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Xام Yعضولا وأ لاحلا و ]̂R نادوسلا )IFRC, 13 Aug, FEWSNET, 13 Aug 
اhiثك ترثأ دق ة?ذ?ذتملاو ةرbcغلا راطمألا نإف )2018

j
 وينوي ( nRارزلا مسوملا kRع 

  فافج ةhvف  راطمألا ەذY تsقعأ .قرزألا ل7نلاو نافدرك بونج R̂[ )سطسغأ -
yzفتو

R حو رويط ( ة7عارزلا تافألل}zنمازت .)تا Yسلا عضولا اذ~iQ ةلق عم 
 راثأ و تا7عادت �Rا ەرود? يدأ اذYو ةعارزلا رخأت �Rا يدأ امم  ة7عارزلا يواقتلا

v~لا ل7صاحملا kRع ةصاخ nRارزلا مسوملا kRع ەhiطخ
R ا جاتحت�R فhvط تا�cةل 

  .ةرذلا لوصحم لثم جضنلل

ادان�سإ
j

 ماعلا اذهل nRارزلا مسوملا جاتنإ نوك� نأ عقوتملا نمف نYارلا عضولا اذهل 
اف7عض

j. لا ةرذلا ل7صاحم فانصأ~v
R ا جاتحت�R فhvلاو جضنلل لوطأ تا~v

R عرزت 
 R̂[ نوعرازملا ناX قباسلا R̂[ .قطانملا مظعم R̂[ تلشف دق ^�iعرازملا ةطساوب ةداع
v~لاو جضنلا ةع�c ةرذلا ل7صاحم kRع نودمتع� قرزألا ل7نلا

R Xعرزت تنا ]̂R 
  يواقتلا ةلق وأ رفوت مدع لاح  R̂[و نألاو طحقلا ةhvفو ر��ت�أو �hمت�س يرهش
 2019 مساوملل طحقلا ةhvف نإف ة7ماشلا ةرذلا لوصحمو ةرذلا لوصحم دافنو
PQاذغلا نمألا عضو نأو  ركsم تقو R̂[ اد�sس

R أ نوك7س�h� ًءاوس ]̂R مداقلا ماعلا.  

ارامد تثدحأ ةرbcغلا راطمألا
j

ا?ارخو 
j

 سطسغأ رهش R̂[ راطمألا لوطY .تا�لتمملل 
]̂R ارامد ثدحأ نافدرك بونج

j
 ترثأت ^�iح R̂[ ناsيY ةعطاقم R̂[ ًالĥ̂م 495 ددعل  

  .kRقداX برغ ةعطاقم? يhiم ما7ب R̂[ ة�أ 30 ددعل د7عsلا عرازملا

v~لا ةرbcغلا راطمألا نأ قيس'تلا ةدحول نوع?اتلا نوبقارملا دروأ
R Yتلط ]̂R 

اض�أو سطسغأ رهش نم نhicخألا ^�iعوبسإلا لالخ ة��7يثألا تاعفترملا
j

 ]̂R 
قُمو سوبا� قطانم

ُ
 �Rا تدأ قرزألا ل7نلا R̂[ تاناض7ف R̂[ ت�sسª دق ة�دودحلا ْفو

v~ح  راهنألا فافض kRع ةدتمملا ة7عارزلا ل7صاحملا hiمدت
R ?رمألا اجنرامو اموتال 

 يرخأ ة7حان نم .ركsم لش¬ مهعرازم ةعارز ةداعإ  ^�iعرازملا راsجإ �Rا يدأ يذلا
v~قطنم ^�iب ة?ذ?ذتملا راطمألا نأ دجن

R ?تدأ )نادوسلا بونج(  ورودو اموتال، 
اc̄sقت

j
 ناسلا لعج امم ريانcو �hمفون يرهشل ل7صاحملا عاونأ لX لشف �Rا ،

 قطانم بلغأ R̂[ راطمألا لوطY لدعم نأ نم مغرلا? .يرخأ قطانم �Rا نوحĥ̂ي
إلا  ةد7ِّج نافدرك بونج R̂[ ة7̄�غلا لاsجلا

