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 ةدعاسملا تابلط :ءوضلا تحت

،ةدياحملا ،ةيلودلا ةيلآلا
 )ايروسب ةينعملا( ةلقتسملا

:ةلقتسملا ،ةدياحملا ،ةیلودلا ةیلآلا ةسیئر نم ةلاسر

 تاـــهجلاو ةـــيلآلا عم اـــهعمج مت يتلا تاـــمولعملاو
.ةلءاسملا يف ةلعافلا ىرخألا

 .دوهجلا هذه ضعب رامث ارخؤم رابخألا تلوادت دقو
 اذــــــه نــــــم لــــــيرــــــبا يــــــف اــــــيــــــناــــــمــــــلأ يــــــفــــــف
 نم نينثا ةـمكاـحمب ةـيميلقإ ةـمكحم تـعرــــــش ،ماـعلا

 نيقباـــــــسلا نييروــــــسلا ةـماـعلا تارباـخملا طاـبــــــض
 ،اــــــسنرف يفو .ةيناــــــسنإلا دــــــض مئارج باكترا ةمهتب
 قباـــــــس ثدـحتم ىلع ةـقباـــــــس ةرتف يف ضبقلا يقلأ
.برح مئارج باكترا ةمهتب مالسإلا شيج مساب

 همدقت نأ نكمي يذلا معدلا ىلع ءوـضلا كلذ طلـسي
 تاــطلــــــسلا اــهب موقت يتلا ةــلثاــمملا دوهجلل ةــيلآلا
 ةـيلودـلا مئارجلا يف قيقحتلاـب ةـــــــصتخملا ةـيئاـــــــضقلا
 اذه ةيلآلا مدقت ثيح ،ايروـس يف ةبكترملا ةيـساـسألا
 ،ةدعاـــسملا تابلط نم مدقُي امل ةباجتـــسا امإ معدلا
 .ةيلآلا نم ةردابمب وأ

 ليــــــصافت وأ تالاح نع ثدحتلا عيطتــــــسن ال انك نإو
 يف اننأ الإ ،ةدعاــسملا تابلط نم يأب صتخت ةددحم
 امل ماعلا راطإلا حــــــضونــــــس ةرــــــشنلا نم ددعلا اذه
 هذــه عم لــماــعتن فيكو ةــيلمعلا كــلت هــيلع يوطنت
 ةرداـبمب تاـمولعملا كراـــــــشن فيك كـلذـكو ،تاـبلطلا

 .انم

 لمع بناوج دحأ ىلع ءوـــــضلا طيلـــــست يلي اميف لمآ
 لواـنت هـيــــــضتقي يذـلا لـمعلا ريــــــس حيــــــضوتو ةـيلآلا
 ليلدك اهمادختـــــسال اهدادعإ مث اهعمجن يتلا داوملا

.ةمكحملا يف

. كرابم رطف ديعب مكتالئاعلو مكل يتاينمت ،اماتخ

ليوأ-يشرام نيرثاك

 ريثكلا هـبوــــــشت تـقو يف هذـه ةـثلاـثلا اـنترــــــشن مكيتأـت
 ىلع COVID-19 ةـحئاـج ريثأـت ءارج نم ةـيباـبــــــضلا نم
 فعاــــــضت ةحئاجلا هذه نأ نع الــــــضف ،اعيمج انتايح
مهتاـيح يف ةـقــــــشملا نوهجاوي نم ىلع طوغــــــضلا
 ةيروسلا تايلاجلا ضعب تررضت دقف ،اذل .ةداتعملا
 قطانم يف نوــشيعي نيذلا كئلوأ نإ .اهريغ نم رثكأ
نيدوقفملاو نيلقتعملاو نيئجاللاو نيحزاـنلاو عازنلا

