
 

 

 

 

  	��� ���ن
 

��ل �دم أز�� ا�ط��ل ا�����ن � أورو�� ������م  �� �ور��  ������  ا��و���ف ��ذر - ا���ط#�و�"��� ا!������ت ا�
  
  

��س ��� إ  أن ����م �� ��ل أز�� ا�����ن وا�����ر�ن �� أورو�� ا��و���ف ا��وم أن ��ت  – 10/9/2015��و�ورك، 
  ��������ت ا-������ �����ن ا���,+ر�ن ���*�ف.  وا ������ ا�دا�ر ��ذ ز�ن �� �ور��ا��زاع   ���ء �ذل ��ود أ%�ر  $دم

  
��  وا�� ���7 ا��ور��ن ا�ذ�ن ا��.���م��: "���ر ����، ا��د�ر ا-���3 ��3و���ف �� ��ط.� ا�/رق ا1و�ط و/��ل إ�ر�.و�ل 

�". و�;�ف: "�:�طر ا���س %را�وُ�*��3ون � ���م  %��وا �*�/ون/*روا ����1ن وا��م أ��م %��وا ���.ون �� ��دھم �و 
  ". �.��ً �� �����1م��م أو  �رون  ��1م ، و�د��م :��رات أ:رى �*دم و�ودإ�< أورو��  ������م و���ة أط����م و��ّرون

  
� إ�< ا����$دات  -�	��م �ن ا1ط��ل  - �.ر��� ��3ون /:ص 16 ����� ا��زاع ا�دا�ر �� �ور�� ��ت �وا����� �����

�  ا�	��� ا����1� وا����ه ا��,�و�� وا�	رف ا�	�� وا��*�3م.  ��م ����� �3ر$��� ا���.ذة �Dرواح وا�����
  
��3ون /:ص �*�/ون �� �:�3ف  5 $��<، �����   �3��.ون ����دارسور�� ��3ون ط�ل �� � 2���د ا��و���ف أن ھ��ك و

. %�� ��*�د أ�����ً �/%ل ا�.ط�ع ا����ه ���رات طو�3�، و أ+ر�ن  :�ل ا�/�ور ا1:�رة أ���ء ا���د ���7ا��دن وا�����*�ت �� 
  .%��3ً �,ن أ%+ر �ن �	ف ا����/���ت ا�*��� �� �ور�� �*�ل �/%ل �ز�� أو أ��� أ3H.ت أ�وا���  ��ظ�� ا�	�� ا�*��������د 

  
. و�/�ر أ$وام:��� �وا�� �	��م �ن ا1ط��ل ��ذ �دا�� ا��زاع �ل  -��3رار�ن ا���د��3ون �وري  4أ%+ر �ن ا;طر 

:�ل ا�*�م أورو��  ا�ذ�ن و	3وا ا�<أ%�ر ���و$� �ن ا�����ن  أن ا��ور��ن �/%3ونا ���د ا1ورو�� �ن �����ت ا� أ�دث
� ازدادتو����  -ا���ري������� � ������ت أو��ك ا�ذي �.ط*ون ھذه ا�ر��ت ا����و�� ����:�طر إ�<  ا���ود ا���ذو�

� زال ھ��ك أورو�� و$�رھ�،   ���� ���3ون  2�ر%�� و�دھ� �وا�� ���.�ل ا����ورة ��ور��.  �� ا�دول��3ز�د �ن ا�د$م �3�ُ
�، اذ ��، و�ذا ��2014 �دا��  �L�3$ %�ن +�ث �رات $� ���� �;�$ف $دد ا�����ن ا��ور��نوري و�����م ا������ ا��ؤ

��3ون  ��4.8�.�ل ����ن، ا�ذي �	ل $دد �%��L إ�< و. �%ون �ر%�� ا�دو�� ا��� ���.�ل أ%�ر $دد �ن ا�����ن ا��ور��ن
�  . �M ���ل ��630,000�.�ل ا1ردن ري، ����� ��3ون �و 1.1، �وا�� ���

  
 Lوا�� ��ا� �ا���,+ر�ن ����زاع، إ  أن ا���و�ل ا���و�ر ����3$دات ا-������   ا1/:�ص و���رHم �ن ا���د��ت ا�;:�

�  ��	ل ا��و���ف ا  $3<��ث �م  -�وا%ب ا ������ت ����  ��و�ل ا �������ن أ�ل  ا�ذي %��ت اط.3��Lداء ا��	ف 
 �  ��3ون دو ر أ�ر�%�.  903، وا�ذي �O3ت ���L �2015ور�� ودول ا��وار ���

  
  ��3ز�د �ن ا��*3و��ت، ا�ر��ء ا �	�ل ���*�وان ا�����: 

  �jtouma@unicef.org ،4628-867-79-+962و���ت �و��، 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


