجيذ  مىىبت 5

اغخضاءاث  1

منها مداولت 

اؾخهاب 

حػغيذ لها 

قخاة غى  يض 

نضيهها 

وخالتي اغخضاء اعجبُذ باالعهاب مً زالُ الاغخضاء غى  

غم مػخمضيت زاهيت. خت باإلاىلىجىف ومداولت مهغ مػخمضي

 يما سّجيذ مىىبت اغخضاء نضيو غى  هضيمه بؿٌحن.

 

 5 خاالث اغخضاء منها خالت  5سّجيذ  والًت ظىظت

ؾىت غى  يض  25اغخضاء حيسخي حػغى لها نانغ صون 

مضّعؾه. وسجيذ خالتي اغخضاء بالػىل بهضف الاهخهام بحن 

بيب وقاب وبائؼ زمغ عقٌ بيؼ الخمغ له.  قبان َو

 

 5 ث اغخضاء منها خالت خاال  3سّجيذ  والًت بنزسث

ؾغنت باؾخسضام التهضيض في الُغيو الػام وخالتي غىل 

واخضة يض الظاث مً زالُ اغخضاء غاميت غى  هكؿها بألت 

مؼ مغئوؾها في الػمل وحػؿل خاصة في مهىؼ ازغ زالف 

غى  جيميظ بُغصه ما بػض عؾمه لهىعة  بيصجإمجيـ 

 ًاعيٍاجىعيت ليمضيغة.
 

  خاالث اغخضاء اعجٌبها  3واليت نكانـ : سّجيذ

طيغان وؤهثى واعجبُذ باالعهاب والاهخهام وطلَ بتهضيض 

اطاغت نكانـ غبر الهاجل باؾتهضاقها واغخضاء وليت غى  

 مضيغ مضعؾت واغخضاء بائؼ زمغ غى  مىاًَ ختى اإلاىث.
 

 5 ًاغخضاءاث منها اغخضاء  3سّجيذ  والًت الڤصشي

اغخضاء مؿلح حيسخي غى  نانغ مً نبل غمها. يما سّجيذ 

غى  مغيؼ الؿاباث ؾيضي اخمض الؼهاع. باالياقت ال  

الاغخضاء الاعهابي غى  صوعيت امىيت في بىلػابت ما اصي ال  

 اؾدكهاص اعبػت غىانغ امىيت.

 5 بينها خالت  اغخضاءاث 5 سّجيذ  والًت ڤابغ

اؾخهاب ؤهثى مخسيكت طهىيا باالياقت ال  اغخضاء مػىىي 

خابت ًيمت َاؾىث غى  حضاع مجزله غى  مجُز غىن امجي بٌ

 في ماعر.

 5 خاالث اغخضاء بهضف  1سّجيذ غضص  والًت ڤفصت

الؿغنت منها ؾُى مؿلخان غى  مجُز َيبا ليماوهت وؾُى 

مجهىلىن غى  مؿاغضاث مىصغت في مؿغح الهىاء الُيو 

بالغصيل غيما وان هظه اإلاؿاغضاث مً صولت الاماعاث 

خخجاحيت َيبا لخىػيػها الػغبيت اإلاخدضة قهضث ونكاث ا

 الػاصُ بحن مؿخدهيها.
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 5 سّجيذ خالتي اغخضاء منها طبذ قاب  والًت اسياهت

لىالضه واغخضاء قاب غى  غمخه بؿبب زالف بينها وبحن 

 ػوحخه.

 

 5 يذ  والًت صغىان
ّ
في خغم  سّجيذ خالت اغخضاء جمث

 ػاويت ؾيضي غىي بىخميضة بالكدو.

 

 5 ي اغخضاء بالػىل سّجيذ خالت والًت ظيذي بىصيذ

غى  مىلض يهغبائي في حيمت  بعهابيحنجمثال في في اغخضاء 

 والثاوي اغخضاء غى  قاب خاُو قٌ هؼاع.

 5 يذ في خالت  والًت جىصس
ّ
سّجيذ خالت اغخضاء جمث

 اؾخهاب ؤهثى في مىُهت يغف الؿابت.