 .سوريفلا اذه راطخأل ةضرع رثكألا نيب نم مه

 اــياــــــــضق يف نيلماــعلا عيمج نأــــــــشك - نحن كردــن
 فورظ يف ىوـــــصقلا ةيمهألا - ةلادعلاو ةلءاـــــسملا
 ممألل ماعلا نيمألا نم لك يتوعدل ةباجتـسالل هذهك
 صاـــخـلا ثوـعـبـمـلاو ،راـــنـلا قالـطإ فـقوـل ةدـــحـتـمـلا
 قاـــطـن ىـلـع نـيـفـطـتـخـمـلاو نـيـلـقـتـعـمـلا نـع جارـفإلـل
.عساو

 ةـيحــــــصلا ةـمزألا هذـه ىلع يملاـعلا زيكرتلا ودـحي دـقو
 نود رمتــــــس مهلاـعفأ نأـب داـقتعالل مئارجلا يبكترمب
يفاـجي نظ ىوــــــس اذـه اـم ،نكل .بـيــــــسح الو بـيقر
 .باوصلا

 دوهجلاـب اـموعدـم ،ةـلءاــــــسملا وحن لـمعلا لــــــصاوتي
عمتجملا يف ةــلعاــفلا تاــهجلا اــهلذــبت يتلا ةــبوؤدــلا
  مئارجلا قيثوت يف ةرمتسملا يروسلا يندملا
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:ءوضلا تحت  ةدعاسملا تابلط     

 وأ ةينطولا ةيئاضقلا تائيهلا وأ مكاحملا عم تامولعملا ةيلآلا كراشت
 اهل دقعني دق وأ مئارجلا هذهب ٌصاصتخا اهل يتلا ةيلودلا وأ ةيميلقإلا

 ريسيت لجأ نم كلذو ،يلودلا نوناقلل ًاقفو ،ًالبقتسم صاصتخالا اذه
 ًاقفو ،اهب ليجعتلاو ةلقتسمو ةلداع ةيئانج تاءارجإ يف ريسلا عيرستو
 1يلودلا نوناقلا ريياعمل

 ةوعدـملا ةـلدألا ةـليـــــــصح ةـيمنتو ءاـنب ةـلـــــــصاوم لـجأل ءاـكرـــــــشلا نم ريبك ددـع عم ةـيلآلا طرخنت
 اذهو ،كلذ دعب داوملا هذه مادختـسا ةيفيك مكيدل حـضاولا نم نوكي ال دق ."يزكرملا عدوتـسملا"

 ةاــضقلاو نيعدُملا نم ةلــسرملا  (RFA)ةدعاــسملا تابلط يف رظنلا لالخ نم مكل هرــسفنــس ام
 .ةيلآلا ىلإ

 يفو .ايروـــــس يف مئارج مهباكتراب هبتـــــشملا ةانجلا ةاـــــضاقم ليبـــــس يف تاوطخ لود ةدع ذختت
 ةكبــــش ىلع لوــــصحلل اًيعــــس )RFA( ةدعاــــسملل تابلط ميدقت ىلإ نوؤجليــــس مهتاقيقحت ءانثأ

 .مهتيضقب قلعتت دق يتلا ةلدألاو تامولعملا نم ةعستم

 امك ،ةيلآلا ىلإ لــــــصي نيح )RFA( ةدعاــــــسملا بلطل ةباجتــــــسالا تاوطخ نع ثدحتنــــــس ،انهو
معدـل ةـيلآلا ىدـل ةدوجوملا تاـمولعملا ةـليـــــــصح اـهلالخ نم مدـختـــــــست يتلا ةـقيرطلا لواـنتنـــــــس

.ةيلبقتسملاو ةيراجلا تامكاحملاو تاقيقحتلا

 تاـبلطل ةـباـجتــــــسالل يــــــساـــــــسألا راـطإلا ددـحت نم يهف ،ةـيلآلا ةـيالو نم عبنت ةوطخ لـك نأـب اـملع
 .انلصت يتلا ةدعاسملا

