
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مبادرة "ال لضياع جيل" 

أحالم  لشباب السوري  لدى اال زال 

 !مستقبلهم كبيرة بشأن  
 

سوريا ولبنان وتركيا  ن في كل من  و سوريال شباب ال  يشاطر

ال  " مبادرة  مع أعضاء المستقبلية مخاوفهم وآمالهم  واألردن

 مؤتمر بروكسل السادسفي  "لضياع جيل

 ...سنة وال زالت  11منذ 
 



 

 2022مايو 
 

 

، تشاور  أضااو"     2022أبريل    28ي  ف 

لاااو  يال  ع  عموعض  ع  للورلقيا   

رللشااا ول للياااع يا  رلليييااا ا اا  ع   

لأل دن رل  ون رتركاو رسااع يو  ر سااع يو  

لو اوششااااا  ع اورفلو رللميعر للوي ر ا   

عؤتور برركياال  لدى    لو للوياا ي يا  رآعول 

 . 2022عويع    10- 9لليودس ب و يخ  

 

شاااااوباو    ع  سااااا   للوموعضا   رتالليا   

بااااا    أضااواااو قاا   ،  24ر   16تاا اارلرم 

ضيى عيوضد للد لسا  في  ععظول  عو زل   

للود س  أر للموعع ، ريياو  في للوم و   

للي  وني للوااف، بوإلضوف  إلى ع اوو   

لأل دن.   في  رلل يعاا   رلألز ق  للزض ري 

كوو شااو ف في للو وششاا  شااوبون ع   ري  

  17ر   16با     و لإلضاوشا  ت رلرم أضواو قوا

 ع او لألز ق. ضوًعو ع   

 

رأخاًرل، كون أ د للوياؤرلا  للشا ول ع   

ع ظو  غار  كععا  سع ي  عميا  عيرقو  

 ساعل    عشارر  للودضعع  ع   في تركاو ر 

لل ياااااو"  للرساااااورل للررايااااااا  ع     ي يال 

 رللي او  في شوور غرل سع يو. 

 

    دل  لل يوش  عر خويااا  عمور   رايااا

 : كوو ييي 

اليوميددة  • يعليللااو  لل ي    التحددديدداي 

   . لألطيور رللش ول رأسرقو 

رللميعر    تأثير االسددتبابة اساسددااية  •

 . لألخرى للوي ر   

لرسدالل  ل   ية حالم المسدتقبل األ مال و ال  •

الدذين  لألطراف المعنيدة  ة  الرليسدددددد 

 . في عؤتور برركيل   يبتمعون 

لألياور    بعض رسددالل األمل رأخاًرل،   •

للشااوب  للو لةرب بولااارل  لألخار في  

.أركرلناو 

 

 

 

 

 

 

األطراف لعديد من ل ةومتضافر ةمستقلعبارة عن جهود   يه "ال لضياع جيلمبادرة "

هدف إلى ضمان حصول األطفال والمراهقين والشباب األكثر ضعفاً والمتضررين  ت  الفاعلة

كما هم. ات والحماية وفرص المشاركة اسيبابية في مبتمعمن األزمة السورية على التعليم 

 

 مع الشباب السورياستطالعاي 



 

يين في األحداث مبادرة إلى رفع أصواي األطفال والمراهقين والشباب السورالتسعى 

 .ة مثل مؤتمر بروكسل حول سورياوالتبمعاي الرليس

 

  للشاا ول  اللوشااو كشاااعضوً لدى  لألكثر   لللويسكون 

ربا واو  قع للماااااعر ضيى لل عياو رلل  واا  للا لتاا .  

بعض للوعلش  ع  نيص في لليرص لل عياواا ،  تعاوني  

لل ي يعليللااو   للمعليز  للعااديااد ع   أن ق ااوف  ي اادر 

  ع و  للش ول ليعصعر إلالو ض دعو تكعن ق ه لليرص 

با    للوااولااا   رللمعليز لليااونعنااا    ااات ت رلرم عااو 

، أضرب  بولمعليز لل ييااااا فاوو ي عيق  رلل ييااااا .  ر

او للزض ري ضوًعو ع  ع   (24)شااااوب  ت ي  ع  للعور 

ض  لإل  وط لل ي رليل ه ض د عمورل لو للعصاعر إلى  

من   صدددد،يرة "كفتدداة  شااورياا :    لل عياو،فرص   كددان 

األكاديمي  تتاح لي الفرصددة في المبال  المفترض أن 

الرليسدددية    ايوفرص التطوير الذاتي خالل هذه الفتر

سدنواي من حياتي ... عاايت من مسدتوى التعليم  من  

تباه  المعلمين  بثقة  لم أشددعر  وفي مخيم الزعتري ... 

