
رابسأ ىقتلم
ةيناسنإلا لامعألاو ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم





زكرملا ماهم

.ةكلمملل ةيناسنإلا عارذلا1.

 ةـيموكح وأ ةـيلهأ تـناك ءاوـس لخادـلا نـم ةـيدقنلاو ةـينيعلا تاـعربتلا مالتـساب ةلوخملا ةديحولا ةهجلا2.

.جراخلا يف اهيقحتسمل اهلاصيإل

.ةيدوعسلا ةيريخلاو ةيناسنإلا لامعألا ىلع فارشإلا3.

.اهل ةصصخملا ضارغألا ريغل ةيريخلا لاومألا مادختسا عنم نمضي امب يناسنإلا لمعللةمكوح عضو4.

.ةيناسنإلاو ةيريخلا تاعربتلا ميظنت5.

.ةددحم تايلآ قفو جراخلا يف لمعلل ةيدوعسلا ةيريخلا تاسسؤملل صيخرتلا6.

.جراخلا يف ةيدوعسلا ةيريخلاو ةيثاغإلا لامعألل مييقتلاو ةباقرلا7.



ةمكوحلا

: ثادحتسا يف لثمتت

.ةيلاملا ةباقرلا ةرادإ•

 اهنم( ةمئادلا ناجللاو يذيفنتلا لمعلا قيرف•

.)قافنإلا ةءافك ةنجل

.رطاخملاو ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ•

عجارم بتكم عم دقاعتلا( ةيجراخلا ةعجارملا•

.)يجراخ

.زكرملا عيراشمل مييقتلاو ةباقرلا•

.)PMO( عيراشملا ةرادإ بتكم•

.)ءاشنإلا ديق( ءادألاو جئاتنلا ةرادإ•

.يناسنإلا لمعلا قاثيم•



) تقؤملا ( ناملس كلملا زكرم لكيه



زكرملا عورف



يثاغإلاو يناسنإلا لمعلا تاراسم



ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
دوعس لآ زيزعلادبع نب ناملس كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ

.سيوسلاةنيدميبوكنملعربتلاةنجلسيئر 1965

.ناتسكابيبوكنمةثاغإلةيبعشلاةنجللاسيئر 1973

.نادوسلايفلويسلايررضتمةثاغإلةيلحملاةنجللاسيئر 1988

.ىلوألاجيلخلاةمزألالختادعاسمللةيدوعسلاةنجللاسيئر 1990

.كسرهلاوةنسوبللتاعربتلاعمجلايلعلاةئيهلاسيئر 1992

:ةيتآلا ناجلل اًسيئر هرابتعاب نيفيرشلا نيمرحلا مداخل يناسنإلا رودلل ةلثمأ



– 2021 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تادعاسم 1996

.يكيرمأ رالود رايلم93.8

.ةلود156 ـل ًامعد



ةيناسنإلا انميق
ةيدايحلا
ةيفافشلا
ةينهملاو ةيفارتحالا
عادبإلاو ةردابملا
يعمتجملا معدلاو تاكارشلا ءانب

-
-
-
-
-



%4.09 %6.16 %7.34

%70.22

لاموصلا ايروس نيطسلف  نميلا

نميلا

نيطسلف

ايروس

لاموصلا

) ةيناسنإلا لامعألاو ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم( ةيناسنإلا ةمدخ يف ةكلمملا دوهج
نآلا ىتح-م2015

اًّيكيرمأ اًرالود 4,949,538,635
يلكلا عومجملا

ةلود59 يف اًعورشم1,536

$ 3,475,763,446

$ 363,112,732

$ 304,725,378

$ 202,212,060



ةيناسنإلا لامعألاو ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم تادعاسم

59



) ةيناسنإلا لامعألاو ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم( ةأرملل ةصصخملا عيراشملا
نآلا ىتح– م2015

اًعورشم279

اًديفتسم72,741,896

اًّيكيرمأ اًرالود 464,007,874



 ) ةيناسنإلا لامعألاو ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم( لفطلل ةصصخملا عيراشملا
نآلا ىتح– م2015

اًعورشم294

ديفتسم118,210,302

اًّيكيرمأ اًرالود 553,390,648



 ماغلألانم ةينميلا يضارألا ريهطتل )ماسم( ماغلألا عزنل يدوعسلا عورشملا
ةيناسنإلا لامعألاو ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم عيراشم دحأ

 يـــضارألا رـــيهطت نوـــلوتي صـــصختم400 نـــم رـــثكأ•
.ماغلألا نم ةينميلا

:تاظفاحم يف ىلوألا ةلحرملا•

ًامغل215,961 :اهعزن مت يتلا ماغلألا ددع•

فوجلا5.