ـــعـُت ...
ِ

صاـــخــــــشألـل يـمارـجإلا كوـلــــــسلا ىـلـع اـــهـيـف زـكرـت تاـــفـلـم ةـــيـلآلا د
 امنود مئارجلا نع ةيلوؤـــسم رثكألا صاخـــشألا لمـــشي اذهو ؛نيلوؤـــسملا
 لـمتــــــشت نأ يغبني .ةـيمــــــسرلا مهتفــــــص وأ مهئاـمتنا ساـــــــسأ ىلع زييمت
ةلـصلا تاذ ةلدألاو قئاثولاو تامولعملا نم ةيلآلا ةزوح يف ام ىلع تافلملا
عاـــــــضوأو دــمعلا مئارجلاــب قلعتي اــميف – ةــئربم وأ ةــمّرجم تــناــك ءاوــــــس -
كـلذ يف اـمب ،يلودـلا نوناـقلا بـجومب اـهب فرتعملا ةـيئاـنجلا ةـيلوؤــــــسملا

 ايلعلا ةيلوؤسملا وأ ةدايقلا ةيلوؤسم

 معد يف ةدـعاـــــــسملا ضرعتو ةـيئاـــــــضقلا تاـطلـــــــسلا عم لـــــــصاوتلاـب ةـيلآلا رداـبت نأ نكمي اـمك
 .ةيساسألا ةيلودلا مئارجلل ةيئاضقلا تاقحالملاو تاقيقحتلا

1 https://iiim.un.org/ar/ ةيلآلا - تاصاصتخا  : ةلماك تاصاصتخالا ىلع عالطالل

”
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 تاوطخلا
 ةيلآلا عم ةلود يأ يف ةينطولا ةيئاضقلا ةطلسلا نم ةاضقلا وأ نوعدملا وأ نوققحملا لصاوتي

 .مهيديأ نيب ةروظنم ةيضق وأ قيقحت يف )RFA( ةدعاسملا بلط ميدقت لالخ نم

 تاعيمجت ةدع نم ءزج يه داوم ىلإ لوصولا يف ةبغر )ARF( ةدعاسملا بلط نمضتي ام ةداع
ىلإ اهتابلطب هجوتلا نم ةبلاطلا تاطلسلا يزكرملا ةيلآلا عدوتسم نّكمُي .رداصم ةدع نمو
 نم تامولعملا مهلصت نأ اضيأ نكميو .اهيلإ لسرملا تاهجولا دَّعت نم الدب ةدحاو ةهجو
ةزايحلا ةلسلس ىلإ لاثتمالاب قلعتي ام لاثملا ليبس ىلع( .يئانجلا نوناقلا ريياعمل اقفو ةيلآلا
 .)ليصحتلا ةقيرطو ةحص نم ققحتلاو "ةدهعلا ةلسلس"

صنت يتلاو ،ةيلآلا تاصاصتخا نمض عقي اذه ةدعاسملا بلط ناك اذإ ام اينوناق ررقنس ًةيادب
  :يلي ام ىلع ةحارص

 نوناقلا مرتحت يتلا ةيئاضقلا تايالولا عم الإ اهتامولعم ةيلآلا كراشت ال
 يف قحلا كــلذ يف اــمب ،ناــــــــسنإلا قوقحل ةــيلودــلا ريياــعملاو يلودــلا

رظنلا ديق مئارجلا ىلع مادعإلا ةبوقع قبطنت ال ثيحو ،ةلداع ةمكاحم

 .ايروــــس يف ةبكترملا مئارجلا يف يــــضاقتلاو
 بــــلـط قالـغإ مـتـي نأ اــــمإ ةــــلاــــحـلا هذــــه يـف
 عم لـــــــصاوتلاـب رارق ذـختي نأ وأ ةدـعاـــــــسملا

 .ةلص تاذ تامولعم عمج ةلواحمل انتاكبش

 عدوتسملا عاستاو ومن نإ ،لوقلا ةلفان نمو
ىـلـع روـثـعـلا صرـف يـف وـمـن هــــعـبـتـي يزـكرـمـلا
 .هداوم نمض نم ةلص تاذ ةلدأ