  .في البداية  لمساعدتنا  لديهم الدافعكان أو  قدراتنا  

 

بوإلضاااوف  إلى  لي، ي در أن ل ف يو  إلى للموفز لل ي  

يعاوني ع اه للشاااا اول غاول ًاو يادفعلو نمع آلااو  لل كاف  

لليااي ا  لل ي شد يكعن للو آةو  طعيي  للودى،   ساااوو  

الصددددحدة العقليدة  باول ظر إلى   االفتقدار إلى خددمداي 

والددعم النفسددددي االجتمداعي على المددى الطويدل في 

ضيى للرغو ع  أن للعاديد  رفي ل  اون،  ر  .منداط  معيندة

ع  للودل س للمكععا  بدأ  في لساا اااوف  للني ا   

أرضام  شاوب  ت ي  ع  لألزع ،  بدلي   للياع يا  ض د 

للثونعي    ي   لل ي لي وز   ولاوً للورضوًعو (  20)للعور 

كاف يوك  ليعي او  للو عييا  باوإلشاوعا  للياونعناا  أن تيف  

في طريق  اااعر لألطيور رللشاا ول ضيى لل دعو   

  لل عياوا .

ليس لديهم إقامة قااواية في   ممنبعض الشددباب  "قالت و 

ال يمكنهم المشدددداركدة في االمتحدااداي المددرسدددديدة    لبندان

إلى عااوضي    ورآةو قكع رنو  يورم     كوو أد". الرسدمية

للمعليز أعاو  لل عياو  اات يكاوفل للكثار ع  أيال ع اوبعا  

عاد بياااا اا للوعل د للومادردب ضيى عياااا عى لل عيو ض  ب  

 .للود س  رلألسرب

 

كوو لشاا كى للني عن لليااع يعن للشاا ول ع  شي  فرص 

. للعول رتدقع  لألرضاو  ل ش ااودي  في لل يدلن للواااي  

زيودب لألساعو  رصاععب   إلى  كا   للعديد ع  للوشاو رأشاو  

للعثع  ضيى رظاي    ى بعد لل  رج ع  للود سا  للثونعي   

ضوًعو  ( 17)بول يااا   لاااا ي ي ي  ع  للعور ر . أر للموعع 

يعاوني ع  إضاوشا  باااااريا  ع  ع او لألز ق، فا ن إضاوش اه  

أتمنى أن يعيد : "شورر . تيرض تمديو  لش ااودي  إضاوفا 

 ".وإعالة والديتمكن من العمل ألهللا بصري  

 

بعاد عرر  ضياد ع  للزعاون، كاونا  للظررع للوعاشاااااا   ر 

للياااا   في ع اوو  للني ا  رللوشاااردي  دلخياًو   تزلر 

ساايا للشاا ول لليااع يعن ع  ع  يف  ر . عاااد  شيق ك ار

ع اواو  للني ا  في لأل دن رل  اون للاااااع" ضيى لل  ا   

ى لل م ا  للااااعاي  لل ي تؤةر ضيى إعكونا  للمااااعر ضي

. للكلربو" رللواوه ضيى عدل  لليااوض  طعلر أيو  لألساا ع 

لل ي توثل عموعض  ع   لوياااؤرل  للشااا ولأعو بول يااا    

  و  سااع يو للودضعع للي او  للااارارل  في شااوور غرل  

     ، فيد سااي   للاااع" ضيى ع ورفل سااعل ع  عشاارر   

بشااالن ل ف يو  إلى لل ااااعصاااا  في ع اوو  لل وز ا   

 

 التحدياي اليومية التي يواجهها األطفال أوالً: 

 والشباب وأسرهم



 

للوزد وا  باوض  او قاو ضاوعنً  رايااااااوً يؤدي إلى زياودب  

للاااعف رلنعدل  لل اااعصااا  رزيودب للو وطر لل مرش  

 .للم يي

 