ّ
 عرازملا R̂[ ة7ماشلا ةرذلا لوصحم نأ 

v~عطاقم R̂[ ةc̄sقلا
R ط كلذو تلشف دق ةواقلو جنلدلاsاق

j
 ^�iع?اتلا ^�iبقارملا رc̄قتل 

 .قيس'تلا ةدحول

 

 

 صخلم 

 ناسلا �hجت قرزألا ل7نلا R̂[ ءاذغلا ةلق
 نم ةدراولا رcراقتلا .حوĥ̂لا �Rا ^�iيلحملا
 ناسلا دامتعإ �Rا hiشª نh�cخملا
 رامثلا kRع مهئاذغ �i^ ]̂Rيلحملا

  .مهعوج عاsشإل ة7باغلا تاتاsنلاو

 بونج R̂[  ةعطقتملاو ةرbcغلا راطمألا
 نمألا عضو ددهت قرزألا ل7نلاو نافدرك
PQاذغلا

R  2019 ماعلل.  

yzفت
R اوملا طسو ضارمألاºz

R ]̂R 
 kRع  رثؤي قرزألا ل7نلاو نافدرك بونج
 �Rا z{�نcو لقت'ي دقو ة7ش¼عملا ةا7حلا
 نادوسلا بونجو نادوسلا
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اموتال�و ورود ^�iب ةعقاو ةقطنم نم رظنم  
 

Yغلا راطمألا لوطbcع بلاس لش¬ ترثأ ةرkR ألاDراجتلا ةطشcقاوسألا ةكرحو ة Xداصحلا فعض عم تنمازت اهنأ ام ]̂R عرازملا 
 نافدرك بونج R̂[ تاعمتجملا نم ةف7عضلاو ةhiقفلا حئاz{لا .^�iتقطنملا R̂[ ة7ئاذغلا ةمزألا مقافت �Rا يدأ يذلا رمألا ةc̄sقلا

 راعسأ اهيف ام? قاوسألا R̂[ ل7صاحملاو علسلا راعسأل ةظوحلملا تاداbcلا? اورثأت ^�iئجاللاو ^�iحزانلا �Rا ةفاضإلا? قرزألا ل7نلاو
اقsطو .ةcودألا

j
 .ة�7الهتسإلا علسلا راعسأ عافترإ نم نوناع� نطولا ءاجرأ نم hiثك �i^ ]̂Rينادوسلا نإف اقنبد ويدار ەدروأ امل 

v~لا ة7فشقتلا تاءارجإلاو دالsلا R̂[ ثدح يذلا مخضتلا
R ة7نادوسلا ةموكحلا اهتن�ت ]̂R ا ةفاضإلا? م2017 ماعلا�R لاÂلا تاعا~v

R 
 �ألا نم د�دعلا  .راعسألا عافترإ R̂[ لعاف لش¬ مYاس اذY لX ،ة��7يثألا دودحلا لوط kRعو ،نادوسلا بونج R̂[ تعلدنإ

 ةدحاو ة7ئاذغ ةsجو �Rا ة7مويلا ة7ئاذغلا تاsجولا ددع ض7فخت �Rا مهت�hجأ ةsعصلا ة7ش¼عملا فورظلا نأ اوركذ تالئاعلاو
  .مويلا R̂[ طقف

الثمف ة7ئاذغلا ل7صاحملا R̂[ ةلقو حش كانY لاز ام هنأ الإ ل7صاحملا ضع? جت'ت تلاز ام ةعارزلا نأ نم مغرلا?
ً

 ]̂R برغ XقداkR 
امامت ةمودعم ا��7للاو لوفلاو مسمسلا لثم ل7صاحم دجن نÆل رفوتم ةرذلا لوصحم نأ دجن

j. علسلا راعسأ ]̂R جلاsة7̄�غلا لا 
اعفترم لازام

j
   .كانY قاوسألا R̂[ حمقلاو ة7ماشلا ةرذلا ل7صاحم مدعنت ث7ح 

 