 يف قيرفلا أدـبي ،تاـمولعملا ترفوت لاـح يف
 دادـــعإو داوملا هذـــه لـــيـــــــصفت ىلع لـــمعلا
 تاــجتنملا دادــعإ متي ةــجاــحلا دــنعو ،قئاــثولا
 .ةبلاطلا ةطلسلا ىلإ اهميدقتل ةيليلحتلا

 عـمـجـلا ىـلـع ارـــــــصتـقـم سـيـل ةــــيـلآلا رود نإ
 ةــــلدألاو تاــــموـلـعـمـلا ظـفـحو لــــيـــــــصحـتـلاو
 مييقتو لـيلاـحتلا ءارجإ كـلذـك لـب ،بـــــــسحف
نــطاوــم دــــيدــــحــتو تاــــموــلــعــمــلا ةــــيــقوــثوــم
ةيليلحتلا تاجتنملا دادعإ ءانثأ اهيف تارغثلا
 .ةمعادلا

 داوملل ةلماــــــش ةروــــــص عيمجت مامتإ درجمب
 نكمي ،مدقملا ةدعاـسملا بلطب ةلـصلا تاذ
 لالخ نم تامولعملا نم ديزملا ةفاضإ

 هذـــهب يفت ةـــيئاـــــــــضقلا ةـــيالولا تـــناـــك اذإ
 بـــلط عم لـــماـــعتلاـــب رارق ذـــختُي ،ريياـــعملا
عم لــــــــصاوتلا يرجيو ،)RFA( ةدــعاــــــــسملا
ةدعاــــسملا قاطن ديدحتل ةبلاطلا ةطلــــسلا
 ثـــيح نم ءاوـــــــس ؛قدأ وحن ىلع ةـــبولطملا
 عاونأ وأ ،يفارغجلا قاـطنلا وأ ينمزلا راـطإلا
.مامتهالا راثم ةلدألا

 ،هّومن ةـيلآلل يزكرملا عدوتـــــــسملا لـــــــصاوي
 ميظنتل دراوملاو تقولا نم ريثكلا صـــصخُيو
 ريــــــسيتل اهميلعتو اهفينــــــصتو تامولعملا

 .اهيلإ لوصولا ةيناكمإو ثحبلل اهتيلباق

 لـــك نم نيفظوم نم فلؤم قيرف أدـــبي مث
 مـــــــسقلاو ،ةــلدألاو تاــمولعملا مـــــــسق نم
  .عدوتسملا طيشمتب ينوناقلاو يليلحتلا

 هنأ الإ ،يزكرملا عدوتــــــسملا ةماخــــــض مغرو
 ثحبلا رفـسي الأ نايحألا ضعب يف دراولا نم
 ىدملا لظ يف ةـــــصاخ ،ةلـــــص تاذ جئاتن نع
تاقيقحتلا نم ةعبانلا اياضقلل عساشلا

” “ 



IIIMSyria@un.org  3# ةرشنلا
4 

قيرف قــــــسني ،بلطلا ةجلاعم لحارم لاوط
 عم ةــكراــــــــشملا ةــطـــــــشنأــب ّينعملا ةــيلآلا
 قاـطن حيقنت ىلع لـمعلل ةـبلاـطلا ةـطلـــــــسلا
 ىرخأ ةدـعاـــــــسم ةـيأ دـيدـحتو مهمالعتـــــــسا
 نم فدـــهلا نأ كـــلذ ؛هـــميدـــقت ةـــيلآلل نكمي
 ةـيلآلا ةـباـجتـــــــسا نأ ناـمـــــــض وه هـتمرب رمألا
 ةمعاد ةباجتـسا يه )RFA( ةدعاـسملا بلطل
 ةــيئاــــــــضقلا تاــطلـــــــسلا لــمعل ةرـــــــسيمو
 .ةينطولا

