
 
 

 بشأن  قرار  على  الموافقة  في  األمن  مجلس  فشل  إذا  سوري   طفل  مليون   1.7  على  رمدم    تأثير
 جيل  لضياع ال مبادرة سوريا:  شمال   ىلإ  اإلنسانية المساعدات إيصال
  

  رعب  ةاإلنسانيّ   المساعدات  بإيصال  ماحالسّ   إلى  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  ندعو  –  عمّان  ،2021  يويول تموز/  1  ،الخميس 
 عدم   حال   وفي  ،يوليو  تموز/  10  بحلول   صويتالتّ   يتم  أن  المقرر   من   .را  شه  12  لغاية   السماح  مدة  مديدوت  سوريا  شمال   إلى   الحدود 

 . ا  سوء سيزداد المنطقة  في هشاشة األكثر من طفل مليون  71. من ألكثر أصل   يالمتردّ  الوضع  فإن  ،جديدالتّ 
 

 للحياة   المنقذة  المساعدة  من  طفالاأل  سُيحرم  ،الحدود  عبر  إيصالها  يتم  التي  اتالمساعد   بدون ف  فال.لألط  آمنا    مكانا    ليست  سوريا  إن
 .عليموالتّ  الطبي عموالدّ  ظافةوالنّ  المياه خدمات إلى  وصولهم وإمكانية حمايتهم على وخيم تأثير ويحدث

 
 أساسّية  حدودية  نقطة  إغلق  نذم  الثلث  حواليب  االحتياجات  ازدادت  .الصعوبة  من  القدر  نفس  سوريا  شرق   شمال  في  األطفال  هيواج

 إيصال   تواجه   التي  ةالمستمرّ   حدياتلتّ ا  عاجل  بشكل  يعالج   أن  األمن  مجلس   على  يجب  المنطقة.  إلى  المساعدات  بدخول  تسمح
 . للبلد رقيالشّ   مالالشّ  في ةاإلنسانيّ  المساعدات

 
  أن  منذ كبير بشكل ةاإلنسانيّ  االحتياجات ارتفعت  فقد سوريا.  في لألطفال للحياة المنقذة المساعدة  لتقليص المناسب الوقت اآلن ليس

 مما  ةالعشوائيّ   الهجمات  تتواصل  الوقت   نفس  في  المساعدة.  على  ا  يبتقر   سوريا  في  طفل  كل  اآلن  يعتمدو   ،"19-كوفيد"  جائحة  تبدأ
 البلد.  أنحاء  جميع  في  -  بكثير  أكثر  وربما  -  طفل  ألف  12  عن  يقل   ال ما  اآلن  حتى  ُجرح  أو  ُقتل للخطر.  األطفال  مليين  ضيعرّ 

 
 وعبر  الحدود   عبر   -   المساعدة   طرق   جميع  .ا  شهر   12  لمدة   وذلك  وتوسيعها  الحدود   عبر  المساعدة  تفويض  إلى  األمن  مجلس  ندعو

 أينما  المحتاجين  لألطفال  المساعدة  بتقديم  اإلنساني  المجال  في  ركاءللشّ   ماحوالسّ   المتزايدة  االحتياجات  لتلبية  ةضروريّ   -  قتالال  خطوط
 القرار.  هذا على  سوريا في األطفال مليين حياة تعتمد البلد.  في كانوا

 
 انتهى

 
 الدولية كير منظمة
 وايد  وورلد كونسيرن  منظمة
 الدنمركية  الكنيسة مساعدة منظمة
 العالمية االينس الند هارت منظمة
 لإلغاثة  الدولية   اللجنة
 الدولية الهجرة منظمة



 
 

 بس كور  ميرسي منظمة
 الدولية  بلن منظمة
 الطفل إنقاذ منظمة
 اليونيسف منظمة
 (إنترناشونال فيجن ورلد)و  العالمية الرؤية منظمة