 5 سّجيذ خالت اغخضاء قاب غى  غىن  والًت باحت

 امً بألت خاصة بهضف الاهخهام.

 5 سّجيذ خالت اغخضاء حيسخي  والًت بىعشوط

 حػغيذ لها قخاة.

  يذ في خغم
ّ
واليت ڤبىي : سّجيذ خالت اغخضاء جمث

 مهام ولي نالح الضاليت.

 5 يذ  والًت مذهين
ّ
سّجيذ خالتي اغخضاء بالػىل جمث

الاول  في اغخضاء جيميظ غى  ؤؾخاطه صخبت مجمىغت مً 

بت مدخج في انضنائه امام مجزله الؾباب مجهىلت وانا

ت في بىهغصان.  غيىه ازغ مىاحهاث مؼ الكَغ

 

 5 ًسّجيذ خالتي اغخضاء بالػىل  والًت جعاوي

يذ في انابت قاب بغنانت حؿبب له في قيل ههكي 
ّ
جمث

وانابت الكاب نابغ اإلاييان بغنام اعصجه نخيال في 

ت في اخضار الظهيبت. مىاحهاث مؼ الكَغ

 5102فُفرٌ حقرَر حىل أنشطت انفرع نشهر 

 10  ٌخىاع حهىي هظمه قغع اإلاىخضي الخىوسخي للخهىم : 5102فُفر

الانخهاصيت و الاحخماغيت بالهحروان مؼ حمػيت الصخكيحن وبطاغت نبرة ؤف م 

"صوع هائب مجيـ الكػب في الضقاع غً الاؾخدهاناث الخىمىيت الجهىيت"  خُى

ضيغ الجهىي ليدكؿيل اإلابالجهت و  املجخمؼ اإلاضوي هىاب يظلَ مٍىهاث 5بدًىع 

 .عئيـ الىيابت الخهىنيت بالهحروانو 

اجكو الجميؼ غى  جىظيم لهاءاث صوعيت حهىيت بحن الىىاب و املجخمؼ اإلاضوي بالجهت، يظلَ جكػيل ؤعييت مكتريت خُى 

 .ًان مباصعة ليخػاعف و الخىانل في اإلاؿخهبل هظا اليهاءؤن اإلاُالب الانخهاصيت و الاحخماغيت طاث ألاولىيت الههىي، يما 

 15  ٌخضي الخىوسخي للخهىم الانخهاصيت هظم قغع اإلاى: 5102فُفر

 بالخيؿيو مؼ اخخجاحيت ونكتحخماغيت بالهحروان مؼ الىهابت الجهىيت ليكالخحن  الا و 

 َغيو غً اإلاىاشخي ؿغنتب  يخىضيضل حجيت بى مػخمضيت مً ههحر ؤوالص ؤهالي

  .اإلاكٍل هظا خل غً الؿيُاث عجؼ و ؤمجي قغاؽ ظل في اإلاىظمت الػهاباث
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 10 ٌجدهيو صوع الهُاع الكالحي فيخُى هضوة بغالميت : 5102  فُفر 

والاحخماغيت  الؿظائي مً جىظيم قغع اإلاىخضي الخىوسخي للخهىم الانخهاصيت ألامً

املجخمؼ اإلاضوي في والىهابت الجهىيت بالهحروان ، خًغ بل  حاهب اإلاىظمحن و مٍىهاث 

الجهت بػٌ الهياًل الغؾميت مً اإلاىضوبيت الجهىيت ليخىميت الكالخيت و الؿيض ليث 

ىيت ليكالخحن و الخبحر الانخهاصي الؿيض خؿحن الغخالي  .بً بكغ عئيـ الىهابت الَى
 

 01  ٌمائضة مؿخضيغة جدذ غىىان الخو الهاهىوي والىهابي : 5102فُفر

والخىحيه  ؤلانؿاءلخًائغ و اإلاىاولت( مً جىظيم مغيؼ لػامالث الهُاع الهل )ا

لييؿاء ضخايا الػىل الانخهاصي و الاحخماعي الخابؼ ليمىخضي الخىوسخي للخهىم 

 قغع الهحروان -الانخهاصيت و الاحخماغيت 

 

