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• األغذية•	 وبرنامج• المفوضية• إرسال•
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• الشباب•	 مبادرات• صندوق• إطالق•
2016

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي

استمتاع مئات األطفال وأهاليهم 
في افتتاح المركز المجتمعي في بانياس  

في•26•تموز/•يوليو•شارك•مكتب•المفوضية•في•طرطوس•بحضور•زمالء•من•دمشق•في•افتتاح•مركز•مجتمعي•جديد•في•بانياس،•بريف•طرطوس•
تديره•شريك•المفوضية•الجمعية•السورية•للتنمية•االجتماعية.•وشكلت•هذه•المناسبة•التي•حضرها•مئات•األفراد•من•المجتمع•المحلي•والنازحين•
في•جميع•أنحاء•المدينة•فرصًة•لالحتفال•والمرح•حيث•شارك•مئات•األطفال•وأهاليهم•بالرقص•والغناء•واستمتعوا•بوقتهم.•كما•قام•ممثلون•عن•

المفوضية•والجمعية•السورية•للتنمية•االجتماعية•ومديرية•الشؤون•االجتماعية•بقطع•كعكة•بمناسبة•افتتاح•المركز.•
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وسيقدم•المركز،•الذي•يعتبر•األول•من•نوعه•في•بانياس•خدمات•متنوعة•مثل:
• األنشطة•التعليمية؛•التعليم•غير•الرسمي•بطريقة•تشاركية،•والتفكير•التحليلي،•والمناقشات،•إلخ.	
• األنشطة•الترفيهية؛•كالموسيقى•والرياضة•والرسم•واألشغال•اليدوية•والرقص•والغناء•والمباريات•والتمثيل•والمسرحيات.	
• التدريب•المهني؛•كالحالقة•والتجميل•وإنتاج•األغذية•والخياطة•وتكنولوجيا•المعلومات•والصيانة.	
• الدعم•النفسي•االجتماعي•للرجال•والنساء.	
• الخدمات•لألفراد•ذوي•اإلعاقة؛•مثل•جلسات•التوعية•لآلباء•واألمهات•والخدمات•الصحية.	
• األنشطة•لألطفال•المنفصلين•عن•ذويهم•واألطفال•غير•المصحوبين؛•كالرعاية•الصحية•والغذاء•واإلقامة.	

قد•أثبتت•المراكز•المجتمعية•مثل•المركز•الجديد•في•بانياس•أنها•أداة•فعالة•للوصول•إلى•المستفيدين•في•الظروف•األكثر•صعوبة•ومساعدة•األفراد•ذوي•االحتياجات•الخاصة،•مع•تعزيز•التعايش•السلمي•
والتعاضد•والمشاركة•المجتمعية.•ومنذ•مطلع•عام•2016،•دعمت•المفوضية•افتتاح•22•مركزاً•مجتمعياً•بالتعاون•مع•شركائها•جمعية•الندى•والتميز•واألمانة•السورية•للتنمية•والمجلس•الدنماركي•
لالجئين•وبطريركية•أنطاكية•وسائر•المشرق•للروم•األرثوذكس•والجمعية•السورية•للتنمية•االجتماعية•والهالل•األحمر•العربي•السوري•ونماء•والتآلف•والبّر•ورعاية•الطفل•والعون•والبتول•في•دمشق•
وريف•دمشق•وحمص•وحماة•والالذقية•وطرطوس•والسويداء•ودرعا•والحسكة.•وقد•وصل•عدد•المراكز•المجتمعية•التي•دعمتها•المفوضية•إلى•52•مركزاً•في•عشر•محافظات•في•سورية•من•أصل•
80•مركزاً•وهو•الهدف•المخطط•له•خالل•عام•2016.•حيث•تقوم•المفوضية•وشركاؤها•بدعم•أكثر•من•1,000•مستفيد•شهرياً•من•خالل•هذه•المراكز•المجتمعية•حيث•تقدم•لهم•مجموعة•متنوعة•من•

