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 لافطأل معدلا ميدقت نالصاوي فسینویلا ةمظنمو يملاعلا ةيذغألا جمانرب
 19- دیفوك ةحئاج ةھجاوم يف قارعلا يف سرادملا
 
 يملاعلا ةيذغألا جمانربو فسینویلا ةمظنم تماق ،ةكرتشم ةديدج ةردابم يف :2021 ناسین / ليربأ 15 ، دادغب
 نم نھلاقتنا معدل ، ةرصبلا يف ةیئادتبالا سرادملا يف ةاتف 2,400 لئاوعل ةيدقن ةحنم ميدقتب ةدحتملا ممألل عباتلا
 يبيرجتلا عورشملا اذھ موقي ،اھریثأتو 19 – دیفوك ةحئاج نم مغرلا ىلعو .طسوتملا میلعتلا ىلإ يئادتبالا میلعتلا
 .لزنملا يف وأ ةیسردملا فوفصلا يف ءاوس ملعتلا ةلصاومل برعلا طش ةقطنم يف تاقھارملا تایتفلا معدب
 

 ةلاعإ ىلع ةشھلاو ةریقفلا لئاوعلا ،اًیكيرمأ اًرالود 80 لداعي امب يقارعلا رانيدلاب عفدُت يتلا حنملا هذھ دعاستس
 هبلاط لكل اًیكيرمأ اًرالود 240 هتمیق يلامجإب ،يساردلا ماعلا اذھ لالخ ةلئاعلل طاسقأ ةثالث عفد متیس .اھلافطأ
 .ةساردلاب رمتست
 
 مھتدئام ىلع ماعطلا ریفوت ىلع نيرداق ریغ مھسفنأ نودجي نيذلا ءابآلاو تاھمألا لیمت ،نایحألا نم ریثك يف"
 .لمعلا قوسب نھقاحلإ وأ ركبملا جاوزلل مھتانب عفد ىلإ ،مھل میلعتلا ریفوت وأ مھلافطأ سوؤر قوف فقسب ظافتحالاو
 يملاعلا ةيذغألا جمانرب انكيرش عم لمعن اننإف ،همدقن يذلا معدلا لالخ نم هنأ ،فسینویلا لثمم ،زدراودإ لوب حضوأو
  نم ةسئاي ةلواحم يف ملعتلا نم لافطألا بحس ىلإ رارطضالا مدعو ةیلاملا ةوجفلا دس ىلع رومالا ءایلوأ ةدعاسمل
 .مھتاقفن ةیطغتل رومالا ءایلوأ
 
 ىلع لافطألا ةردق تحبصأ ،سرادملا قالغإ كلذ يف امب ،اھب ةقلعتملا دویقلا ضرفو 19 - دیفوك ةحئاج روھظ عم
 ةبجو ىلإ مھلوصو نامض تالاحلا نم ریثك يفو - مھسرادم يف مھئاقدصأ عم بعللاو يعامتجالا لصاوتلاو ملعتلا

 سفنألا قشب تققحت يتلا بساكملا نأ ، 2020 ماع يف يلودلا كنبلا اھارجأ ةسارد تركذو .ةددھم رومأ– ةیئاذغ
 .بالطلل لمتحملا بسكلاو ليوطلا ىدملا ىلع ةیلبقتسملا صرفلا ىلع رثؤي امم ،عجارتت دق يرشبلا لاملا سأر يف
 نأ 2020 ماع رخاوأ يف يملاعلا ةيذغألا جمانربو فسینویلا ةمظنم اھترجأ ةكرتشم ةیئاصقتسا ةسارد تفشك امك
 نم دحلا لثم ،ةدوجوم ةیئاقولا ریبادتلا نأ املاط ،سرادملا ىلإ مھلافطأ ةدوع نولضفي رومالا ءایلوأ نم %90 نم رثكأ