ةديدحلا6.

 جحل7.

ةوبش8.

يكيرمأ رالود نويلم / 100ديفتسم نييالم9

برأم1.

ندع2.

زعت3.

  ءاعنص4.



ةينميلا ةيروهمجلا يف نيدنجملا لافطألا ليهأت ةداعإ عورشم

دعب لبق



لفطلا ةيامحو معدل ةهجوملا جماربلا

ةيجالعلا ةيذغتلا عورشمةيساسألا ةيحصلا تامدخلا معد عورشم



يميلعتلا جمانربلا



ماتيألل شيعلا لبس نيسحتل يديب يتراهم عورشم



نميلا يف تايتفلاو لماوحلا ءاسنلل ةيباجنإلا ةحصلا تامدخ معد



ةأرملا نيكمت عيراشم

نامأ ةرذب عورشم
عازنلا قطانم يف مهرسأو ماتيألا ةياعرو ةيامح عورشم

يداصتقالا نيكمتلاو يفرحلا بيردتلا عورشم



ةيعانطصالا فارطألل يدوعسلا عورشملا

.داوملاو تادعملا ديروت-
.نيباصملا ىضرملا ليهأت ةداعإو بيكرتو عينصت-
.ةيلحملا ةيبطلا رداوكلا بيردت-



يدوعسلا يناسنإلا لمعلا ريوطت يف زكرملا لامعأو تاردابم

.ةيدوعسلا تادعاسملا ةصنم1.

.يجراخلا عوطتلل ةيدوعسلا ةباوبلا2.

.)ةكلمملا لخاد نيئجاللا( نيرئازلاو ،نيحزانلاو نيئجالل ةيدوعسلا تادعاسملا ةصنم3.

.تاعربتلا ةباوب4.

.ةباقرلا لامعأ5.

.قيثوتلا لامعأ6.



www.data.ksrelief.org



www.volunteer.ksrelief.org



www.volunteer.ksrelief.org
.)لاغـنسلا( هل ةببسملا ضارمألاو ىمعلا ةحفاكمل ةيعوطتلا ةيبطلا ةلمحلا



.نميلا يف تومرضحـب لافطألل ةرطسقلاو حوتفملا بلقلا ةحارجل ةيعوطتلا ةيبطلا ةلمحلا
www.volunteer.ksrelief.org



.نميلا يف ماعلا نوئيس ىفشتسمب لافطألل ةيلوبلا كلاسملل ةيقلخلا تاهّوشتلا ةحارجل ةيبطلا ةلمحلا
www.volunteer.ksrelief.org



https://refugees.ksrelief.org



 ةكلمملا لخاد )نورئازلا( نوئجاللا

 ينطاوـــم نـــم%5.26 لداـــعي اـــم1,093,926 نيـــئجاللا عوـــمجم
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

561,911
نميلا

262,573
ايروس

249,669
رامنايم



www.donate.ksrelief.org



)2015 راصحلا رسك(زعت ةردابم



)2015 راصحلا رسك(زعت ةردابم



19-ديفوك سوريف ةهجاومل لودلل ةكلمملا تادعاسم
)ةيناسنإلا لامعألاو ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم(

يكيرمألا رالودلاب ةينازيملا ةلودلا

$59,496,540 نميلا ةيروهمج
$1,000,000 3,010,000$نيطسلف ةلود
$2,935,600 ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا
$15,000,000 نانويلا
$4,978,371 ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج
$15,000,000  ايزيلام ةكلمم
$15,000,000 ايلاطيإ ةيروهمج
$3,661,203 قارعلا ةيروهمج
$10,000,000 WHO
$1,066,666.66 نادوسلا ةيروهمج
$1,115,000 شيدالغنب ةيروهمج
$98,133,333 ىرخأ ةيلود دوهج
$229,396,733.6 يلامجإلا



ةكلمملا ةيوه

:يلي ام عيراشملاو جماربلا مهأ نمو

.)نيتنس لك دقعُي( يناسنإلا يلودلا ضايرلا ىدتنم•

.ةمعانلا ةيسامولبدلل ةيلودلا تامهملا•

.)ًارمتؤم38( ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيفحصلا تارمتؤملا•

.)ًاراوحو ءاقل380 نم رثكأ( تالخادملاو ةيراوحلا جماربلا•

.)اهجراخو ةكلمملاب ةودن46 نم رثكأ( ةيجراخلاو ةيلخادلا تاودنلا•

ةيناسنإلا ةكلمملا ةيوه زاربإ



مالعإلاو يناسنإلا لمعلا

 عيطتـسيو،تاـعازنلا لـح يـف ةمهاـسملاو ،ةيناسنإلا ةاناعملا فيفخت يفً ادج ريبك رود هل يناسنإلا لمعلا
:يلي ام ققحي نأ مالعإلا لئاسو لالخ نم

.ةيناسنإلا ةمدخل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دوهج نع ةقرشملا روصلاو ةمعانلا ةيسامولبدلا لقن1.

