
 
 يفحص نايب 

 
 ةسردملا ىلإ يروس لفط لك ةداعإل يكيرمأ رالود رايلم 1,4 غلبم ىلا جاتحت ةثاغإلا تالاكو
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زززز  ز

 يذلا يراضلا عازنلل ةباجتسالا دوقت يتلا ةثاغإلا تالاكو تدافأ :2016 رياريف / طلبش 2عماّن، 
 تاهجلا طعت مل ام رطخلل ضرعم اهيف بابشلاو لافطألا نم لماك ليج لبقتسم نأ ايروسب فصعي
 ىلإ لافطألا ءالؤه عاجرإل مزاللا ليومتلا ريفوتل ةيولوألا عوبسألا اذه ندنل يف ةعمتجملا ةحناملا

 .ةسردملا

 نم باشو لفط نييالم 4 يلاوح جاتحي ،ةيروسلا ةمزألا عالدنا ىلع ابيرقت تاونس سمخ رورم عمو
 لاجم يف ةدعاسملل ةقطنملا يف ةنس 17 ىتح 5 نيب مهرامعأ حوارتت ةفيضملا تاعمتجملاو ايروس

 نوشيعي يروس لفط 700,000 يلاوحو ايروس لخاد يف ةسردملا جراخ نويلم 2,1 اذه لمشي .ميلعتلا
 .رصمو قارعلاو ندرألاو نانبلو ايكرت يف

وخالل العام الماضي، ساعدت الجهود المشتركة للحكومات والشركاء الدوليين أكثر من مليون طفل وشاب داخل سوريا ليستفيدوا 
من فرص التعلم االرسمي وغير االرسمي. وفي ظل غياب حل سياسي ألحد أكثر النزاعات ضراوةً التي يشهدها العالم منذ عقود، 

 .رمتسم لكشب مهميلعت نورسخي نيذلا لافطألا دادعأ دادزت

 موي ندنل يف دقعيس يزكرم رمتؤم لالخ ةقطنملا يف ميلعتلا ةمزأ ىلع ءوضلا طيلست متيس
 ممألاو جيورنلاو تيوكلاو ايناملأو ةدحتملا ةكلمملا نم لك هفيضتست ،يراجلا عوبسألا نم سيمخلا
 يبلت ةديدج ليومت رداصم داجيإ فدهب ةلود 30 نم رثكأ نم ةداق عامتجالا رضحي نأ عقوتي .ةدحتملا

 .ةمزألاب نيرثأتملا كئلوأل ىدملا ةليوطو ةرشابملا تاجايتحالا

 عايضل ال" ةردابم ىلع موقت يتلا ةدحتملا ممألا تالاكوو ةثاغإ تاعومجم تعد ،عامتجالا داقعنا لبقو
 راوجلا لودو ايروس لخاد باشو لفط نويلم 4 يلاوح ةدعاسمل يكيرمأ رالود رايلم 1,4 غلبم عمجل "ليج

 .يمسرلا ريغو يمسرلا ميلعتلا ىلع لوصحلا

 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل يميلقإلا فسينويلا ريدم ،ةمالس رتيب .د لوقي ددصلا اذه يفو
 ةمزألا مجح ىمانتي ،لافطألل ةبسنلاب" :ةردابملا قيسنت ىلع لمعت يتلا ةمظنملا يهو ،ايقيرفإ

 لكل ةجيتنو":فيضيو ."اهبابش نم الماك اليج رسخت دق ايروس نأ نم فواخملا دادزت اذلو ،رارمتساب
 رييغتلا نكلو .ةيولوا لافطألا ةيامحو ميلعتلا حبصا ،ةحناملا تاهجلاو ءاكرشلا عم مت يذلا لمعلا

 كئلوأ ةيامحو ةسردملل لافطألا عيمج ةداعإل مزاللا رييغتلا وه ندنل يف لصحي نا بجي يذلا
 نم ديزملا بيردتو فيظوتو ةعماجلاو ةنمآلا ملعتلا ةئيب عيسوتو ةسردملا كرت رطخل نيضرعملا