 (FSMU)  ويلوي R̂[ ةصاخ ةD}z ردصملا  – 2018  ويلوي ،كمرÆلا ةعطاقم P�Rونج ناسو �أ طسو ةداح ة7ئاذغ ةمزأ

2018 
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]̂R اد�دحتو ،قرزألا ل7نلا
j

 ]̂R قطنم~v
R قاموكو سوبا�ĥ̂ل7صاحملاو علسلا راعسأ تلصو ، ا ]̂R ا ة7لحملا قاوسألا�R تسم�cة7لاع تا 

ادج
j

 ]̂R فhvنم ةنيعم ة Yتقطنملا ناس لعج يذلا رمألا ةنسلا ەذ�i^ ا�R ا ءوجللا�R ألا .مهتاجاح ةل?اقمل يرخأ تارا7خ� ]̂R 
v~قطنم

R و سوبا�Xقومĥ̂ا اوءاجل  ا�R بت~̂R سأ نم د�دعلاhvملقأتلا تا7ج7تاÉلا ة7ئاذغلا مهتاجا7تحإ ةل?اقم فدهب ف7ُّكتلا~v
R تمجن 

7Ìvقح قلق ردصم كانY ة7ئاذغلا ةمزألا تحsصأ قرزألا ل7نلا R̂[ .اYراعسأ عافترËو ة7ئاذغلا داوملا حش نم
R ناسلل Yةمزألا ەذ 

اثح? ،قوبسم hiغ لشÍو ،ناسلا نم ادج hiبك ددع حوزن �Rا تدأ
j

ندت كلذ �Rا ةفاضإلÎب يرخأ قطانم R̂[  ةش¼عملاو ءاذغلا نع 
ّ

 ت
v~لا تامدخلا

R Xت تنا
ُ

v~لا باsشلا تارYاظم بس¬ كلذو hiبك لش¬ )نادوسلا بونج( نا?املا �i^ ]̂Rئجالل مَّدق
R تعلدنإ Yكان  ]̂R 

 مهــcوذو مهــ�راقأ �Rا ءوجللا تاركسعم نم ^�iئجاللا ضعsل ةدوع كانY نأ �Rا hiشª قيس'تلا ةدحو رcراقت  .Ð̂Rاملا ويلوي رهش ة�اهن
اثح?

j
v~لا فعضلاو رقفلا ةلاح نم مغرلا? ءاذغلاو معدلل 

R اهيف ش¼ع� Yألاو براقألا ءالؤYل. ]̂R الا? سوبا� قوس Yكان Óُش
َ

 دوجو دYَا
اثح? اĥ̂قاموكةقطنم نم ^�iمداق ^�iيلحملا ^�iنطاوملا نم hiبك ددع

j
  .ة7ئاذغلا داوملا ضع? ءا�zو لمع صرف نع 

v~لاو )FSMU( ب ةصاخلا ةz{'لا
R تردص ]̂R لاو ويلوي~v

R Xمت يذلا حسملا لوح تنا ]̂R لا بونج ةعطاقم قطانمÆا تراشأ كمر�R 
 ةمزألا تا�دحت ةهجاومل فÆ7َُّّتلاÉملقأتلا ة7ج7تاhvسإ نونب�ي اĥ̂قاموك R̂[ �ألا نم %99 نأو سوبا� R̂[ �ألا نم �R 90%اوح نأ"
v~لا تاsجولا ددع ل7لقتو  ماعطلا ة7مX ل7لقت لالخ نم كلذو ة7ئاذغلا ةوجفلاو