خدمات•الحماية.
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• في•7•و•17•تموز/يوليو،•استلم•7,000•فرد/•1,400•عائلة•في•منطقة•حلب•الجديدة•	
والبطانيات•وحفاضات• الفرشات• ذلك• في• بما• األساسية• اإلغاثة• مواد• بمدينة•حلب•

األطفال•والكبار•ومجموعات•عدة•الطبخ•وحصائر•النوم•والمصابيح•الشمسية.
• وفي•10•و18•تموز/يوليو•استلمت•منطقة•السريان•بحلب•مساعدات•لصالح•5,000 	

شخص/•1,000•عائلة.
• من•	 دمشق• بريف• عرطوز• جديدة• في• عائلة• •1,200 فرد/• •6,000 استفاد• كما•

المساعدات•التي•قدمتها•المفوضية•في•11•تموز/•يوليو.
• وقد•شاركت•المفوضية•في•16•تموز/يوليو•ببعثة•مشتركة•بين•الوكاالت•إلى•حي•	

الوعر•في•الشمال•الغربي•لمدينة•حمص•والذي•يصعب•الوصول•إليه،•حيث•قدمت•
4,355•مصباحاً•شمسياً•و•1,500•شادر•بالستيكي.•كما•أجرت•المفوضية•مهمة•
والتقت• هناك،• اإليواء• مراكز• لتقييم• يوليو• تموز/• •20 في• الوعر• إلى•حي• أخرى•
بالهالل•األحمر•العربي•السوري•وقادة•المجتمع•المحلي•فضالً•عن•تحديدها•احتياجات•

األفراد•الذين•تعنى•بهم.
• وفي•19•تموز/•يوليو،•وصلت•المفوضية•إلى•بلدة•سرغايا•بريف•دمشق•ووزعت•	

15,000•بطانية،•و1,500•مجموعة•من•عدة•الطبخ،•و1,500•شادر•بالستيكي•
و1,500•من•المصابيح•الشمسية.•وهذه•هي•المرة•األولى•التي•يتم•الوصول•فيها•إلى•

هذه•البلدة•منذ•شباط/•فبراير•2016.
• كما•شاركت•المفوضية•في•21•تموز/•يوليو•بقافلة•مشتركة•بين•الوكاالت•استهدفت•	

33,500•فرد/•6,700•عائلة•في•منطقة•قلعة•المضيق•التي•يصعب•الوصول•إليها•
بطانية،• و19,200• فرشة،• •12,800 بـ• المفوضية• ساهمت• حيث• حماة.• شمال•
و6,400•شادر•بالستيكي،•و12,800•من•حصائر•النوم،•و6,400•مجموعة•من•

عدة•المطبخ،•و6,400•جالون•ماء،•و3,200•مصباح•شمسي.
• وفي•21•تموز/•يوليو••أيضاً•وصلت•المفوضية•إلى•أورم•الكبرى•بريف•حلب•وسلمت•مواد•اإلغاثة•لـ•10,000•فرد/•2,000•عائلة.	
• وقد•أجرت•المفوضية•بعثة•عبر•خطوط•النزاع•في•24•تموز/•يوليو•إلى•تل•ضمان•بريف•حلب•حيث•سلمت•مواد•اإلغاثة•األساسية•لصالح•10,000•فرد/•2,000•عائلة.	
• في•28•تموز/•يوليو•قدمت•المفوضية•المساعدة•إلى•منطقة•تلبيسة•التي•يصعب•الوصول•إليها•في•حمص•والتي•لم•يتم•الوصول•إليها•منذ•شهر•آذار/•مارس•السنة•الماضية،•حيث•سلمت•مواد•إغاثة•	

أساسية•بما•فيها•2,125•مصباح•شمسي،•و1,000•مجموعة•من•عدة•المطبخ،•و3,000•شادر•بالستيكي،•و1,000•جالون•ماء.
• وشاركت•المفوضية•في•31•تموز/•يوليو•بقافلة•مشتركة•بين•وكاالت•األمم•المتحدة•إلى•كفرالها•في•منطقة•الحولة•بمحافظة•حمص.•حيث•ساهمت•بـ•3,000•شادر•بالستيكي،•و7,100•جالون•ماء،•	

و2,700•مصباح•شمسي.•كما•التقى•فريق•األمم•المتحدة•الهالل•األحمر•العربي•السوري،•والمنسقين•في•مجال•الصحة،•والتعليم•واإليواء،•وممثلين•عن•المجلس•البلدي•وقادة•المجتمع•المحلي•من•
أجل•تحديد•احتياجات•ومخاوف•األفراد•الذين•تعنى•بهم•األمم•المتحدة.

