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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 

 ،  يزا، عمران رةمنسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في سوري

اآلمن للطالب وصول البيان مشترك حول  -، كيفين كينيدي ةسوريالزمة ألوالمنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية ل

 االمتحانات النهائية اءألد
 

 2020 يونيو/حزيران 19دمشق وعمان ، 

 
، ومنسق األمم المتحدة يزا السيد عمران ر ة،منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في سوري ناشد

كافة األطراف لتيسير العبور اآلمن للطالب اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية، السيد كيفين كينيدي، 

 النهائية. ة ألداء امتحاناتهم الدراسيةيمناطق الحكومالالمسافرين نحو 

 

طالب، ومعظمهم من الشمال الشرقي وأيضاً من شمال غرب سورية، عبر  23,000من المتوقع أن يسافر نحو 

طالب في كافة أنحاء  250,000خطوط التماس نحو المناطق الحكومية في سورية. وسوف ينضمون لما يقارب 

 زيران/يونيو.ح  21في  أن تبدأالبالد الذين سيؤدون االمتحانات الوطنية المقرر 

 

عشرات الطالب في حادثين منفصلين على قامت المجموعات المسلحة غير الحكومية بمنع فقد وبحسب التقارير، 

كما تشير . إلمتحاناتأثناء توجههم إلى مراكز اوحلب إدلب  تياألقل من العبور اآلمن عبر نقاط التفتيش في محافظ

 . هديدمحافظة الرقة، أن طالباً قد تعرضوا للمضايقات والتتقارير إضافية، في مناطق أخرى بما فيها 

 
من التحديات للبقاء في المدرسة، بما في ذلك النزوح واألعمال العدائية المستمرة  حزمةفي سورية يواجه األطفال و

التعليم  صول إلى تعطل متزايد للو، التي أدت إلى 19-جائحة كوفيدوانتشار الفقر. وتزداد هذه التحديات حدة خالل 

 .األساسي
 

، أينما يعيشون، الحق في إنهاء وإكمال تعليمهم، بما في ذلك من خالل  ةتؤكد األمم المتحدة أن لألطفال في سوري

والتي تعد مرحلة محورية ودعم وصول الطالب إلى االمتحانات؛  يسيراألطراف إلى ت كافة نناشداالمتحانات الوطنية. 

 .بوليعتبر أمراً غير مق ،هو حق لهمالذي  ،دخل في التعليمأي تإن في حياة أي طفل.  وتحولية
 
قطاع اليونيسف وشركاء منظمة ، بما في ذلك ةفي السنوات السابقة، تدعم األمم المتحدة في سوري وكما كان األمر 

البالد. وهذا يشمل دعم إعداد   كافة أنحاءلجميع الطالب الذين يجرون االمتحانات الوطنية في  محميةالتعليم، بيئة 

 . 19-انتقال كوفيدللتخفيف من احتمال  ةالمناسب جراءاتواإل أماكن إقامة وفحص آمنة
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