 02 ٌهظم قغع اإلاىخضي الخىوسخي للخهىم الانخهاصيت : 5102فُفر

مكاعيت الجمػياث في اإلاىخضي الاحخماعي عا حهىيا خُى اوالاحخماغيت بالهحروان خى 

  .بخىوـ 1225ماعؽ  18-11الػاليي الظي ؾيىػهض بحن 

 01 ٌاإلاىخضي الخىوسخي للخهىم مؿاهضة قغع : 5102فُفر

الىنكت الاخخجاحيت ؤمام ؤلاصاعة  الانخهاصيت والاحخماغيت بالهحروان في 

اإلاػُيحن غً الػمل. الجهىيت الجداص  الجهىيت ليدكؿيل بل  حاهب الخيؿيهيت 

الكؿل الالئو و الخىميت الجهىيت و  اإلاُالب جخمدىع خُى خو اإلاػُيحن في 

 التي لم جخًمً خيىال واضخت خُى خل ميل ؤصخاب الكهائض اإلاػُيحن 1225يظلَ عقٌ محزاهيت 

 

 55 ٌهظم قغع اإلاىخضي الخىوسخي للخهىم الانخهاصيت : 5102فُفر

الاجداص الجهىي ليكؿل، حمػيت الصخكيحن بالهحروان، والاحخماغيت باالقتراى مؼ 

حمػيت اليؿاء الضيمهغاَياث، الغابُت الخىوؿيت للخهىم ؤلاوؿان والىهابت الجهىيت 

ـــ  11ػهض بخىوـ بحن ىلػاليي الظي ؾيا ليمىخضي الاحخماعي ايليكالخحن يىما جدًحر  ـــــ

اث : بنالح اإلاىظىمت وعق 8و جًمً اإلاػهض الػالي ليكىىن و الخغف بماعؽ  18

التربىيت، آلياث الكؿل الهل، اإلاكاًل البيئيت في الجهت، الػضالت الاحخماغيت و الخهىم ؤلاوؿاهيت لييؿاء، صوع ؤلاغالم 

 الجهىي في الهًايا الخىمىيت ،ؤهميت الهُاع الكالحي في جدهيو ألامً الؿظائي، ؤلاعهاب والكهغ و الكباب و الخىميت املخييت.
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 52  ٌقغع اإلاىخضي الخىوسخي للخهىم الانخهاصيت والاحخماغيت بالهحروان بدًىع بػٌ مٍىهاث  هظم: 5102فُفر

 "املجخمؼ اإلاضوي مائضة مؿخضيغة خُى "الخىميت الجهىيت لخدهيو الػضالت الاحخماغيت

 

 

 51 ٌؤقغف قغع اإلاىخضي الخىوسخي للخهىم الانخهاصيت و : 5102فُفر

الجمػيت الخىوؿيت لييؿاء الضيمهغاَياث غى  احخماع الاحخماغيت بالهحروان مؼ 

 خىاعي خُى مجيت ألاخىاُ الصخهيت: الىانؼ و آلاقام

 

 51 ٌهظم قغع اإلاىخضي الخىوسخي للخهىم الانخهاصيت  :5102فُفر

والاحخماغيت بالهحروان، الىهابت الجهىيت ليكالخحن، حمػيت زًغاء و نبرة ؤف م 

قييم بػىىان "مً الكغاهيو بل  ؾغاعوجان : هضوة جمدىعث خُى غغى و مىانكت 

 الكؿاص في نُاع الهىاغاث الاؾخسغاحيت " باإلاغيب الثهافي بالهحروان
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:يب نى حضخىعبه حكىيت انحبُب انصُد  

