
يف ًارسق  نيرجهملا  ةيامحل  مادتسم  معد  ريفوت  ىلع  ثحت  ةيضوفملا 
انوروك سوريفل  رمدملا “  ” ريثأتلا نم  ملاعلا 

unhcr.org/ar/news/press/2020/5/5eb9bf224.html

نأشب ةيملاعلا  ةحصلا  ةمظنم  تاداشرإ  عم  ًايشامت  نيئجالل ، يرتعزلا  ميخم  يف  اهيدي  لسغت  ةيروس  ةاتف 
UNHCR/Mohamad al-Taher .سوريفلا ©   راشتنا  عنم 

يكيرمأ رالود  نويلم  غلبم 745  ىلع  لوصحلل  نيئجاللا  نوؤشل  ةدحتملا  ممألل  ةيماسلا  ةيضوفملا  ىعست 
ناكسلا نم  مهريغو  نيئجاللا  نيب  هنم  ةياقولاو  انوروك  سوريف  يشفتل  دادعتسالل  هيف  عراست  تقو  يف 
ةثدحملا ةيملاعلا  ةيناسنإلا  ةباجتسالا  ةطخ  نم  ةيضوفملا  ةصح  يهو  ملاعلا ، ءاحنأ  عيمج  يف  نيحزانلا 

ىلإ ًادانتساو  .يكيرمأ  رالود  رايلم   6.7 ريفوتب ميدقتب  دشانتو  يضاملا  سيمخلا  موي  اهقالطإ  مت  يتلاو  يتلاو 
غلبملا نإف  ًارسق ، نيحزانلا  نيب  ءابولا  رثأ  نم  دحلل  ةيملاعلا  تاجايتحالاب  ةصاخلا  مييقتلا  تايلمع  ثدحأ 

يكيرمأ رالود  نويلم  غلابلا 255  يلوألا  غلبملا  نم  ىلعأ  وه  ةيضوفملا  هيلع  لوصحلل  ىعست  يذلا 
.سرام يف 25  ةيضوفملل  قباسلا  ءادنلا  يف  بولطملاو 

نيئجاللا نم  ةريبك  ًادادعأ  فيضتست  يتلا  نادلبلا  كلذ  يف  امب  دلب ، لك  يف  نآلا  انوروك  سوريف  راشتنا  عم 
رثكألا نيب  نم  مه  صخش  نويلم  مهددع 71  غلابلاو  ملاعلا  لوح  ًارسق  نيحزانلاو  نيئجاللا  نإف  نيحزانلاو ،

.سوريفلا رطخل  ةضرع 

ًايلخاد نيحزانلاو  نيئجاللا  تاميخم  يف  نآلا  ىتح  سوريفلل  شفت  يأ  نع  غالبإلا  متي  مل  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو 
لودلا نم  نيئجالل  ةفيضم  ةلود  يف 134  ةعرسلا  هجو  ىلع  اهتباجتسا  ترشاب  ةيضوفملا  نأ  الإ  ةريبكلا ،

.دالبلا لخاد  سوريفلا  راشتنا  نع  تغلبأ  يتلا 
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ثادحإ يف  ببستي  ءابولا  نإ  : ” يدنارغ وبيليف  نيئجاللا ، نوؤشل  ةدحتملا  ممألل  يماسلا  ضوفملا  لاقو 
اورف نيذلا  صاخشألل  ةبسنلابو  .نسلا  رابكو  ءاسنلل  ةبسنلاب  ةصاخو  ملاعلا ، ءاحنأ  عيمج  يف  ةقيمع  حورج 

عم نواعتلاب  ً.الئاه  ناك  مهيفيضم  ىلعو  بلاغلا  يف  مهشيع  لبس  ىلع  ريثأتلا  نإف  داهطضالاو ، بورحلا  نم 
ةدعاسملا ميدقت  ةلصاوم  ىلع  ةممصم  ةدحتملا  ممألا  نإف  ةيموكحلا ، ريغ  تامظنملا  نم  انئاكرش 

ةصاخلا ةباجتسالا  ططخ  يف  مهجاردإ  نامضل  مهيفيضمل ، كلذكو  رارفلل  نورطضي  نيذلا  صاخشألل 
“. يعامتجالا نامألا  تاكبش  ىلإ  لوصولاو  ةماعلا  ةحصلاب 