R اهنولوان�ي ]̂R ا ةفاضإلا? مويلا�R دامتعإYع مkR 
v~لا ة�ذغألا

R تعتh� ال7ضفت لقأ
ً

 مهل ءاذغلل ردصمX  )ةh�cلا( ة7باغلا رامثلا kRع دمتعت تأد? �ألا نأ ^�iبقارملا رcراقت تدافأ .مهل 
اطاشh� Dتع� يذلاو - YkRالا ب7قنتلا وحن نوهجتي  اوأد? سوبا� ةقطنم R̂[ �ألا نأ اوركذ ما7بلا وcرادإ .ع�جلا ةحفامل

j
افوفحم 

j
 

v~قطنم نم ناسلا نم ف7ثك كرحت كانY نأ اود�أ قيس'تلا ةدحول نوع?اتلا نوبقارملا .مهتاجا7تحإ ةل?اقم فدهب – رطاخملا?
R 

  ."بYذلا ب7قنت قطانم ەاجت اXدوو �Rاش

ةحصلا  

ا7ق7قح ا�دحت لثم� ة7بطلا تادادمإلا رفوت لازام
j

تاعمتجملل   
 ةحصلا ةcراتركس .ةcردصلاو ة7سفنتلاو ة�cئرلا ضارمألاو اcرالملا ØR ناسلا ^�iب ماعلا اذR Ŷ[ اYراش�نإ عقوتملا ضارمألا ��hأ

 نأ نكم� هنأو ة7̄�غلا لاsجلا �R ]̂R~صحلا ضرمل ةلاح هنأ ودsي ام ءاوتحإ لجأ نم مات فتاتو نواعتب نولمع� ^�iيناسDإلا ءاzX{لاو
yzفتي

R  وcن�}z ا�R ?ا]v
R لخدت متي مل اذإ قطانملا �cفوت  .هئاوتحإل عــــhi تع� ة7بطلا تادادمإلاh� الا يدحتلا�h� هجاوي يذلا 

.Ù�Rراخلا ملاعلا نم ةلوزعملا قطانملا ەذR Ŷ[ ناسلا  

  

ناويحلا ةحص  
yzفت

R و ضارمألاËط7بلا ة�اعرلا مادعنc̄تاناويحلا ة�اعر تا7لمع قيعت ة  
 )ناض ،مانغأ ،راق?أ( كانY ة7ناويحلا ةو�hلا R̂[ قوفنلا لدعم R̂[ عافترإ كانY نأ اYرc̄قت R̂[ تدروأ قرزألا ل7نلا م7لقإ R̂[ ناويحلا ةحص ةcراتركس
قُم ،اXدو قطانم R̂[ ةصاخ

ُ
 .اموتال? ،فو

Dسsط7بلا تامدخلا ةلق و معدلا  ة�دودحمل ةc̄لل ة}zXإلا ءاDناس�i^، نإف Yو تازهلل ةضرُع لظ7س عاطقلا اذËرطاخمو لامتحإ  .ضارمألا راش�ن 
yzفتو راش�نإ

R ا ناويحلا ضارمأ�R ?ا7لاع لظ7س نادوسلا بونجو نادوسلا ءاحنأ ة7ق
j

  .يروفلا مامتYالا بلطتي اذYو 

ةحصلاةئÚبلا حاحصإ  
 

yzفت رطخ ةداcز �Rا تدأ تاناض7فلاو ةرbcغلا راطمألا
R وËضارمألا راش�ن  
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]̂R لاو ةداحلا ة7ئاملا تالاهسإلا راش�نإ نإف راطمألا مسوم جوأÆلوhiا ةفاضإلا? يرخألا ضارمألاو ا�R غ تاسرامملاhi يدل ة7حصلا 
 ة7'بلاو تالضفلاÉتا�افنلا نم صلختلاو ة7قنلا بz{لا ەا7م hiفوتو ÛRصلا ف7قثتلا .ضارمألا راش�نإ رطاخم نم دbcي دق ^�iنطاوملا
v~لا ةماهلا تالاجملا نم �hتعت ة7تحتلا