 انًهف االجخًبعٍ هى صبئد انحكىيبث
 

بضؤ عئيـ الخٍىمت الجضيض الخبيب الهيض ؾيؿيت مً 

في مسخيل الجهاث َييت قهغ قيكغي الؼياعاث اإلايضاهيت 

ليىنىف غىض ألاولىياث اإلاُغوخت غى  خٍىمخه زالُ 

اإلاغخيت اإلاهبيت. وبالخىاػي بضؤ وػعاء خٍىمخه عنض ؤولىياث 

وػاعاتهم غبر ػياعاث ميضاهيت وجدًحراث لم جثمغ بػض اي 

هخائج جظيغ، اط لم يخم بغالن ؤي مً هظه ألاولىياث َييت 

ًان مً اإلاهغع ؤن يػهض الخبيب الهيض قهغ قيكغي عؾم اهه 

ماجمغا صخكيا يػيً زالله بغهامج غمل خٍىمخه ليمائت يىم 

 ألاول  وقها لألولىياث اإلاغنىصة.

ًاهذ الخٍىمت الجضيضة نض انُضمذ بإُو خغاى  و

اخخجاجي طو زيكيت انخهاصيت واحخماغيت في مضن الخضوص 

مهامها. يما الجىىبيت مؼ ليبيا في ألايام ألاول  لدؿيم 

انُضمذ بىانؼ احخماعي هل في مضن الكماُ الؿغبي ما 

ًاصث قيه  بػض حؿانِ يمياث هامت مً ألامُاع في مكهض 

الخياة جخىنل زانت في واليت حىضوبت. وانُضمذ ؤيًا 

بالخغاى الاخخجاجي الظي ناصجه ههابت ؤؾاجظة الخػييم 

الثاهىي َيبا لدؿىيت ويػياتهم الاحخماغيت ومىدهم 

 خدهاتهم اإلااليت.مؿ

ويبضو مً زالُ غضص مً اإلااقغاث ومنها ما جم عنضه مً 

ًاث اخخجاحيت طاث زيكيت انخهاصيت واحخماغيت َييت  جدغ

 232، قانذ مً نبل اإلاغنض الاحخماعي الخىوسخي قهغ قيكغي 

ًا اخخجاحيا  ًاث يىميا،  5بمػضُ خىالي  ؤيجدغ  بنجدغ

الخغاى الاحخماعي لً يخىنل وان خٍىمت الهيض ؾخجض 

ميل نػب يخمثل  ؤمامهكؿها في مىنل ال جدؿض غييه 

 هخظاعاث الانخهاصيت والاحخماغيت.في ؤلا  باألؾاؽ

ال ييخظغ الىاؽ معجؼة مً خٍىمت الخبيب الهيض بل لضيهم 

مُالب نضيمت مخجضصة يخهضمها جدؿحن الىيػياث 

الت الخىمىيت والاؾخجابت إلاُيب الاحخماغيت وجدهيو الػض

حػُل الضوعة  ؤؾهمالخىميت والدكؿيل في الجهاث، اط 

الانخهاصيت وجضهىع الىيؼ الاحخماعي ما بػض الثىعة في مؼيض 

الىاؽ في غضص مً الجهاث الضازييت وػياصة  ؤوياعجضهىع 

مُالبهم الانخهاصيت والاحخماغيت. قؿياب الاؾدثماع ؾَيب 

 ألاوياعالدكؿيل وؾاءث  مؤقاالخىميت واوؿضث 

مُيىبا مً خٍىمت الهيض  وؤنبذالاحخماغيت ليكئاث الهكت 

َىييت اإلاضي لخدؿحن الىيؼ  وؤزغي ويؼ خيُى غاحيت 

 الانخهاصي والاحخماعي اإلاخػُل.

