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زكرم راوجب  نوتيزلل  لقح  يف  شيعتو  ةينانويلا  سوفسيل  ةريزج  ىلإ  ًارخؤم  تلصو  بلدإ  نم  ةيروس  ةلئاع 
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اهدوهج فيثكت  ةرورض  ىلع  ةيبوروألا  لودلا  نيئجاللا  نوؤشل  ةدحتملا  ممألل  ةيماسلا  ةيضوفملا  تثح 
ةريطخلاو ةبعصلا  تالحرلا  ببسب  سيل  نيرمألا  اوناع  نيذلاو  نيرجاهملاو  نيئجاللا  نم  لافطألا  ةيامحل 
كلذ يف  امب  ابوروأ ، يف  تاقشملاو  رطاخملا  نوهجاوي  اولاز  ام  مهنأل  لب  بسحف ، اهب  نوموقي  يتلا 

.ةبسانملا ةياعرلل  مهراقتفاو  نيغلاب ، مهنأ  ىلع  ئطاخ  لكشب  مهليجستو  نمآلا ، ريغ  نكسملا 

نم ةرتفلا  لالخ  هنأب  مويلا ، هترشن  يذلاو  ةسئاي ،“ تالحر   ” ناونعب ةيضوفملا  ريرقت  نم  ةخسن  رخآ  ريشتو 
لقأ ددع  وهو  طسوتملا ، رحبلا  قرط  ربع  ابوروأ  ىلإ  صخش  يلاوح 80,800  لصو  ربمتبس 2019 ، ىلإ  رياني 

لافطألا ّلكش  اولصو ، نيذلا  نيب  نمو  .صخش  لصو 102,700  امدنع  ةرتفلا  سفنب  ةنراقم  ماع 2018  نم 
.مهيوذ نود  مهنم  نوريثك  لصوو  مهعبر  نم  رثكأ 

وأ تاعازنلا  نم  اورف  لافطألا  ءالؤه  نوكي  دق  : ” ةيضوفملا يف  ابوروأ  ةرادإ  ةريدم  وروم ، لاكساب  تلاقو 
نم ضعب  مهقحب  تبكتراو  تاونسل ، امبر  وأ  رهشأ ، ةدعل  مهرايد  نع  اودعتبا  وأ  مهرسأ  دارفأ  اودقف 

، ابوروأ ءاحنأ  ةفاك  يف  تفاضأو ” : دودحلا .“ دنع  فقوتت  مهتاناعم ال  نكل  مهتالحر ، لالخ  ةعيظفلا  تاكاهتنالا 
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دحلا ىوس  اهيف  رفوتي  ةريبك ال  زكارم  يف  نايحألا  نم  ريثك  يف  مهيوذب  نيبوحصملا  ريغ  لافطألا  عضو  متي 
ديزي يذلا  رمألا  ةيسفنلا ، تابارطضالاو  فنعلاو  تاكاهتنالا  نم  ديزمل  مهضرعي  امم  فارشإلا ، نم  ىندألا 

“. مهئافتخا ىتح  وأ  ىرخأ  نكامأ  ىلإ  مهلاقتنا  رطخ  نم 

اطلامو ايلاطيإو  اينابسإ  نم  رثكأ  ماعلا -  اذه  طسوتملا  رحبلا  ةقطنم  ربع  نيمداقلا  ةيبلاغ  نانويلا  تلبقتسا 
ام كلذ  يف  امب  رحبلا ، قيرط  نع  نانويلا  ىلإ  لفط  نم 12,900  رثكأ  نآلا  ىتح  لصوو  .ةعمتجم  صربقو 

ناتسناغفأ نم  اوءاج  مهنم  ريثكلا  مهيوذ ، نع  نيلصفنملا  وأ  نيبوحصملا  ريغ  لافطألا  نم  نم 2,100  برقي 
ريغو ةظتكملا  لابقتسالا  زكارم  يف  عاضوألا  ربتعتو  .فنعلاو  تاعارصلا  نم  يناعت  ىرخأ  لودو  ايروسو 

.غلاب وحن  ىلع  قلقلل  ةريثم  ةينانويلا  هجيإ  رحب  رزج  يف  ةيحصلا 

نع جذامنل  ةيباجيإ  ةلثمأ  كانهو  ظاظتكالا  نم  فيفختلل  فدهت  ريبادت  نع  ةينانويلا  تاطلسلا  تنلعأ  دقو 
ىتحو كلذ ، عم  .عمتجملا  ىلع  ةمئاقلا  لافطألا  ةلافك  كلذ  يف  امب  اهذيفنت ، متي  يتلا  ىلضفلا  تاسرامملا 