كون لل  يل دلخل رخو ج للو اوو  أياًاو عااد  شيق  

يرغ عن في  عو ك ار لني ا  لليااع يا  في لأل دن  

لل لليااد ب   زيااو ب ضيى  أياال  أك ر ع   مرف بمرياا  

لألشاو ل رطياا للرضاويا  للاااااماا  رع اوبعا  فرص  

لل عياو أر للعوال في للوم و  للوااااااف. كواو أضربا  

ع ظوا   لادى  ضاوعًاو ع   (  24)ع  عضا  ت ي  ع  للعور  

للامارل عا    أطايااور  شايايالااو  ضا   للازضا اري  عا اااو  فاي 

،  ع   اوب لل يعل  لل  اعا    رعون للعديد ع  لألطيور

 في أعوك  للو اوو .   ساوو

 

 كر  شاااا  ف وب صااارارب كون  بموي  إلى  ضوي  ر

إلى مسدتشدفى  اقلها  كان علينا  صاما  ضويي ، شوري   

خدار  المخيم ... لم تر الفتداة قح حدافلدة في حيداتهدا  

وكداادت خدالفدة لل،دايدة من ركوبهدا ممدا أدى إلى تدأخير 

وصددددولهدا إلى الرعدايدة الصددددحيدة ... قدد يبددو هدذا 

بدالنسددددبدة لدا ولكن العدديدد من األطفدال في   مضددددحكداً 

المخيم لم يروا قح حديقة أو مركًزا تباريًا أو سدديارة 

 أو حافلة في حياتهم".

 

 

 ً  تأثير االستبابة اساسااية  : ثاايا
 والحلول األخرى المقترحة

 

سايا للعديد ع  للشا ول للياع يا  للااع" ضيى ل ةو  

لإليموبا  لل ويو  ض  ل سااا موب  لإلنياااونا  لألزع  

لساااا و   للعديد ع لو رلليااااع ي  ضيى عر للياااا ا .  

بولوشو ك  في فرص لل  ع  رلس يودرل ع  للعصعر  

إلى لل عياو لألساوساي رلل دعو  للااما ، بوو في  لي  

لادضو لل ييااااي  بعض خادعاو  للاااااما  لل يياااااا  رل

ل ي ووضي في للودل س. شور للشااول لل ي يعوني ع  

إضاوشا  باااااريا  ع  ع او لألز ق إناه توك  ع  تعيو  

كاياا  شرل"ب لرا  برليال بياااااال للادضو للوياد  ع  

ض د للمديت  (. رMercy Corpsعارسااي كع بس )

ض  للو اوو  للااااايا  لل ي نظو لو لألرنررل خنر 

طولا يوععي ي ي  ع    للود سااا ، شورللع ي   ف رل  

ضوًعو في برنوعج للني ا  للييياااا ا اا   (  18)للعور 

كداادت تبربدة رالعدة حقًدا ألن كدل  ع  سااااع ياو أنلاو  

  ا واحدد مندا كدان قدادًرا على تطوير مواهبدم أو مواهبهد

  .الخاصة أثناء أاشطة المخيم

 

للماويا  إلى عزياد ع  ر للشاااا اول ض   كواو أضرل 

  ساااااوااو ض اادعااو ي عيق لألعر    رللاادضو،لل اادعااو   

ع  للعنج    للاما ،بولماعر ضيى خدعو  للرضوي   

لل  اعي لألشاا وص  ري لإلضوش  إلى دضو للااام  

للعييا  لألطيور رللشا ول لل ي  ضونعل ع  للاادعو .  

في   زيادة الحاجة إلى المسدددداعدة المالية  بماجرى  

ذلا المسداعداي المالية لدفع الرسدوم الدراسدية في  

والبدامعداي ،  اات تعلياه للعاورن  في المددارس 

لل يادلن للواااااايا  ل ن للمرعاون ع  ل   ااوياو   

لألسااوسااا  بياا ا لألزعو  ل ش اااودي  للوياا ورب.  

أن  ع   شيايالاو  للشاااا ااول ض   ع   للعااديااد  رأضرل 

لو لو للو ااااااو  للوولا  لل ي كون  ت ييوقو ضورنت

تياا ور خنر للشاالر بياا ا ل تيو  أسااعو  لليااي   

كل أسرب.في لألسوسا  ركثرب ضدد لألطيور 

 



 