الضولت  بناخخجاحاث الجىىب يمًٌ الهُى  بل بالػىصة 

في الجىىب قال  ألاوياعقخدذ مىظ ؾىىاث َغيها لخضهىع 

في اؾيب مضن الجىىب وخضه اليكاٍ الخجاعي مؼ  جىميت

ليبيا ظل مىكظا لخىقحر مىاعص الغػم والدكؿيل في اؾيب مضن 

الجىىب. والن مىاعص محزاهيت الضولت جغاحػذ زالُ ألاعبؼ 

مت مهضي حمػت اإلاخسييت في ؾىىاث اإلااييت وحضث خٍى 

جاوة غى  اإلاؿاصعيً في اججاه ليبيا خال لضغم محزاهيت ؤجىظيل 

الضولت ما يػجي ؤن الضولت ياغكذ مً حجم مػاهاة الىاؽ 

كذ 
ً
في الىنذ  ألاؾاسخيغى  مىعص عػنهم  ؤجاوةهىاى ووظ

الظي ؾابذ قيه الخىميت وؾابذ قيه مكاعيؼ الضولت لخىميت 

وفي مضن الكماُ ؾابذ اإلاكاعيؼ الٌبري ليضولت  الجىىب.
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ن الىاؽ مً الكيًاهاث بدكييض الجؿىع وخمايت اإلاض إلههاط

ِيض خضيثا  بخضي بنبل 
ُ
مضن الكماُ قهضث اهؼالم َغيو ق

وحىص ججاوػ وازالالث في نكهت اهجاػ هظا  بمٍاهيتما يػجي 

 الُغيو.

ييخظغ الىاؽ مً خٍىمت الهيض حؿيحر وانػهم الانخهاصي 

 ألاؾاؾيتاإلاىاص  ؤؾػاعوالاحخماعي بضؤ بىيؼ خض لجمىح 

جىقحر مىاًَ الكؿل  بل والخدٌم في الهضعة الكغائيت ونىال 

وجدهيو الخىميت والػضالت الاحخماغيت في الجهاث الضازييت 

 والتي اػصاص ويػها ؾىء بػض الثىعة.

خٍىمت الخبيب الهيض لم حؿخىغب بػض ان  ؤنويبضو 

الخدضي الخهيهي في جىوـ هى اخخىاء اإلايل الانخهاصي 

ًان ؾغ ؾهٍى هظام بً غىي وتهاوي حل  والاحخماعي والظي 

ليمئت  ؤولىياتها بغالنوطلَ بترازيها في  ىماث اإلاخػانبتالخٍ

  يىم غمل اإلاهبيت.

 

 

 صهضهت ين االصخعًبل انًفرط نهقىة إطبرحخنزل فٍ 

 اين عنُف غُر جًهىرٌ َقخم بدو ببرد يىاطن فٍ ذهُبت. 

 
  

 ألامىيت لآللتالخذخل بلىة 

وفاة  إلىبمعخمذًت رهيبت أدي 

الشاب صابش املليان وحعشض 

 إلصابتالشاب الحعين املليان 

خعيرة حعببذ له في حالت شلل 

حاهب عذد مً الجشحى  إلىهزا 

واملخىىكين هديجت الاظخعمال املىثف للغاص 

املعيل للذمىع.. جذخل لم ًحترم الخذسج 

احعم باظخعمال مفشط  14اللاهىوي للفصل 

الشصاص الحي على  إظالقوصل حذ لللىة 

  املحخجين.. 

ويخجُز الاؾخػماُ اإلاكٍغ ليهىة مً نبل آلالت الامىيت في 

مػخمضيت طهيبت مً واليت جُاويً يمً ؾيىى جمؿٌذ به 

جي  عؾم ما عقػخه هياًيها وههاباتها  نىاث الامً والخغؽ الَى

مً قػاعاث صاغمت إلاكهىم الامً الجمهىعي وعؾم ما غغقتها 

غخيت مً حؿحراث ؾياؾيت جضاقؼ غً خهىم ؤلاوؿان اإلا

 الػامت والكغصيت.
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وجىضعج ألاخضار ألازحرة في مػخمضيت طهيبت ومػخمضيت بً 

نغصان يمً ؾيؿيت مً الخضزالث الػىيكت لهىاث ألامً 

ًاث  والخغؽ اؾتهضقذ غضص مً الاخخجاحاث والخدغ

ومً ابغػ  1222حاهكي  21الجماهحريت التي جيذ زىعة 

ضزالث اإلاسجيت والتي زيكذ اناباث في نكىف الخ

مؼ  3اإلاىاَىحن اغخهام الههبت واخض زم اغخهام الههبت 

خٍىمت الباجي نائض الؿبسخي ما بػض الثىعة قهضث انخدام 

ًاث في  لهىاث الامً لجامؼ الؼيخىهت وزيكذ غضص مً الاهتها

 نكىف الصخكيحن.

