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يتلا عمشملا  شامقلا  نم  ةعطق  ىلع  لوصحلل  نورظتني  ًاثيدح  نيحزانلا  نم  نويروس  لاجرو  لافطأ 
UNHCR .ايروس ©   ةكسحلا ، يف  لوهلا  ميخم  يف  تادعاسملا  نم  اهريغو  ةيضوفملا  اهرفوت 

ديازتب ديفت  يتلا  ريراقتلا  ءازإ  اهقلق  غلاب  نع  نيئجاللا  نوؤشل  ةدحتملا  ممألل  ةيماسلا  ةيضوفملا  برعت 
عساو قاطن  ىلع  نييندملا  حوزنبو  لافطألاو -  ءاسنلا  نم  ديدعلا  مهنمض  نم  نييندملا –  نيب  تاباصإلا 

رهشألا لالخو  .ايروس  قرش  يف  ةعقاولا  روزلا  ريد  ةظفاحم  يف  نيجه  ةقطنم  يف  لاتقلا  ددجت  طسو 
يلاوح ةظفاحملا  نم  يقرشلا  يبونجلا  ءزجلا  يف  ةيوجلا  تاراغلاو  تاكابتشالا  تربجأ  ةيضاملا ، ةتسلا 
ةضرعم نسلا  رابك  نم  نيريثكلا  ةايح  نإف  لافطألاو ، ءاسنلا  ىلإ  ةفاضإلابو  .رارفلا  ىلع  صخش   25,000

.رطخلل

ثدحتيو .عازنلا  نم  ةررضتملا  نيجه  ةقطنم  يف  نولازي  ام  صخش  نإف 2,000  تاريدقتلا ، بسحبو 
لكشب ةيساسألا  ةيذغألا  راعسأ  عافتراو  تامدخلا  صقانت  عم  ديازتم ، لكشب  ةسئاي  عاضوأ  نع  نورافلا 

ميظنت اهيلع  رطيسي  يتلا  قطانملا  يف  نيرصاحم  نولازي  نيذلا ال  نييندملا  ىلع  نوقلق  نحن  .ريبك 
.ةلودلا
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نأ فيك  انيفظومل  ايروس  قرش  لامش  يف  لوهلا  ميخم  ىلإ  تلصو  يتلا  ةحزانلا  تالئاعلا  يورتو 
.عارصلا ةقطنم  ةرداغم  مهتلواحم  يف  تابقعلاو  تابوعصلا  نوهجاوي  رارفلا  نولواحي  نيذلا  نييندملا 

لقنتلا ةيرح  نامض  ىلإ  مهيلع ، ذوفن  مهيدل  نيذلا  كئلوأ  ىلإ  ةفاضإ  فارطألا ، عيمج  ةيضوفملا  وعدتو 
.ةنمآلا تارمملا  ريفوتو 

لالخ صخش  نم 8,500  رثكأ  كانه  ىلإ  لصو  ثيح  لوهلا ، ميخم  ىلإ  ًارخؤم  نيحزانلا  مظعم  أجل  دقو 
تاعمتجملا ىدل  وأ  يئاوشعلا  بشخ  وبأ  ميخم  يف  نيحزانلا  ضعب  ميقي  امك  .ةيضاملا  ةسمخلا  عيباسألا 

مهيلع تدب  دقو  مادقألا ، ىلع  ًاريس  رارفلل  اورطضا  نأ  دعب  كاهنإلا  نم  نوريثكلا  يناعيو  .ةيلحملا 
يفو ةريزغلا  راطمألا  لباو  تحتو  ءارحصلا ، ضرع  يف  رثكأ  وأ  ٍلايل  عبرأ  مهضعب  ىضق  ثيح  ةاناعملا ،
ةبعصلاو ةريطخلا  ةلحرلا  نأب  ريراقتلا  ديفتو  .ءام  وأ  ماعط  وأ  تاكلتمم  يأ  مهيدل  داكلابو  دراب  سقط  لظ 

يفوت دقو  ً.ارهش  نس 12  نود  مهعيمج  لافطأ –  ةتس  ةافو  ىلإ  تدأ  دق  بيجلا  اذه  لخاد  عاضوألاو 
.ديدشلا فعضلا  نم  ةلاحب  اوناك  ثيح  لوهلا  ميخم  ىلإ  مهلوصو  دعب  مهمظعم 

ربتعيو .لجاع  وحن  ىلع  تالاحإو  ةيروف  تاصوحف  ءارجإب  لوهلا  ميخم  يف  ةيحصلا  ئراوطلا  قرف  موقت 
تاباهتلا ىلإ  ةفاضإ  تايولوألا ، نم  عيقصلا  تامضقو  تاباصإلاو  ةروتبملا  فارطألاو  حورجلا  عم  لماعتلا 