 نم ةـــفلؤملا عـــــــسوألا اـــنتكبـــــــش كارـــــــشإ
 ةــــيــموــكــحــلا رــيــغ ةــــيروــــــــسلا تاــــمــظــنــمــلا

 لودــــلا تاــــناــــيــكو ةــــيــلودــــلا تاــــمــظــنــمــلاو
 .ةيدرفلا رداصملاو

 لــماــــــــش صحف ذــفنُي ثــحبلا اذــه لالخ يف
 مادختـساب اهعيمجتو عدوتـسملا نم ءازجأل
طبرلاو ويديفلا عطاقمو روـصلاو تاداهـشلا
 .ىرخأ تانايبب

ةلدألاو دوھشلاو نوذألاو رداصملا

 عرـشيـس ،ةيئاهنلا اهتلحرم ةيلمعلا غولب عم
عيمج ةـعجارم يف نوينوناـقلا نولوؤـــــــسملا
 اهتكراشم ةيناكمإ مييقتل ،ةلصلا تاذ داوملا

 يف مييقتلا اذه ثحبي .ةبلاطلا ةطلــــسلا عم
 عم داوملا ضعب تكروــش دقف .لماوع ةدع
 لـصحتلا ةرورـض لوح قافتاب ةعفـشم ةيلآلا

 اهتكراـــــشم لبق ةداملا ردـــــصم نم نذإ ىلع
 .ىرخأ ةهج ةيأ عم

 بلطل اهتباجتــسا يف مــضت نأ ةيلآلل زوجي ال
 .ةكراشملل انذإ يوتحتال ةدام ةيأ ةدعاسملا
 داوملاو رداـــــــصملا ةـياـمحو ةـيرـــــــسو ناـمأ نإ

 تاـيولوأ دـعت نيجاـنلاو اـياـحـــــــضلا تاراـبتعاو
 ؛انلمع بيلاـــسأو انتاـــصاـــصتخا يف ةلغلغتم
 يف ةدراولا دويقلا ىلإ اـنلاـثتمال ةـفاـــــــضإلاـبف
 ىرحتن اننإف ،رداــصملا عم ةمربملا تاقافتالا
 ةحاتملا دوهـــشلاو داوملا ةيامح ريبادت َاـــضيأ

 ةينطولا ةيئاـــــضقلا مظنلاو نيناوقلا نمـــــض
  .ةلصلا تاذ

 اـمك كراـــــــشت ةداـملا تـناـك اذإ اـم اـنجهن ددـحي
 ءافخإ متي نأ يأ( حيقنتلا دعب وأ يه

 حيقنتلا قاطن وه امو ،)ةيرـــــسلا ليـــــصافتلا
 دوهــشلا عــضو ةــشاــشه ةجرد ىلإ ادانتــسا

 .داوملا ةيساسحو مهتبغرو

 تاــحيقنتلاو تاليلحتلا عيمج ةــعجارم بــقع
 داوملا لـقنتـــــــس طقف كاذـنيح ،تاـقفاوملاو
يف اهمادختـسال ةبلاطلا ةطلـسلا ىلإ نامأب
 .اهتاءارجإ وأ اهتاقيقحت

 يتلا داوملا ةيلآلل يزكرملا عدوتــسملا مــضي
 .ىلوألا ةـجردـلاـب نويروـــــــس – نورخآ اــهعمج
جنُأ دـــقو

ِ
 رطاـــخمب فوفحملا لـــمعلا اذـــه ز

 عيـــــــضت الأ لــيبـــــــس يف ةــمج ةــيـــــــصخـــــــش
  .اهيبكترمو مئارجلا ىلع ةلدألاو تامولعملا