 ."بابشلل ةيتايحلاو ةينهملاو ةينقتلا تاراهملا ريوطت صرف معدو ميلعتلا ةدوج نيسحتو نيملعملا

 يف عازنلا فارطأ ىلع رثكأ طغضلا ىلع ندنل عامتجا رضحتس يتلا تاموكحلا تامظنملا هذه ثحتو امك
 نوناقلا بسحب ىرخألا ملعتلا نكامأو سرادملا ىلع تامجهلا فقول – اهمعدت يتلا تاهجلاو – ايروس

 تامجهلا كلذكو ،ايداع ارمأ نيملعملاو بالطلا لاقتعاو فطخو لتق حبصأ ،ايروس يف .يلودلا يناسنإلا
 رارضألا ببسب سرادم ةعبرأ لك نم ةدحاو ةسردم مادختسا نآلا نكمي ال ثيح .سرادملا ىلع ةيفسعتلا

 .ةيركسع ضارغأل وأ نيحزانلل ىوأمك مدختست اهنأل وأ ،اهب قحل يذلا رامدلا وأ

  



 :عم لاصتالا ءاجرلا تامولعملا نم ديزملل

 tuva.bogsnes@nrc.no ،93231883 47+ ،سينسغوب سينار افوت :نيئجالل يجيورنلا سلجملا

 alun.mcdonald@savethechildren.org ،287 799 791 962+ ،زدلانودكام نالآ :ةلوفطلا ذاقنإ ةسسؤم

 c.gunness@unrwa.org ،972+-2(0)-589-0267 ،سيناغ رفوتسيرك :اورنألا

 ؛singram@unicef.org ،4740 590 79 962+ ،مارغنإ نومياس :فسينويلا

 jtouma@unicef.org ،962+-79-867-4628 ،اموت تييلوج

 farrellb@unhcr.org ،962+-79-022-4652 ،نيئجالل ايلعلا ةيضوفملا

  

 نيررحملل تاظحالم

 ةيامحلا نمضت ةئيب ريفوتو ملعتلا صرف عيسوتل 2013 ةنس "ليجلا عايضل ال" ةردابم قالطإ مت
 :2015 ةياهن يف .راوجلا لودو ايروس يف بابشلاو لافطألل

 مهنم ،ةنسحملا ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا ملعتلا صرف نم ايروس لخاد باشو لفط نويلم 1,2 دافتسا *
 ايروس يف اورنوألا سرادم نم سرادم 305 يلاوحب نيقحتلملا نم ايروس يف ينيطسلف ئجال 51,000

 .ندرألاو نانبلو

 ةرازو اهتروط يتلا ةيتاذلا ملعتلا داوم ىلإ لوصولا نم ةقطنملاو ايروس يف بابشلاو لافطألا نكمت *
 ةيقرو ةخسنب ةرفوتملاو ،ةدحتملا ممألا عم ةيبرتلا

 نع معدلا وا ةيسردملا مزاولا ايكرتو نانبلو ندرألاو قارعلاو رصم يف باشو لفط 650,788 ىقلت *
 .يدقنلا معدلا قيرط

 .فنعلا نع ئشانلا رتوتلا عم لماعتلل ةمزاللا ةياعرلا لفط 600,000 نم رثكا ىقلت *

 .ليدبلا ملعتلاو ةيليمكتلاا صصحلا نم باشو لفط 575,000 نم رثكأ دافتسا *

 .ينهملا بيردتلاب باش 10,000 قحتلا *

 ةمظنم ،سوسرتنإ ،ةيلودلا ةيبطلا ةئيهلا "ليجلا عايضل ال" ةردابم يف ةكراشملا تامظنملا نمضتت*
 ةدحتملا ممألا بتكم ،نيئجالل يجيورنلا سلجملا ،روك يسريم ،ةيملاعلا ةيؤرلا ةمظنم ،ةلوفطلا ذاقنإ

 ،فسينويلا ،نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا ،ةيناسنإلا تادعاسملا قيسنتل
  ،اورنوألا
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