مؼ  1221اقغيل  9زم يإحي بػضها الخضزل الػىيل في مؿحرة 

خٍىمت الترويٍا ألاول  ؤيً اغخضث نىاث ألامً غى  هىاب 

ىيت وخهىنيت  جي الخإؾيسخي وشخهياث َو باملجيـ الَى

 وصخكيحن وممثيحن غً املجخمؼ اإلاضوي.

وسجيذ خٍىمت الترويٍا الثاهيت الخضزل ألازُغ مً هىغه 

ما بػض الثىعة ايً اؾخػميذ نىاث آلامً وألُو مغة ؾالح 

الغف وحؿببذ في بناباث غضيض في نكىف اإلاىاَىحن 

  مً قباب الجهت. 6غى  مؿخىي الػحن لضي  وبيغاع

ًاث جىضيض وشجب  زم وعؾم ما جال اخضار ؾيياهت مً خغ

لهىاث الامً الا الامغ لم يهل غىض طلَ بالخضزل الؿاقغ 

بل اؾخجض الؿيىى الػىيل لهىاث الامً وفي الاخخجاحاث 

التي جيذ اؾخياُ الكهيض قٌغي بيػيض زم في اغخهام 

الغخيل بباعصو الظي حاء بػض الاؾخياُ الؿياسخي الثاوي 

لىائب مجيـ الخاؾيسخي دمحم البراهيي زم سجل جضزل 

وفي غضص  1جاحاث مػمل اإلاًييت بالهىة لغحاُ الامً في اخخ

 مً الاخخجاحاث التي غغقها الخىى اإلاىجيي.

إلاؿخهيت هظا ويظيغ ان الخهغيغ الظي نضمخه اللجىت ا

ال  ان ما جم ؾماغه  ؤقاع   ليخدهيو في ؤخضار الظهيبت نض

ًان هىاى اؾخػماُ مكٍغ ليهىة و  مً ألاهالي يايض اهه 

غ اإلاييان والجغيذ بَالم ليىاع بضم باعص غى  الكهيض ناب

خؿحن اإلاييان زانت اهه لم يخىقغ في الخالخحن قٍغ الخُغ 

الضاهم ألامغ الظي يضزل غمييت بَالم الىاع في زاهت 

 الهىو.
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ين انًنخدي االجخًبعٍ انعبنًٍ بخىنش  05ححج شعبر "كرايت و حقىق" حعقد اندور 

 يبرس. 52 إنً 55نهًرة انثبنُت عهً انخىانٍ ين 

وييخظغ ان يبيـ غضص اإلاىظماث اإلاكاعيت في قػالياث 

 بن.. يما يخىنؼ  صولت 221غً   3111الـ    23الضوعة 

حمػيت في ألاوكُت اإلاهترخت التي نض  5222حؿاهم 

طو َابؼ زهافي  122وكاٍ منها  2951يخجاوػ غضصها 

 ومػاعى..(.   وؤقالم)خكالث وغغوى مىؾيهيت 

 11اإلاىخضي الاحخماعي الػاليي  يىم  ؤقؿاُوجىُيو 

ماعؽ بجيؿت غامت ليكباب يييها حيؿت غامت 

لييؿاء زم يٍىن مىغض اهُالم اإلاؿحرة الاقخخاخيت 

مكاعى  ؤلل 72التي نض يهل قيها غضص اإلاكاعيحن الـ 

ُ لييخهي اليىم   بدكل مىؾيهي. ألاو

ماعؽ  17و  16و  15ويجضع الاقاعة ال  ان ايام  

 -ؾيخسييها اوكُت وخىاعاث و مؿحراث طاجيت )وعقاث 

ماعؽ الجيؿاث الػامت  18هضواث ...( وؾيػهض يىم 

زم يٍىن مىغض اإلاؿحرة الازخخاميت جًامىا مؼ   ليخهاعب

 الكػب الكيؿُيجي.