ةـيلوؤـــــــسملا ردـق كاردإلا ماـمت ةـيلآلا كردـت
نم نوجاـــنلاو اـــياـــحـــــــضلا اـــنيلإ اـــهلكوأ يتلا
ةــــيـبرـعـلا ةــــيروـهـمـجـلا يـف ةــــبـكـترـمـلا مـئارـجـلا
تابلطل ةباجتـــــسالا نإف مث نمو .ةيروـــــسلا
 ةـميق تاذ ةوطخ ربتعت  (RFAs)ةدـعاـــــــسملا
 .هب ةيلآلا فيلكت مت ام زاجنإ وحن
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 ءاـــجرإ يـــفCOVID-19  سورـــيـــف بـــبـــــــــست •
 .ةدـحتملا ممألل ةـماـعلا ةـيعمجلا ةـــــــشقاـنم
 ةطاحإ ةيلآلا ةــــــسيئر ةبئانو ةــــــسيئر تمدق
 ،ةـمعادـلا لودـلا نم ةـعومجمل ةـيــــــضارتفا
 تاروـطـت رـخآ ىـلـع نوـلـثـمـمـلا اـــهـلالـخ عـلـطا
 يفظوم لاــقتنا ةــيلمع حاــجنو عيراــــــــشملا
 ركذـي ريثأـت اـمنود دـعب نع لـمعلا ىلإ ةـيلآلا

.لمعلا ريس ىلع

 ةـــيوـهـلا دـــيدـــحـتو قـيـقـحـتـلا قـيرـف ردـــــــــصأ •
 هريرقت ةـيئاـيميكلا ةـحلــــــسألا رظح ةـمظنمب
 حالــــــس تادــحو نأ ىلإ صلخ يذــلاو ،لوألا
 تـــمدـــخـتـــــــسا دـــق يروـــــــسلا يـبرـعـلا وـجـلا
.2017 ماع يف ةيئايميكلا ةحلسألا

 يــــــسيئرلا رقملا يف قيقـحـتلا سـلـجم غـلبأ•
 اهيلإ لــصوت يتلا جئاتنلا نع ةدحتملا ممألل
 .ريرقتلل صخلم ردصو

 ةبالص رثكألا قرطلا قشل دحوألا جهنلا وه لدابتملا راوحلا ةماقإ نإ
  .ةلادعلا وحن ةيعرشو

 ةيلآلا ةسيئر ةبئان – سيفراج ليشيم

 اــهروطت لــــــــصاوت كــلذــك يهف اــمجح ةــيلآلا ومنت اــمنيبو ،نيماــع ذــنم اــهلمع يف ةــيلآلا تــقلطنا

 يتلاو ،ةــيجراــخلا تاــقالعلل ةــلوؤـــــــسم دــيز وبأ ىدــه ةدــيـــــــسلا نييعتب اــنمق ،ارخؤم .ةــمظنمك

 طارخنالا صرف نم ديزم قلخ لمـشي ام وهو ،لـصاوتلا يف اندوهج ريوطت ةيلوؤـسمب علطـضتـس

 .ةلدابتملا تاشقانملاو راوحلا تاونق معدو يروسلا يندملا عمتجملا عم

 نم ماه ءزجك انتايجهنمو انلمع رطأو ،مدقت نم زرحن ام ةكراـشم لـصاونـس ،انتيالو دودح نمـض

  .راوحلا اذه رارمتسا نيلمآ ،ةطشنأ نم هذفنن امل مككاردإ قيمعتو انلمع تاقالع زيزعت

 .عيضاوم نم ةمداقلا تارشنلا هلوانتت نأ نولمأت ام ةصاخبو ،مكئارآو مكتاقيلعتب بحرن ،اماتخو

iiimsyria@un.org 

 ماقرألاب ةیلآلا ىلإ ةمدقملا ةدعاسملا تابلط ةماع تاثيدحت

نواعت ةيقافتا 52

 مدقم ةدعاسم بلط 62

 ةيئاضقلا تاطلسلا نم

 ةلود 11 يف

 ةدعاسم بلط 73

  اهل باجتسي

 راوحلاو لصاوتلا

“ ”