• وقد•رصدت•المفوضية•في•جميع•هذه•المهمات•عوامل•الحماية•في•المواقع•التي•زارتها•باإلضافة•إلى•تسليم•المساعدات.•	

المفوضية تواصل تسليم المساعدات في أنحاء سورية
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المفوضية تقوم بعملية شحن جوي للخيام إلى القامشلي بالتنسيق مع برنامج األغذية العالمي

كما•ذكرنا•سابقاً•فقد•انخفض•مخزون•المفوضية•لحاالت•الطوارئ•انخفاضاً•كبيراً•نظراً•إلغالق•معبر•نصيبين•الحدودي•وعدم•القدرة•على•الوصول•إلى•محافظة•الحسكة•براً.•كما•ذكرنا•أيضاً•أن•
المفوضية•قامت•في•شهر•حزيران/•يونيو•بتنفيذ•خمس•شحنات•جوية•من•األردن•إلى•القامشلي•حيث•نقلت•160•طناً•من•البطانيات•والشوادر•البالستيكية•وعدة•الطبخ.•واستمراراً•لذلك•فقد•أرسلت•
المفوضية•في•شهر•تموز/•يوليو،•بتنسيق•وثيق•مع•برنامج•األغذية•العالمي•1,500•خيمة•و10,000•مصباح•شمسي•عن•طريق•شحنة•جوية•لبرنامج•األغذية•العالمي.•ويجري•توزيع•الخيام•على•

عائالت•الالجئين•في•مخيم•الهول•واالحتفاظ•ببعض•الخيام•كمخزون•لحاالت•الطوارئ.
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رقية نازحة خريجة فمتطوعة واآلن منسقة للدعم النفسي االجتماعي

كالتقينا•برقية•في•شهر•تشرين•الثاني/•نوفمبر•2015•وكانت•تعمل•
كمتطوعة•وصول•في•السويداء.•وقد•نزحت•رقية•التي•تحمل•إجازة•
السويداء•في•عام• إلى• النفس•من•جامعة•دمشق•من•درعا• في•علم•
2012.•وخالل•الوقت•الذي•قضته•في•السويداء•أدركت•أن•النازحين•
هناك•بحاجة•ماسة•للدعم•النفسي•االجتماعي•فقررت•مساعدتهم.•ثم•
أصبحت•متطوعة•وصول•في•عام•2013•وعملت•في•المجتمع•مدة•
ثالث•سنوات،•وقد•أحبت•عملها•وكانت•فخورة•جداً•به.•لكن•عندما•
أعلنت•شريك•المفوضية•بطريركية•أنطاكية•وسائر•المشرق•للروم•
االجتماعي• النفسي• الدعم• لبرنامج• منسق• وظيفة• عن• األرثوذكس•
للوظيفة•ونجحت•في•الحصول•عليها.• العام،•تقدمت•رقية• في•هذا•
وعندما•التقينا•برقية•كانت•تقوم•بجلسة•دعم•نفسي•اجتماعي•للرجال•
الجلسة• انتهاء• وبعد• ومعالجته.• التوتر• على• التعرف• كيفية• حول•
قالت•لنا:•“أنا•سعيدة•بالمسؤولية•اإلضافية•التي•ألقيت•على•عاتقي•
مع•وظيفتي•الجديدة•حيث•أنها•تتيح•لي•فرصة•مساعدة•المزيد•من•
األفراد•في•المجتمع.”•وتابعت•تقول•إن•“الكثير•من•الناس•غالباً•ال•
يصدمهم• ما• وغالباً• التوتر• أو• االكتئاب• من• يعانون• أنهم• يدركون•
إدراك•األمر•عندما•يأتون•إلى•أنشطة•الدعم•النفسي•االجتماعي•التي•
نقوم•بها•والتي•تتوجه•إلى•الرجال•والنساء•والمراهقين•واألطفال”.•
كما•أخبرتنا•أن•الخوف•الذي•تراه•في•عيون•األطفال•بسبب•النزاع•
يفطر•القلوب.•وهم•يبدون•ردة•فعل•فظيعة•تجاه•األصوات•العالية،•
كما•أن•الكثير•منهم•يعانون•من•التبول•الالإرادي•والكثيرون•منهم•
يصبحون•منعزلين•وخائفين.•أما•كبار•السن•فيعانون•من•االكتئاب•
حاالت• صادفت• أنها• كما• المستمر.• والقلق• الدم• ضغط• وارتفاع•
تتطلب•الدعم•لها•وغالباً•ما•تحيلهم•لالستشارة•في•المركز•المجتمعي•
للبطريركية•الذي•تموله•المفوضية•وكذلك•معالج•نفسي•في•الحاالت•

