
 

 بٛاٌ صحفٙ حٕل 

 )انُذاء( انًصشٚت نهتًُٛت انًتكايهتيشاسكت د. ياجذ عثًاٌ فٙ انًؤتًش انشابع نهًبادسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚشاسك انذكتٕس ياجذ عثًاٌ يذٚش يشكض بصٛشة ٔسئٛس يجهس إداسة انًبادسة انًصشٚت نهتًُٛت 

  .ُٚعقذ حانٛاً بًحافظت األقصش)انُذاء( فٙ انًؤتًش انسُٕ٘ انشابع نهًبادسة ٔانز٘  انًتكايهت

ٔباإلظافت نكهًتّ حٕل يبادسة انُذاء ٔأَشطتٓا انتًُٕٚت فٙ قشٖ صعٛذ يصش ٔخاصتً بًحافظت قُا،  

ٗ أٌ عذد سكاٌ فقذ أنقٗ د. ياجذ عثًاٌ كهًت حٕل انضٚادة انسكاَٛت فٙ يصش، حٛج أشاس فٙ كهًتّ إن

يهٌٕٛ َسًت  11ج صاد عذد انسكاٌ يٍ حٛ 1100ٔ 0841ث يا بٍٛ عايٙ ايش 3يصش قذ تعاعف 

 011، ٔٚتٕقع أٌ ٚصم عذد انسكاٌ إنٙ 1100ٌ َسًت فٙ ٕٛيه 71فٙ يُتصف انقشٌ انًاظٙ إنٗ 

 .1111يهٌٕٛ َسًت بحهٕل عاو 

ً ٚسأ٘ عذد يٕانٛذ إٚطانٛا ٔأسباَٛا ٔفشَسا ٔانًًهكت  كًا أظاف عثًاٌ أٌ عذد يٕانٛذ يصش حانٛا

، ْٕٔ يا ٚشٛش إنٗ االَخفاض انكبٛش فٙ جٕدة انحٛاة ٔانخذياث انتٙ ٚتًتع انًتحذة ٔانسٕٚذ يجتًعٍٛ

بٓا يٕانٛذ يصش يقاسَتً بًٕانٛذ ْزِ انذٔل انخًس خاصتً فٙ ظم يحذٔدٚت انًٕاسد انالصيت نتغطٛت 

ً ٕيهٛ 1.6ذد ٔانبانغ عذدْى فٙ يصش احتٛاجاث انًٕانٛذ انج   .ٌ يٕنٕد سُٕٚا

نضٚادة انكبٛشة فٙ أعذاد انًٕانٛذ تشجع إنٗ عايهٍٛ أساسٍٛٛ ًْا ٔقذ أٔظح عثًاٌ فٙ عشظّ أٌ ا

َقص انٕعٙ بخطٕسة انضٚادة انسكاَٛت عهٗ يصش ٔبخطٕسة اإلَجاب انًتكشس عهٗ صحت انًشأة يٍ 

% يٍ انسٛذاث انًتضٔجاث 30ٕانٙ حم تُظٛى األسشة يٍ َاحٛت أخشٖ، فَاحٛت، ٔعذو تٕافش ٔسائ

ً ٔفٙ سٍ اإلَجاب ال ٚستخذيٍ ٔسٛهت نتُظٛى األسشة، كًا أٌ  يهٌٕٛ سٛذة ال ٚستخذيٍ  1.3حانٛا

 



أنف أخشٚاث ال  511أغفال باإلظافت إنٗ  3أٔ  2ٔسائم تُظٛى األسشة بانشغى يٍ أٌ نذٖ كم يٍُٓ 

  .أغفال عهٗ األقم 4 ٚستخذيٍ ٔسائم تُظٛى األسشة بانشغى يٍ أٌ نذٖ كم يٍُٓ

ٔقذ أشاس عثًاٌ إنٗ أٌ انضٚادة انسكاَٛت قذ تكٌٕ َعًت إرا كاٌ ْؤالء انسكاٌ يؤْهٍٛ نهًشاسكت فٙ 

اإلَتاج ٔانتًُٛت،  نكٍ إرا كاٌ انسكاٌ ال ٚستطٛعٌٕ انًشاسكت بصٕسة فعانت فٙ اإلَتاج ٔانتًُٛت َتٛجت 

ٔغٛشِ فئٌ انضٚادة انسكاَٛت َقًت عهٗ الَخفاض خصائصٓى يٍ حٛج انتعهٛى ٔانًستٕٖ انصحٙ 

  .انذٔنت كًا ْٕ انحال فٙ يصش

اتٛجٛت انقٕيٛت نهسكاٌ ٔانتًُٛت ٔانتٙ تٓذف إنٗ شٔقذ أكذ عثًاٌ عهٗ ظشٔسة االنتضاو بتُفٛز االست

خفط انضٚادة انسكاَٛت نتٕجّٛ عٕائذ انتًُٛت إنٗ تحسٍٛ خصائص انسكاٌ ٔتأْٛهٓى بذالً يٍ أٌ تبتهع 

  .انضٚادة انسكاَٛت عٕائذ انتًُٛت كًا ٚحذث اٌٜ فٙ يصشْزِ 

 

 