وؾدخمدىع الىهاقاث الٌبري ؤؾاؾا خُى الػضالت اإلاىازيت 

و نًيت اإلاضيىهيت و و نًايا الهجغة و خغيت الخىهل 

ًاث الاحخماغيت.. يما يكاعى  الغهاهاث اإلاُغوخت غى  الخغ

في هظه الضوعة غضيض الكاغيحن و اإلاكٌغيً و بػٌ الهاصة 

ىن بهكتهم  الخإييضالؿياؾيحن مؼ  ان الؿياؾيحن يكاًع

الكغصيت و ليـ الؿياؾيت الن ميثام اإلاىخضي يمىؼ مكاعيت 

 كاعيت بهكتهم الكغصيت. لًٌ يمًٌ إلاىدؿبيها اإلا ألاخؼاب

هى الاحخماع الؿىىي الظي ‘“واإلاىخضي الاحخماعي الػاليي“'

بهضف ال   إلاىاهًت الػىإلات يػهضه ؤغًاء الخغيت الػاإلايت

خمالث غاإلايت، وجباصُ وجُىيغ اإلاػيىماث خُى جيؿيو 

الاؾتراجيجياث التي يػميىن وقها لها، بياقت بل  الخػاعف 

ًاث الىاقُت في مسخيل ؤهداء الػالم وماهيت  قيما بحن الخغ

 .الهًايا التي يخبىىنها

وجخػغى غمىما اإلاىخضًاث الاحخماغيت الػاإلايت الهخهاصاث 

 غضة، زهىنا مً

باغخباعه لم ييخج خؿب  والكيىغيت الاقتراييت ألاخؼاب

ألاقٍاع الػمييت مؼ التريحز غى  ؾىي الهييل مً  عؤيهم

  .والييبراليت الجضيضة الاؾخػماع هخهاصاث غامت وؾامًت يض

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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ومً هاخيت ؤزغي يغي البػٌ، زانت حماغاث الكىيىيحن 

ؤو الثىعيحن ؤن اإلاىخضي الاحخماعي الػاليي يداُو ؤن 

 لهىاغت الهغاع.. ويجيب يثحرون 
ً
ًان مغيؼا يخهغف يما لى 

مً اإلاكاعيحن في اإلاىخضي الاحخماعي الػاليي غً الىهض ؤن 

اإلاىخضي ليـ هيئت مخسههت بةنضاع الهغاعاث، بل مٍان 

 ضاُو الكاون الػامت والدكاوع في ؤمغها. لخ

 مً الؿابو وهي 
ً
 ؤنيما يىحض اهخهاص آزغي ؤيثر قيىغا

ىخضي الاحخماعي الػاليي بهضص الؿحر في الاججاه اإلا

اإلاػايـ، ومكاصه ؤن الجماغت لم جدضص بحغاءاث مدضصة 

 .يخم بمىحبها بحماع غى  عؤي مدضص ؤو بياهاث جإييض

صوعاث اإلاىخضي الاحخماعي خيل وقيما يىي حضُو يهضم مس

 الػاليي ومٍان وجاعيش اوػهاصها:

 

 

 

 

 

 

 الذوسة
 املذًىت الذولت العىت

 بىسجى أليغشي  البراػيل  1222 0

شي بىسجى أليغ البراػيل  1221 5  

 بىسجى أليغشي  البراػيل  1223 1

 مىمباي الهىض  1221 5

 بىسجى أليغشي  البراػيل  1225 2

 

1 

 

 

حاهكي 

1226 

 قجزويال 

    ماليو 

 

  هشواط

 وبامىى

ماعؽ 

1226 

 هشاحش ي  باكستان 

 هيروبي ييييا  1227 2

3 1228 
 

في ميان  ًلعلم 

 محذد

 بيليم البراػيل  1229 4

01 1222 
 

في ميان  ًلعلم 

 محذد

 داواس الؿىؿاُ  1222 00

أليغشي بىسجى  البراػيل  1221 05  

جىوغ جىوـ  1223 01 العاصمت   

جىوغ جىوـ  1225 05 العاصمت   

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Brazil.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Brazil.svg
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Mali.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Pakistan.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Kenya.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Brazil.svg
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Tunisia.svg
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