R ع بج�kR إلا اهيلوت نأ ةلصلا تاذ تاطلسلاYتعإلاو مامتsرطاخم تلازام .معدلاو را 
Q~يبلا حاحصإلا ءوسو فعض? ةطsترملا ةماعلا ةحصلا

R ة7تحتلا تا7'بلاو ]̂R تقطنملا�i^ ا�دحت لثمت
j

ا7ق7قح 
j

 نم ردق �Rا جاتحتو 
.مامتYإلا  

م7لعتلا  

ارمأ م7لعتلا kRع لوصحلا لازام
j

اsعص 
j

 
Xيلحملا ناسلاو تاعمتجملا ل�i^ ]̂R تقطنملا�i^، مهئانبأ لوصح مدعو ة7م7لعتلا تامدخلا فعض نم نوناع� ،قرزألا ل7نلاو نافدرك بونج 
v~ح ةلفقم ة7لوألا سرادملا تلازام ة7̄�غلا لاsجلا R̂[ نافدرك بونج R̂[ .م7لعتلا نم P̂Rدألا دحلل

R قتلا سورد نأو مداقلا ر��ت�ا رهش�cلاو ةhvكhi^ 
 ل7حhvلا لئاسو ةلقو ءاذغلا ةلقو ة�دودحم لظ R̂[ .مداقلا �hمفون رهش R̂[ تاناحتمإلل مهسولج عقوتملا ذ7مالتلل ةلصاوتمو ةرمتسم تلازام
ا�دحت لشÓ عضولا اذY لظ� لقنلاو

j
ا7ق7قح 

j
 .ذ7مالتلل 

نمألا  

دعاصت R̂[ ة7لsقلاو ة7سا7سلا تارتوتلا تلازام  
v~لا ة7باsشلا تارYاظملا دع?

R تعلدنإ ]̂R نا?املا ]̂R بك ددعل لالحإ ة7لمع تمت دقف  ويلويhi ة7لحملا فئاظولا نم Yبونج ةموكح .كان 
ت مل تاق7قحتلا جئاتن نأ الإ قئاقحلا ةفرعم فدهب كلانY تاق7قحت ةلمح? تماق نادوسلا

ُ
'}zَ ?يذلا ةقطنملا نم لئاهلا داعتبإلاو ءالخإلا .دع 

 داوم عــــcزوت ة7لمع ترخأت ث7ح ،قرزألا ل7نلاو نا?املا �i^ ]̂Rئجاللا معد تا7لمع kRع ةsلاس راثآ هل نا�i^ XيناسDإلا ءاzX{لل ةsس'لا? ثدح
 لتقم R̂[ بÞسª يذلاو سطسغأ رهش نم hiخألا ع�بسإلا R̂[ ا��7يثأ �R ]̂Rوكراش ركسعم skR ]̂Rق عازن عالدنإ نع ةد�دع رداصم تدافأ .ةثاغإلا

v~ح قيقد لشÍو بثك نع عاضوألا ةsقارم نم د? ال هنأو ةقطنملا R̂[ ةدعاصتمو ةرمتسم ة7لsقلاو ة7سا7سلا تارتوتلا تلازام .دحاو صخش
R 

 ةدحاو ةثداح تعقو نافدرك بونج R̂[ .ف7صلا ةhvف R̂[ ةصاخ ،ةsقترم تآءادتعإ يأ فاشكتساو كانY ناسلاو ^�iئجاللا kRع كلذ رثؤي ال
قُس ما7ب R̂[ كلذو ەاعرلا نم دحاو ددع اهتيحض حار سطسغأ 24 موي R̂[ راق?ألا بهنل

ُ
اسجاY لشÓ حبصأ  راق?ألا بهن .kRقداX برغ �R ]̂Rو

j
 

اقلقو
j

اhiبك 
j

 .نمآلا nRرلا ةمالس ددهي 

ثح ة7نادوسلا ةموكحلا
ّ

 .^�iتقطنملا لوح تاثحاsملا  ةدواعم ةروkR à̂ع ة7قc̄فإلا ةطاسولا ت

 

 
 
 