في للود ساااا  للثونعي   شااااوب  في أةو   طول    ركوو 

أقوا  للوزيد ع  دضو للااام  لل ييااا  رللدضو ل  ون  

لل يياااي ل ي ووضي لألطيور رللشااا ول، ضيى غرل   

لل ادعاو  لل ي كاونا  شاود ب ضيى للعصااااعر إلالاو ع   

رأشااااو   .  لللا   للايااااعضا  ل دع  للني ا خنر 

عندما يصددل الطفل الالجأل ألول مرة إلى بلد   شوري ،  

لة عن  مضددديق  قد يبقى في المنزل  ويشدددعر بالعز

الخرين  وسدتتدهور صدحتم العقلية ببحء ... ولكن  

عندما تتاح لهم فرصدة حضدور الفصدول أو األاشدطة  

اساسددددداايدة والتواصدددددل   المنظمداي  التي تنظمهدا 

... سدددديبعدل كدل   االجتمداعي مع األطفدال الخرين 

.. .األفكار السدددلبية تختفي .. أاا أحد هؤالء األطفال  

أحيدااًدا في المنزل عنددمدا أرى عداللتي تكداف  أجدد  

يخصدد   صددعوبة كبيرة في التأقلم ... ولكن عندما  

إلى  وقتددم  أحدددهم   يقدددم لي  وهمومي  لالسددددتمدداع 

هذا يحدث فرقًا كبيًرا بالنسددبة لي ... ف... النصدديحة  

احن بحداجدة إلى المزيدد من األاشددددطدة التي تركز  و

بشددددكددل خدداص بددا الطفددل والتي ترتبح  لتعليم  على 

  ..نفسية والدعم النفسي االجتماعي .والصحة ال

ال يزال كواو أشاااااو   إلى أقواا  ععاولما  لل  ور:   

لدم   لدبدنددان  فدي  سددددوريدون  أطدفددال  يدلدتدحدقدوا  هدندداط 

ا خوف كبير من التنمر  بالمدارس   أبًدا ... هناط أيضدً

متفشددددي في المددارس ... وهدذا يؤثر على احترام  ال

على  طويدل المددى    قدد يكون لدم تدأثيرالطفدل لدذاتدم و

احتا  إلى مزيد من الدعم  وسددلوكم أو سددلوكها ... 

بحاجة  للطالب الذين يواجهون التنمر والمؤسدسداي  

 ..."  إلى معالبة األسباب البذرية لهذه المشكلة

 

كشاول ي   لألشا وص  رر لإلضوشو  للميادي   ركون  

للعور   و  (  16)ع   لألز ق  في  ضااوعااً يرغ عن  ع او 

و في للماااعر ضيى عزيد ع  للويااوضدب لي ريا   أياااً

ميرسدددي كوربس  تلقيت كرسددديًا من .  وضيى إضوش ل

(Mercy Corps)    المخيم ممددا أعددااني على  في 

الذهاب إلى المدرسددددة ... ولكن  روف الطري  في  

المخيم ال تزال تبعل من الصدددعد جًدا بالنسدددبة لي  

لي الكرسددي الكهربالي  التنقل بمفردي ... سدديسددم   

بأن أصب  أكثر استقاللية ".

 

 

أثيري مسددددألدة  ، للوريعبباوإلضااااوفا  إلى لل ادعاو   

ت ي    أشاااو   ف وبر  شدددفافية المنظماي اساسدددااية.

اسددددمع  ع  ع او للزض ري.( ضوعوً ع  ضورقو  24)

عن التمويدل الدذي يصددددل إلى المخيمداي ولكن فيمدا  

أو ال  بددالتنفيددذ على األرض  ال ارى التددأثير  يتعل  

إليم  د  تذها بشددأن المكان الذي نيبري التشدداور مع

 .  المساعداي"هذه  

للني   للييياا ا ا  ع  سااع يو لي ول    أعو بول ياا     

في ع او لل يع ،     ضوًعو للوياو(  25)ع  للعور    لل ولر

إاشاء لبان شبابية بحيث يمكن للشباب  فيد لش ر    

بشددددكل أكبر في عملياي صددددنع القرار  المشدددداركة  

  ل  ااوياوتلوشاد تعلم    التيواالسددددتبدابدة اساسدددداايدة  

.بشكل أفال

لالستماع إلى  مشخ  ما وقتيخص  عندما 

ويقدم لي النصيحة همومي 



 

 
 

 

 

 ثالثاً: آمال وأحالم مستقبلية 
 

للعاو   ااااايا   ضيى للرغو ع  للوااااااوضاا لل ي  

ع  أزعو   ورعو تنقكع رنو للووضاي بيا ا يورم   

بأحالم    الشددباب السددوري يحتف   ما زال  ،لش اااودي 

ي ادر أن  يو لل عياو للوياااا ور  ر.  كبيرةمسددددتقبليدة  

 رلل  رج ع  للموعع  ضيى شورو  أع او  للكثاري .
 