سؤبلاو ديدشلا  بعتلاو  كابترالا  نم  ةلاح  رطيستو  .ازنولفنالاو  دربلا  تالزنو  ةداحلا  يسفنتلا  زاهجلا 
.مهءارو ةلئاعلا  نم  ًادارفأ  اوكرت  نمل  ةبسنلاب  ةصاخ  كانه ، سانلا  ىلع 

لاجم يف  ةدعاسملا  ميدقتو  تاجايتحالا  ديدحتل  ضرألا  ىلع  موي  لك  ءاكرشلاو  ةيضوفملا  دجاوتت 
.ةيبط تادعاسم  ىلإ  نوجاتحي  نيذلاو  مهيوذ  نع  نيلصفنملا  وأ  نيبوحصملا  ريغ  لافطألل  ةصاخ  ةيامحلا ،

نيدفاولا ةفاكل  ءاتشلا  لصفب  ةصاخلا  ةدعاسملاو  ةيساسألا  ةثاغإلا  داومو  مايخلا  عيزوتب  انقرف  موقت  امك 
يف ةماعلا  قفارملا  قاطن  عيسوت  ىلع  لمعنو  اهيف  ةديدج  مايخ  بصنل  ضارأ  زيهجتب  ًايلاح  موقنو  .ددجلا 

.نيجه نم  نيمداقلل  ةعقوتم  ةدايزل  ًابسحت  لوهلا 

تادعاسملا لاصيإ  فدهب  قئاوع  ةيأ  نود  ةيناسنإلا  تادعاسملا  لوصو  ىلإ  انتوعد  ىلع  ًاددجم  دكؤنو 
.ةيساقلا ةيوتشلا  ةرتفلا  هذه  لالخ  ةايحلل  ةذقنملا  ةيناسنإلا 

نم 9,600 رثكأ  ءاويإ  لجأ  نم  يئاوشعلا  ةشيرعلا  ميخم  يف  لمعلا  ريس  رثأت  دقف  ةكسحلا ، ةظفاحم  يفو 
يثلث نم  رثكأ  عبقي  ثيح  بيرقلا ، ضوحلا  يف  هايملا  ىوتسم  يف  عيرسلا  عافترالل  ًارظن  كلذو  حزان 

لاجملا يف  نولماعلا  ماق  دقو  .ةقطنملا  يف  ىلعأ  قطانم  ىلإ  ناكسلا  لقتني  اميف  ءاملا ، تحت  ميخملا 
ةيعامج ًامايخ  اوبصنو  ًانمأ ، رثكأو  ىلعأ  ضارأ  ىلإ  ةميخ  نم 1200  رثكأ  لقنب  نوعوطتملاو  يناسنإلا 

نأل ًارظن  طابحإلاب  رسألا  رعشت  .لاقتنالا  ىلإ  تالئاعلا  ةجاح  دايدزاو  هايملا  بوسنم  عافترا  لاح  يف  ةريبك 
.هايملا بوسنم  عافترا  رارمتسا  عم  يضاملا  رهشلا  لالخ  ةرم  نم  رثكأ  لاقتنالل  رطضا  اهنم  ريثكلا 

نمآ لقن  لجأ  نم  ىرخأ  تاميخم  يف  يضارألا  دادعإب  ىرخألا  ةلعافلا  ةيناسنإلا  تاهجلاو  ةيضوفملا  موقت 
.لاقتنالا رسألا  تررق  لاح  يف  لمتحم ،

دقو .عوبسألا  اذه  لالخ  نيئجاللاو  ةينانبللا  تاعمتجملا  امرون  ةفصاعلا  تحاتجا  نانبل ، يف  ءانثألا  هذه  يف 
تادلبلا يف  رارضأو  تاناضيف  ثودح  ىلإ  جولثلاو  ةريزغلا  راطمألاو  ةيتاعلا  حايرلا  نم  ةديدع  مايأ  تدأ 

نع 360 ديزي  ام  رثأت  اميف  يروس ، ئجال  نويلم  نم  برقي  ام  فيضتسي  يذلا  نانبل  ءاحنأ  ةفاك  يف  ىرقلاو 
.دالبلا ءاحنأ  عيمج  يف  ًائجال  فيضتسي 11,300  ًاعقوم 