ريغ نكاسم  يف  شيعلاب  نانويلا  يف  مهيوذب  نيبوحصملا  ريغ  لافطألا  مظعم  رمتسي  ربمتبس ، ةياهن 
ريفوتل ةيبوروألا  لودلا  ةيضوفملا  دشانت  اهنوهجاوي ، يتلا  ةروطخلا  ةغلابلا  فورظلا  ىلإ  رظنلابو  .ةبسانم 

دارفأ ىلإ  مامضنالل  نيلهؤملا  لافطألا  لقن  عيرست  لجأ  نمو  نماضت  ةردابك  مهنيطوت  ةداعإل  صرف 
.مهرسأ

ريشي ةيامحلا ، نيسحت  وحن  ابوروأ  ءاحنأ  عيمج  يف  ةيباجيإلا  تاوطخلا  نم  ديدعلا  ليجست  مت  نيح  يفو 
لازي يتلا ال  تايدحتلا  ضعب  ةهجاومل  هب  مايقلا  نيعتي  يذلا  لمعلا  نم  ريثكلا  كانه  لازي  هنأ ال  ىلإ  ريرقتلا 

زاجتحال لجاع  دح  عضو  ىلإ  ةيبوروألا  لودلا  هتايصوت ، نيب  نم  ريرقتلا ، وعديو  .اهنوهجاوي  لافطألا 
لافطألا لوصح  نامضو  ةيعامتجالا  ةمدخلل  نيفظوم  وأ  نيبردم  ءايصوأ  نييعتو  لافطألا ، نم  نيرجاهملا 
فارتعالا لجأ  نم  ًاضيأ  لافطألا  يناعي  دق  ابوروأ ، ءاحنأ  عيمج  يف  .ميلعتلا  ىلع  نيرجاهملاو  نيئجاللا  نم 
.لفطلا رمع  مييقت  دنع  تاصصختلا  ةددعتمو  ةلماش  بيلاسأ  مادختسا  ىلإ  ريرقتلا  وعديو  لافطأك  مهب 

ةيامحلا ىوتسم  عفر  ىلع  ةرداق  لودلا  نوكتس  ريرقتلا ، اذه  يف  ةحضوملا  تاوطخلا  ذاختا  لالخ  نم 
يتلاو ىلضفلا ، مهحلاصم  قيقحت  ةيفيك  ديدحتل  لضفأ  لكشب  ةزهجم  نوكتسو  مهلقنت  ءانثأ  لافطألل  ةحاتملا 

.ابوروأ جراخ  ًالولح  لمشت  دق 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/71703 ةيزيلجنالا ) ةغللاب   ) ريرقتلا ةارقل 

: تامولعملا نم  ديزملل 

throssel@unhcr.org, + 41 79 33 77 591 ليسورث : زيل  فينج ، يف 
cheshirk@unhcr.org, +30 6951 854 661 فوكريشيش : سيروب  انيثأ ، يف 

rentsch@unhcr.org, +49 151 706 660 15 شتنير : نيترام  نيلرب ، يف 
patterso@unhcr.org, +32 2 627 5980 نوسرتاب : فيام  ليسكورب ، يف 

stevanoz@unhcr.org, +36 305 309 633 شتيفونافيتس : ناراز  تسبادوب ، يف 
clarke@unhcr.org, +353 87 989 3461 كرالك : يدوج  نلبد ، يف 

saltmars@unhcr.org, +44(0)7880 230 985 شرامتلاس : ويثام  ندنل ، يف 
vegam@unhcr.org, +34 670 661 263 اغيف : سوسيخ  ايرام  ديردم ، يف 
schmittc@unhcr.org, +33 6 23 16 11 78 تيمش : نيليس  سيراب ، يف 

sami@unhcr.org, +39 335 679 47 46 يماس : اتولراك  امور ، يف 
crvenkov@unhcr.org, +387 33 290 470 شتفوكنيفرك : نيفرن  وفييارس ، يف 

bach@unhcr.org, + 46 708 66 0451 شتاب  : نيلوراك  ملوهكوتس ، يف 
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