 
 بـ:  االت صال يرجى ة، اإلعالمي   لإلستفسارات

  العالميّة الّرؤية منّظمة لدى الّسورية لألزمة ستجابةاال مكتب في اّللجئين حقوق  عن  الّدفاع وشؤون  اإلعلم مديرة ماتييه، الكساندرا
 فيجن(  )وورلد

  alexandra_matei@wvi.org | 39 949  928 216 + 
 

 إفريقيا وشمال األوسط الّشرق  لمنطقة اإلقليمي اليونيسف لمكتب ةاإلعلمي ةالمدير  ،توما جوليت
jtouma@unicef.org | 628 674 798  962 + 

 
 رين:المحر   إلى مالحظات
  عدد في  المائة في  20 بنسبة زيادة شهدنا ،وحده الماضي العام في سوريا. حاءأن جميع في قالتعمّ  في زاعالنّ  تأثير يستمر •

  حين  في المزمن غذيةالتّ  سوء بسبب مالتقزّ  من الخامسة  سن دون  طفل مليون  نصف من  أكثر يعاني المحتاجين. األطفال
 المدرسة.  خارج طفل مليون  2.5 من يقرب ما أن

  ، وريةالسّ  الحدود  عبر إيصالها يتم بمساعدة شهر كل الغربي  مالالشّ  في شخص مليون   2.4 من أكثر إلى الوصول يتم •
  توفير مثل عليميالتّ  عم الدّ  ا  أيض يشمل بل ،فحسب ةالغذائيّ  والمساعدات  ظافةوالنّ  والمياه بيةالطّ  اإلمدادات ذلك يشمل الو 

 طفل.  ألف  78 لـ للمدارس والوقود والقرطاسّية الكتب
 من الحماية خدمات من وامرأة  طفل ألف  53 من يقرب  ما يستفيد ،الحدود عبر إيصالها يتم التي المساعدة خلل من •

  التي األنشطة  إلى الوصول إمكانّية  في ا  انخفاض أخرى  وفتاة امرأة  ألف 20 تواجه قدو  الجنسي.  واالعتداء المنزلي العنف
 االجتماعي. وعالنّ  على  القائم العنف منع إلى تهدف

  من المائة في  15 سوى  يتلقّ  يتم ولم ورية.السّ  لألزمة استجابتها دتهدّ  مسبوقة غير تمويل أزمة ةاإلنسانيّ  ماتالمنظّ  تواجه •
 الجوار.   دول وفي  سوريا داخل اتالعمليّ  الّنسبة تلك وتشمل ،اآلن حتى ةالماليّ  باتالمتطلّ  مويلت

 
 جيل  لضياع ال مبادرة عن

 أيتجزّ  ال جزء وهي .والعراق سوريا  ألزمتي ةللستجاب استراتيجي عمل إطار  هيو  2013 عام  في جيل'' لضياع "ال مبادرة لقإط تم
 بابوالشّ  نيوالمراهق فلالطّ  وحماية عليمالتّ  - ركائز ثلث عبر المبادرة تعمل الحالية. التقارير وإعداد نسيقوالتّ  خطيطالتّ  هياكل من
  قبل  من والعالمي اإلقليمي المستويين على نتيالمشترك والمناصرة عوةوالدّ  القطري  المستوى  على  المشتركة البرمجة تشملو  -
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 سلمتهم أن  أيضا   مدركين ،األزمتين كلتا من رينالمتضرّ  بابوالشّ  لألطفال  عمالدّ  لتعزيز وذلك اإلنساني المجال  في ركاءالشّ 
  ؤيةالرّ  مةومنظّ  سفاليوني منّظمة تقودها التي جيل" لضياع "ال  مبادرة تجمع والمنطقة. سوريا لمستقبل ضروري  وتعليمهم ورفاههم

 ة المحليّ  ةالحكوميّ  غير اإلنسانّية مات والمنظّ  حدةالمتّ  األمم وكاالت من واإلنمائي اإلنساني المجال في  شركاء فيجن(  )وورلد ةالعالميّ 
 ضيفة.ستالم والحكومات المانحة والجهات وليةوالدّ 