 ،ةسردملا يف لماك ماودب بیبط/يحص يئاصخأ دوجوو ،ةسردملا ةحاس يفو ةیساردلا فوفصلا يف لافطألا ددع
 .سوریفلا نم ةيامحلل ةیمازلإلا ةعنقألا ءادتراو ،سوریفلل درف ضرعت اذإ اًموي 14 ةدمل لزنملا يف ءاقبلاو
 
ً افعض رثكألا سرادملا تاذیملت ىلع فیسینویلا ةمظنمو يملاعلا ةيذغألا جمانرب زكري ،ةردابملا هذھ لالخ نم
 فسینویلا ةمظنمو يملاعلا ةيذغألا جمانرب ركشيو .دبألا ىلإ میلعتلا كرت رطخ هیف نھجاوي جرح تقو يف ،نھلئاوعو
 ةساردلا دعاقم كرت ىلإ ةرصبلا يف تایتفلا ضعب رطضت دق اھنود نم يتلا ةردابملا هذھل امھمعد ىلع ادنكو ایناملأ
 ةرازوو يملاعلا ةيذغألا جمانرب نإ" :جاجیم نمحرلا دبع قارعلا يف يملاعلا ةيذغألا جمانرب لثمم لاقو .ناوألا لبق
 مھلئاوعو ذیمالتلا معدل ةیسردملا ةيذغتلل ينطولا جمانربلا فانئتسال ،نكمم تقو برقأ يفو دادعتسا ىلع ةیبرتلا
 ىلع مھدعاستو ةسردملا ىلا لافطألا باطقتسا يف مھاست يتلاو ،ةيذغم ةیسردم تابجو ریفوت لالخ نم ةشھلا
 .”ةساردلا يف ةبظاوملا
 
 بيردتً اضيأ معدلا ةمزح لمشت ،يملاعلا ةيذغألا جمانربو فسینویلا ةمظنم نم تایتفلل ةمدقملا حنملا ىلإ ةفاضإلاب
 متي يتلاو ،میلعتلاو سيردتلا قرطو بیلاسأ يف يعامتجالا عونلل يعارملا جاھنملا ىلع تاملعملا /نیملعملا
 .ةقلغم لازت ال سرادملا نوك ببسبً ایلاح دعُب نع اھؤارجإ
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 فسینویلا ةمظنم

 لمعن ، انئاكرش عم بنج ىلإ اًبنجو .هب موقن ام لك يف لفط لك ةیھافرو قوقح زيزعت ىلع فسینویلا ةمظنم لمعت
 لافطألا ىلإ لوصولل صاخ دھج لذب ىلع زیكرتلا عم ، يلعف لمع ىلإ مازتلالا اذھ ةمجرتل اًمیلقإو ةلود 190 يف
 .ناكم لك يف لافطألا عیمج حلاصل ، اًداعبتساو ًةشاشھ رثكألا

  www.unicef.org   ةرايزب مق ، لافطألل اھلمعو فسینویلا لوح تامولعملا نم ديزمل

  Instagram و Facebook و Twitter ىلع فسینویلا عبات

 

 يملاعلا ةيذغألا جمانرب

 ةیناسنإ ةمظنم ربكأ نحن .2020 ماعل مالسلل لبون ةزئاج ىلع زئاحلا وھ ةدحتملا ممألل  عباتلا يملاعلا ةيذغألا جمانرب
 رارقتسالاو مالسلا ىلإ قيرط ءانبل ةیئاذغلا تادعاسملا مدختسنو ئراوطلا تالاح يف حاورألا ذقننو ، ملاعلا يف
 .خانملا ریغت ریثأتو ثراوكلاو تاعازنلا نم نوفاعتي نيذلا صاخشألل راھدزالاو

  Instagram و Facebook و Twitter ىلع يملاعلا ةيذغألا جمانرب عبات

 

 

 :لاصتألا ىجري تامولعملا نم ديزملل

For more information please contact: 
 + ikafembe@unicef.org, 964 751 015 0949  قارعلا فسینوي ،يبمیفاك تنسونإ

  ,sharon.rapose@wfp.org+964 780 915 0962    قارعلا يف يملاعلا ةيذغألا جمانرب ،زوبار نوراش
 