للني   لليييااا ا ا  ع   للااااادل   طول    أشاااو   ر

ضاوعًاو رلل ي تادضولاو ( 25)سااااع ياو لل اولرا  ع  للعور 

تأسددديس  إاهاء دراسدددتها ولألرنررل أن  يولو كون  

 . أعو بول يا   ل ول   للود سا  للثونعي  لل ولر   صديدلية

للاعاوار   رللا اي    (17)عا   لألز ق  عا اااو  عا   و  ضااوعااً

للا ااوبا    للشاااا ااول  باواركاز  فاااما لا للا اماياا    عر لااد 

دراسددددة اسعالم في  فيد  غ   في    ،لن رنوشااااعنور

.  كون  طول   للود سااا   صدددحفيةلتصدددب   البامعة  

ضاوعًاو تالعال   ( 20)ر للثاونعيا  في ل  اون لل اولرا  ع  للعو

إما    ترغبمفي مبال  على التخصد  أن تكون قادرة  

 بالهندسة أو الطد ..."
 

أعيلااو في  ر أضرباا  ض   إضااولاا  كوااو  ت وك  ع   أن 

بوإلضاوف  إلى شارل"  ،رللديلو رتعفار  اوب كريو  للو

لإليمو  دف  بشااالن لعللديلو لي  يص ع  شييلو  ع زر 

 شلر.كل نلوي  في 

  

في ع او لألز ق  ري لإلضوش  للشااا ول  ركون ي و ى  

الحصدددول على  روف معيشدددية أفضدددل في المخيم  

للا ي  رأشو   . باسضافة إلى المزيد من فرص العمل

ضاوعًاو  ( 16)لل اول  ع  للعور  ري لإلضاوشا  للميااااديا   

لألز ق   معيشدددديددة  أتمنى  في  في  روف  العيش 

ة لي  فالحياة في المخيم صدعبة لل،اية بالنسدب   أفضدل

شاااااول يعاوني ع  إضاوشا   ر كر  من ذوي اسعداقدة".  

"آمل أن تكون هناط مواصدددالي أسدددهل   بااااري :

... طرق معبدة بدالً من    داخل المخيم وطرق أفضدددل

  .أتمكن من التحرط بسهولة أكبرلكي  الرمال  

 

لم ير الكثير من الشددددبداب أفراد عدالالتهم    ،رأخاًرل

ض لو  اات لنيااااايعل    ،وأقداربهم مندذ بددايدة النزاع

بياااا اا ضويااو  لل زرم للو  ييا  رلو ي وك عل ع  لو 

 شويلو.

 

  (20)أرضااام  للشاااوب  للي  ونا  لل ولر  ع  للعور ر

ضوًعو أن ضوري لو عييو  با  سع يو رل  ون رتركاو ع   

رأنلاو ت و ى  مي لو عرب  ،ل نرلراويا  ساااا عل    (8)

أخرى يعًعو عو.

 

رؤية أخي األكبر الموجود في لكاات واحدة  أمنية لدي لو كان  

ً عام( 11)تركيا والذي لم أره منذ أن كان عمري   ا
 

 ( عاماً من عمرها من مخيم األزرق 17فتاة تبلغ )
 



 

  
 

تواصددددل أضرل للشاااا ول لليااااع ي ض  أعيلو في 

في مؤتمر بروكسدددددل  المبتمعدة    األطراف الفداعلدة

رل ساااا ثواو  فالو ردضولو في تمياق    اسيمدان بهمبد

للي اوب لل اولرا  ع  للعور رأشاااااو    أقادلع  ااوتلو.  

ع او لألز ق:  (  17) و ع   وفتيددان  ضااوعااً كفتيدداي 

احتا   ولدينا الكثير من اسمكاااي  شددباب  سددوريين  

 ...".هافقح إلى دعمكم لتحقيق

 

للشاوبو   ي او   لل ي توثل للللشا ول    عياؤرلرأشاو   

عااينا من النزاعاي  "لقد ، ع  شااوور غرل سااع يو

أن  عليندا  من عقدد ...  ومدا زلندا اعدااي من ذلدا ألكثر  

اضع في اعتباراا أن األطفال الذين ازحوا قبل عشر  

يبحثون عن فرص   اً الن شدددبابأصدددبحوا  سدددنواي  

إذا فشددلنا في توجيههم  وأفضددل لتطوير أافسددهم ... 

الفرص    هددذه  آليدداي    يلبؤونسددددوف  فاحو  إلى 

 .المواجهة السدلبية ويفقدون األمل في مسدتقبلهم ..