امدعب اهرمع ، نم  ةنماثلا  يف  يهو  ةمطاف ، ةيروسلا  ةلفطلا  ةفصاعلا  تلتق  نانبل ، لامش  ةينملا  يفو 
رامدلا مظعم  مجن  دقو  .بيصعلا  تقولا  اذه  يف  اهئاقشأو  اهيدلاول  معدلا  مدقن  نحنو  .تاناضيفلا  اهتفرج 

نع 600 لقي  ام ال  رطضا  هدحو ، عاقبلا  يداو  يفو  .ةتقؤملا  عقاوملا  يف  تاناضيفلاو  ةريزغلا  راطمألا  نع 
.مهيوآمب تقحل  يتلا  ةغلابلا  رارضألا  وأ  تاناضيفلا  ببسب  لاقتنالل  يروس  ئجال 
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لصف يف  ةدعاسملا  جمانرب  نم  ءزجك  ةفيعض  ةلئاع  ةيضوفملا 166,000  دعاست  نانبل ، ءاحنأ  عيمج  يفو 
ةيطغألا ريفوت  معدلا  لمشيو  .راطمألا  نع  ًاديعبو  ءفدلا  ىلع  ظافحلا  ىلع  اهتدعاسمل  ءاتشلا 

ةدعاسم ىلإ  ةفاضإلاب  ةيوجلا ، لماوعلا  نم  مهيوأم  ةيامح  ىلع  نيئجاللا  ةدعاسمل  بشخلاو  ةيكيتسالبلا 
ىلع تالئاعلا  ةدعاسملو  ةدرابلا ، ةسمخلا  رهشألا  لالخ  ةلئاع  لكل  ًايكيرمأ  ًارالود  ةميقب 75  ةيرهش  ةيدقن 

.سبالملاو ةيودألاو  ةئفدتلا  دوقو  كلذ  يف  امب  ءاتشلا ، لالخ  ةيفاضإلا  تاقفنلا  ةيطغت 

صاخشألا نم  نويلم   3.5 ةيوتشلا ل ـ ةدعاسملا  ريفوت  ىلإ  يلاحلا  ءاتشلا  لصف  يف  ةيضوفملا  فدهت 
مت دقو  .رصمو  قارعلاو  ندرألاو  نانبلو  ايروس  يف  نيئجاللاو  نييقارعلاو  نييروسلا  نم  ًايلخاد  نيحزانلا 

.نييروسلاو نييقارعلا  نيئجاللاو  نيحزانلا  نم  صخش  ينويلم  نم  رثكأل  ةيوتشلا  ةدعاسملا  ريفوت 

ةفيعضلا رسألل  ةيمسوملا  ةيدقنلا  ةدعاسملا  ريفوت  ءاتشلاب  ةقلعتملا  ةيضوفملا  ةيجيتارتسا  لمشتو 
داومك ءاتشلا ، لصفل  ئجالملا  دادعإ  نع  ًالضف  درابلا ، ءاتشلا  لصفب  ةصاخلا  ةيساسألا  ةثاغإلا  داومو 
.ةيئاوشعلا عقاوملاو  تاميخملا  يف  ةيتحتلا  ىنبلا  نم  اهريغو  فرصلا  تاكبش  تانيسحتو  ميمرتلاو  لزعلا 

نم ةرتفلا  يطغتو  يكيرمأ  رالود  نويلم  ءاتشلا 180  لصفل  ةيميلقإلا  ةطخلل  ةيلامجإلا  ةينازيملا  غلبت 
سرام 2019. ىلإ  ربمتبس 2018 

: تامولعملا نم  ديزملل 

khalafm@unhcr.org +963 9933 57860 فلخ : اسيم  ايروس ، يف 
aboukhal@unhcr.org +961 71 880 070 دلاخ : وبأ  ازيل  توريب ، يف 

aminr@unhcr.org +962 (0)790 04 58 49 نيمأ : ىلر  ناّمع ، يف 
mahecic@unhcr.org +41 79 642 97 09 شتسيهام : هيردنأ  فينج ، يف 

ةلص تاذ  رابخأ 
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عالطا ىلع  اونوك 

ةينورتكلإلا ةرشنلا  يف  كارتشالا 

: انوعبات

لالخ نم  .تنرتنإلا  مادختسا  يف  كتبرجت  نيسحت  يف  ةدعاسملل  ىرخألا  تاّددحملاو  زيكوكلا  مدختسن 
مادختسا ببس  ىلع  فرعتلل  انب  ةيصوصخلا  ةسايس  أرقا  .كلذ  ىلع  قفاوت  تنأف  انعقومل ، كمادختسا 

كطباوض رييغت  ةيفيكو  زيكوكلا 
قفاوم
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