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مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في سورية ،عمران ريزا،
والمنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية ،كيفين كينيدي  -بيان مشترك حول الوصول اآلمن للطالب
ألداء االمتحانات النهائية
دمشق وعمان  19 ،حزيران/يونيو 2020
ناشد منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في سورية ،السيد عمران ريزا ،ومنسق األمم المتحدة
اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية ،السيد كيفين كينيدي ،كافة األطراف لتيسير العبور اآلمن للطالب
المسافرين نحو المناطق الحكومية ألداء امتحاناتهم الدراسية النهائية.
من المتوقع أن يسافر نحو  23,000طالب ،ومعظمهم من الشمال الشرقي وأيضا ً من شمال غرب سورية ،عبر
خطوط التماس نحو المناطق الحكومية في سورية .وسوف ينضمون لما يقارب  250,000طالب في كافة أنحاء
البالد الذين سيؤدون االمتحانات الوطنية المقرر أن تبدأ في  21حزيران/يونيو.
وبحسب التقارير ،فقد قامت المجموعات المسلحة غير الحكومية بمنع عشرات الطالب في حادثين منفصلين على
األقل من العبور اآلمن عبر نقاط التفتيش في محافظتي إدلب وحلب أثناء توجههم إلى مراكز اإلمتحانات .كما تشير
تقارير إضافية ،في مناطق أخرى بما فيها محافظة الرقة ،أن طالبا ً قد تعرضوا للمضايقات والتهديد.
ويواجه األطفال في سورية حزمة من التحديات للبقاء في المدرسة ،بما في ذلك النزوح واألعمال العدائية المستمرة
وانتشار الفقر .وتزداد هذه التحديات حدة خالل جائحة كوفيد ،19-التي أدت إلى تعطل متزايد للوصول إلى التعليم
األساسي.
تؤكد األمم المتحدة أن لألطفال في سورية ،أينما يعيشون ،الحق في إنهاء وإكمال تعليمهم ،بما في ذلك من خالل
االمتحانات الوطنية .نناشد كافة األطراف إلى تيسير ودعم وصول الطالب إلى االمتحانات؛ والتي تعد مرحلة محورية
وتحولية في حياة أي طفل .إن أي تدخل في التعليم ،الذي هو حق لهم ،يعتبر أمراً غير مقبول.
وكما كان األمر في السنوات السابقة ،تدعم األمم المتحدة في سورية ،بما في ذلك منظمة اليونيسف وشركاء قطاع
التعليم ،بيئة محمية لجميع الطالب الذين يجرون االمتحانات الوطنية في كافة أنحاء البالد .وهذا يشمل دعم إعداد
أماكن إقامة وفحص آمنة واإلجراءات المناسبة للتخفيف من احتمال انتقال كوفيد.19-
لمزيد من المعلومات :دانييل مويالن ،المتحدثة عن منظمة األوتشا في سورية+96181771978 ،moylan@un.org ،
دافيد سوانسون ،عمان  (ROMENA)،ديفيد سوانسون ،المتحدث عن مكتب األوتشا اإلقليمي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
swanson@un.org، 962791417882+
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