أفكدداروموجودة   القدددراي   ا    اً وأحالمدد  اً لدددينددا جميعددً

لقليدل من الددعم والتوجيدم  احن بحداجدة إلى اكبيرة   

   "لتحقيقها على أرض الواقع

كوو أكد للعديد ع  لألش وص ل خري  في للوموعض  

 لألعد.  طعييضيى ضرر ب تيديو عيوضدب 

  

ضوًعو ع  ( 24)للعور  لل وشاا للشاول لل ول  ع رأشاو   

احن بحداجدة إلى أن اكون قدادرين   ،  ع او للزض ري

على تطوير أافسنا خالل تلا السنواي األساسية من  

اتمكن من العودة إلى سددددوريدا يومًدا مدا لكي  حيداتندا   

 التي اكتسبناها ..."  نابمهارات  هاوإعادة بناء

 

كوو أضرل بعض للني ا  لليااع يا  للشاا ول ض  ر

للياد ب ضيى   لألطرلع للياوضيا يكعن لدى أعيلو في أن 

ع   اات وعليلا  تمادياو  أك ر  تياديو للوياااااوضادب ل

يتمكنوا من العودة إلى ديارهم  لكي  إيباد حل للنزاع  

ليع اااري  لل ااادي  ، با وو يلعل آخررن  في سددوريا

وف  إلى لل  ور  إضا رلل وريا  في للوم وعو  للواااي  

للواادل س، ربااول ااولي   المزيددد من  احتواء  تعزيز  في 

ا الطري  أمدام    لالجئيناألطفدال والشددددبداب  لتمهيدد 

ازدهارهم.تحقي   

  

 

 

ً وأحالم اً جميعًا أفكارلدينا   إلى القليل  سوى احتا  وال كبيرة  ا

 .لتحقيقها على أرض الواقعمن الدعم والتوجيم 

 

 نيابة عن فتياي من شمال غرب سوريابالتحدث ت ةشابمسؤولة 

  

للبهاي  ة الرليس  المحاور رابعاً:  

 في مؤتمر بروكسل المبتمعة  الفاعلة



 

 

 

ض د ساااؤلله ض  للاااارل  في أركرلناو،  ات يعوني  

يال يديد ع  لألطيور رللش ول ع  للع ف رلل زرم،  

بث  في المقام األول    ةالسددوري  ةالشددبابتتمنى    تكاا

 :التالية  األملبوارق  

 

ضاوعًاو ع  ع او (  17)شاولا  للي اوب لل اولرا  ع  للعور  

لهم  ال    :لألز ق تسددددتسددددلموا وال  "أود أن أقول 

وليس    كمخار  عن سددديطرت  لكمما يحدث    تيأسدددوا 

. ..."ليس ذابنا  وأن ما حدث في سددددوريا  ...   كمذاب

للنيئ لليييا ا ي في ساع يو ل ولا للموععي  رشد  ل

ال ضاوعًاو نااااااما  عواوةيا :  (  25)لل اول  ع  للعور  

ال تفقدوا األمل بسددددبد  وال تسددددتسددددلموا وتخافوا  

الحرب ... واألهم من ذلا اسدتمروا في التركيز على  

 مستقبل أكثر إشراقا "بتعليمكم وابقوا متفاللين  

 

: عدامدل الخرين كمدا  كمدا يلي  رسددددالتي للبميع هي

تحدد أن تعدامدل افسدددددا .. ألادا ال تعرف أبدًدا متى  

سدتواجم موقفًا صدعبًا وقد تحتا  إلى شدخ  يدعما  

دعم بعضدها البعض  ... احتا  إلى العمل معًا كأمم ل

بقلددد   العنق  من  يفرون  بددالددذين  ا  دالمددً وارحددد 

 مفتوح  ب،ض النظر عن المكان الذي يأتون منم ...

 

(  18)يبلغ من العمر  من سددددوريا الجأل فلسددددطيني  

في األردن  اً جامعي  اً طالبوعاًما  
 

في االستبابة لألزمة السورية في بروكسل هذا األسبوع  من  ةالرليسياألطراف الفاعلة مع اجتماع 

ال يبوز حالياً بأي حال  و  األهمية بمكان أن يستمر سماع أصواي الشباب السوري وأخذها في االعتبار

 .لتخلي عنهم وتخييد آمالهممن األحوال ا

 

 :لل علصل ع  للررلبا لل ولا يريى لوزيد ع  للوعيععو  
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