نم برقي  ام  ةايحب  ىدوأو  ملاعلا ، ىوتسم  ىلع  صخش  نييالم  ةعبرأ  نم  رثكأ  سوريفلا  باصأ  مويلا ، ىتح 
ةدم دعب  الإ  ملاعلا  لود  رقفأ  يف  هتورذ  ضرملا  غلبي  نأ  عقوتملا  ريغ  نم  هنأل  ًارظنو  .صخش   280,000
.أوسألل دعتستو  ةعرسب -  بهأتت  ملاعلا  لوح  ةيضوفملا  قرف  نإف  ىرخأ ، رهشأ  ةتس  ىلإ  ةثالث  نم  حوارتت 

قرشلا ءاحنأ  عيمج  يفف  .لئاه  لكشب  نيئجاللا  تلاط  ةيساقو  ةداح  ةيداصتقا  ًاراثآ  ةمزألا  هذه  تّفلخ  دقل 
ةيساسألا مهتاجايتحا  ةيطغتل  ةلجاع  ةيلام  ةدعاسم  نيئجاللا  نم  فالآلا  تائم  بلط  ايقيرفإو ،  طسوألا 

رهش يف  نادلبلا  نم  ديدعلا  يف  ذيفنتلا  زيح  ىرخألا  ةماعلا  ةحصلاو  لافقإلا  تاءارجإ  لوخد  ذنم  ةيمويلا 
مهلمش نيذلا  نيئجاللا  فصن  نم  رثكأ  دافأ  ءابولا ، لبق  ًايداصتقا  ًاؤطابت  هجاوي  ناك  يذلاو  نانبل ، يف  .سرام 

نم .يموي  رجأب  لمعلاك  مهشيع  لبس  اودقف  مهنأب  ليربأ  رهش  رخاوأ  يف  ةيضوفملا  هترجأ  يذلا  عالطتسالا 
دقو .ماعطلا  تابجو  ضعب  نع  ءانغتسالل  اورطضا  مهنأب  دافأ 70 % مهعم ، ثدحتلا  مت  نيذلا  نيئجاللا  نيب 
دق نهلخد  رداصم  نأب  ًابيرقت  لمعت  تناك  نم  لك  تركذ  ثيح  ًاغلاب ، تائجاللا  ءاسنلا  ىلع  ريثأتلا  ناك 

.تلطعت

ةيسفن تابوعص  ىلإ  يدؤي  نأ  نكمي  شيعلا  لبسو  ةيمويلا  روجألا  نادقف  نأ  نم  قلقلاب  ةيضوفملا  رعشتو 
تاراشتسالاو ةيسفنلا  ةحصلا  تالاح  يف  ريبك  عافتراب  ةيضوفملا  ءاكرش  دافأ  ندرألا ، يف  .ةيعامتجاو 

.ةيعامتجالا - ةيسفنلا

ريغ لافطألاو  ءاسنلا  اهليعت  يتلا  رسألا  لالغتسالاو  رقفلا  رطخل  ًاريثك  ةضرعملا  تائفلا  لمشتو 
نكميو .ةفلتخملا  ةيسنجلا  تاهجوتلا  يوذ  نم  صاخشألاو  نينسملاو  مهيوذ  نع  نيلصفنملاو  نيبوحصملا 

.ةيدقنلا حنملا  لالخ  نم  اميس  ال  ةئراطلا ، ةدعاسملا  ريفوت  لالخ  نم  مهعضو  نيسحت 

ةيضوفملا تززع  صاخلا ، عاطقلاو  ةيموكحلا  ةمعادلا  تاهجلا  نم  ةيخسلاو  ةيروفلا  تامهاسملا  لضفبو 
نم رثكأ  ةيناديملا  تايلمعلل  تملسو  ةيضوفملا  ترتشا  عيباسأ ، نوضغ  يف  .سوريفلل  اهيدصت  نم  ةعرسب 

ةدحو نم 1,600  رثكأو  ةيوهت  زاهج  نيجسكأ و 640  ّزكرم  بوث و 3,600  هجو و 850,000  عانق  نويلم   6.4
ةيصخشلا ةيامحلا  تادعم  نم  نانطأ  ةتس  لقن  مت  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .يناديم  ىفشتسم  ةينكس و 50 

سوريفب ةلصلا  تاذ  ةيدقنلا  تادعاسملا  نم  يكيرمأ  رالود  نويلم  عيزوت 30  متو  ًاوج  ةيبطلا  تادادمإلاو 
.ةلود يف 65  انوروك 

ةدايز لالخ  نم  ةينطولا  يحصلا  فرصلاو  ةحصلا  ةمظنأ  زيزعت  ىلع  ةيضوفملا  لاومألا  دعاست  فوسو 
ًاضيأ ةيضوفملا  لمعتو  .ىرخألا  ةفاظنلا  تامزلتسمو  نوباصلاو  ةيودألاو  ةيصخشلا  ةيامحلا  تادعم  ريفوت 