.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع ةئطاخلا ميهافملا رييغت2.

.ةعزانتملا فارطألا نيب رظنلا تاهجو بيرقتو تاعازنلا لح يف يناسنإلا لمعلا لالخ نم ةمهاسملا3.

.)ةأرملاو لفطلا( لثم اًررضت رثكألا تائفلا ةيامحل ةيلودلا تاهجلا عم قيسنتلا4.



ةكلمملل ةمعانلا ةيسامولبدلا يف زكرملا رود
ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألاشيريتوغ وينوطنأ /ديسلا



ةكلمملل ةمعانلا ةيسامولبدلا يف زكرملا رود
نطنشاو- يكيرمألا خويشلا سلجم وضعنيشنام وج /روتانيسلا



ةكلمملل ةمعانلا ةيسامولبدلا يف زكرملا رود
نطنشاو- ةيبرعلا ةيكيرمألا تاقالعلل ينطولا سلجملل يذيفنتلا سيئرلاو سسؤملا ينوتنأ قود نوج .د



ةكلمملل ةمعانلا ةيسامولبدلا يف زكرملا رود
فيسينويلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةريدملا روفاتييرنه /ةديسلا



ةكلمملل ةمعانلا ةيسامولبدلا يف زكرملا رود
وكسنويلا ةمظنم ةريدم يالوزأيردوأ /ةديسلا يلاعم



ةكلمملل ةمعانلا ةيسامولبدلا يف زكرملا رود
يعارلا ةراشب ينوراملا كريرطبلا



ةكلمملل ةمعانلا ةيسامولبدلا يف زكرملا رود
لسكورب- يبوروألا ناملربلا ةوضعاجيتوف انآ /ةديسلا



نييمالعإلا تاءاقل



ندرألا-يرتعزلا ميخم ةرايز



ةـيمايـسـلا مئاوـــتلا



ةيمايسلا مئاوتلا

تالاحلا لودلا تالاــحلا  لودـــلا
1 ادنلوب 40  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
5 1 نوريماكلا  نيبلفلا
1 ايناتيروم 3 اينازنت
2 لاموصلا 1 ايزيلام
1 14 نيرحبلا  نميلا
3 5 نيطسلف رصم
1 ندرألا 12  نادوسلا
3 رئازجلا 4 ايروس
3 ايبيل 4 برغملا
1 ناتسكاب 7 قارعلا

113 عومجملا 1 نامع



) م2005 رياني3 (يدنلوبلا يمايسلا مأوتلا لصف ةيلمع
) اجلوأ و ايراد ( ةرشع ةيداحلا ةلاحلا





) م1992 رياربف8 (ينادوسلا يمايسلا مأوتلا لصف ةيلمع
) هبهو حامس ( ةيناثلا ةلاحلا



) م2004 سرام21 ( ينيبلفلا يمايسلا مأوتلا لصف ةيلمع
) يمو نآ ( ةرشاعلا ةلاحلا



 )م2007 ليربإ ( 21ينوريماكلا يمايسلا مأوتلا لصف ةيلمع
)وبوفيشوموبنيف ( ةرشع ةسماخلا ةلاحلا



ينوريماكلا مأوتلا سأر طقسم



ةصالخ

.فينحلا يمالسإلا نيدلا ةحامس سكعت ةيماس ةلاسر يناسنإلا لمعلا•

.يلودلا ىوتسملا ىلع يناسنإلا لمعلا يف دئار جذومن ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا•

.ةيلودلا ةكلمملا فقاوم معدل يدوعسلا يناسنإلا لمعلا نم ةدافتسالا ةرورض•

.) يناسنإلا مالعإلا ( ملاعلا ىلإ ةيدوعسلا ةيناسنإلا دوهجلا لقن يف مالعإلا رود ةيمهأ•

.ةمادتسملا ةيمنتلاو رارقتسالا قيقحتو تاعزنلا لح يف يناسنإلا لمعلا رود•



ًاليزج ًاركش