نيسحتو ةيداصتقا ؛ تامدص  نم  نوناعي  نيذلاو  ًافعض  نيئجاللا  رسأ  رثكأل  ةيدقنلا  تادعاسملا  ةدايز  ىلع :
نم رهشأ  ةدعل  تادادمإلا  ريفوتو  رخآل ؛ صخش  نم  ىودعلا  لاقتنا  عنمل  ةمحدزملا  تاميخملا  يف  يوآملا 

.يعامتجالا دعابتلا  صخت  تايصوت  ىلع  ظفاحت  يتلا  عيزوتلا  تايلمع  ءانثأ  ةفاظنلا  داومو  تادعاسملا 

لفطلا ةيامح  كلذ  يف  امب  اهتدعاسمو ، اهتيامح  قاطن  عيسوت  ىلع  ةيضوفملا  ةردق  لاومألا  نمضتس  امك 
ةيضوفملا لمعتو  .سنجلا  عون  ىلع  مئاقلا  فنعلاو  يسنجلا  فنعلا  ةلكشمل  يدصتلاب  ةصاخلا  تامدخلاو 
تامدخ نامض  ىلإ  وعدتو  فنعلا  نم  نيجانلل  ةايحلل  ةذقنملا  ةيامحلا  جمارب  فييكت  ىلع  لجاع  لكشب 
نيئجاللا لوانتم  يف  ىقبت  نأو  ةيرورض  تامدخك  ةمالسلا  تامدخو  يعامتجالاو  يسفنلا  معدلاو  ةحصلا 

ً.ارسق نيحزانلاو 
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يف ًابيرقتو  ًايلخاد  نيحزانلا  عيمجو  ملاعلا  لوح  نيئجاللا  نم  ةئاملا  يف  نينامث  نم  رثكأ  ةفاضتسا  متت 
رقفلاو عوجلاو  عازنلا  نم  ةدشب  اوررضت  مهنم  ضعبلاو  طسوتملا ، ىلإ  ضفخنملا  لخدلا  تاذ  نادلبلا 

ًابلاغو ناكسلاب ، ةظتكملا  ةيرضحلا  قطانملا  وأ  تاميخملا  يف  ًارسق  نيحزانلا  نم  ديدعلا  شيعيو  .ضرملاو 
يحصلا فرصلا  قفارم  ةيدودحمو  ةماعلا  ةحصلا  ةشاشه  لظ  يف  ةقئال  ريغ  فورظ  يف  نوشيعي  ام 

.ةيعامتجالا ةيامحلا  ةمظنأو 

ريبادت هذه  ربتعتو  .ءابولا  رطخ  نم  دحلل  ةياقولاو  بهأتلا  ريبادتل  ةيولوألا  ةيضوفملا  يطعت  كلذل ، ةجيتنو 
يف ةظتكملا  ةشيعملا  فورظ  ببسب  نيحزانلا  ناكسلاو  نيئجاللا  نيب  تايفولا  لدعم  عافترا  بنجتل  ةيويح 

.يحصلا فرصلاو  هايملاو  ةيحصلا  ةيتحتلا  ةينبلا  ةيدودحمو  نايحألا  نم  ريثك 

ةينازيم تاجايتحا  ةيطغتل  ةيضوفملاب  صاخلا  حقنملا  انوروك  سوريف  ءادن  يف  ةبولطملا  لاومألا  فدهتو 
ىتح اومهاس  نيذلا  نيحناملل  اهنانتما  نع  ةيضوفملا  ربعتو  .ماعلا  ةياهن  ىتح  سوريفلل  يدصتلل  ةيضوفملا 

داحتالاو ايناملأو  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  نم  ركبملا  معدلا  مهاس  دقو  .يويحلا  ليومتلا  ريفوتب  نآلا 
جيورنلاو ادنلنفو  ديوسلاو  ينوس  ةكرشو  ادنلريأو  ادنكو  كرامندلاو  نابايلاو  ةدحتملا  ةكلمملاو  يبوروألا 

ةطشنأ قاطن  عيسوتب  ملاعلا ، ءاحنأ  عيمج  نم  ةصاخلا  ةحناملا  تاهجلا  ىدارف  نم  كلذكو  ايلارتسأو ،
.ملاعلا ىوتسم  ىلع  ةيضوفملا 

: تامولعملا نم  ديزملل 

+mahecic@unhcr.org 9709 642 79 41 شتسيهام : هيردنأ  فينج ، يف 
+mahoney@unhcr.org  7646 443 347 1 ينوهام : نيرثاك  كرويوين ، يف 
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