UNHCR / Z.Mreyoud 2016©األصعب•من•أجل•الحصول•على•المزيد•من•المساعدة.•
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ماهر يتخطى خسارته

©UNHCR / M.Alkassem 2016

عمل•ماهر•في•تجارة•األحذية•لعشر•سنوات•حيث•استأجر•محالً•تجارياً•مساحته•16•م2•في•حي•مار•الياس•بطرطوس•وباشر•مشروعه•بتجارة•األحذية•النسائية.•وعندما•بدأت•تجارته•تزدهر،•تعرض•
لعملية•سطو•مسلح•حيث•سرقت•بضاعته•أثناء•نقلها•إلى طرطوس•بسبب•الوضع•األمني•المتردي.•لكن•ماهر•رفض•أن•يستسلم•وسجل•بدورة•إدارة•األعمال•للمبدتئين•ودورة•إدارة•األعمال•المتقدمة•
اللتين•تدعمهما•المفوضية.•وبعد•النجاح•في•هاتين•الدورتين•قررت•المفوضية•وشريكها•بطريركية•أنطاكية•وسائر•المشرق•للروم•األرثوذكس•دعم•ماهر•بقرض•للتعويض•عن•خسارته.•»كنت•يائساً•
جداً•وظننت•أنني•لن•أتمكن•من•المتابعة.•فقد•خسرت•كل•ما•كنت•أملك•تقريباً،•لكنني•استطعت•أن•أنهض•من•جديد•بفضل•الدعم•الذي•تلقيته•من•البطريركية•والمفوضية«،•قال•ماهر•بامتنان.•»مشروعي•

اآلن•جيد•ولدي•أمل•كبير•للمستقبل«.
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والفائز هو.... مصعب!

بعد•أن•سمع•مصعب•قصص•الالجئين•الذين•يشاركون•في•األلعاب•األولمبية•تحمس•للمشاركة•
في•سباق•الالجئين•الذي•نظمته المفوضية•في•السويداء•لدعم•فريق•الالجئين•الذي•يتنافس•هناك.

ولد•مصعب•من•أسرة•عراقية•الجئة•في•سورية•وعاش•طفولته•في•مدينة•عربين•بريف•دمشق•
قبل•أن•يجبر•النزاع•أسرته•على•الفرار•مرتين•ليصلوا•في•المرة•الثانية•إلى•السويداء•قبل•عامين.•
ومنذ•أن•كان•عمره•بضع•أعوام،•كان•مصعب•شغوفاً•بالرياضة؛•خصوصاً•كرة•القدم.•وبعد•أن•

انتقل•إلى•السويداء•بدأ•يلعب•كرة••القدم•بصورة•منتظمة•في•الملعب•الوطني•بالمدينة.

وبعد•فوز•الشاب•العراقي•البالغ•من•العمر•ثالثة•عشر•عاماً•بسباق•100م،•همس•لنا•مصعب•بأن•
أكبر•أحالمه•هي•أن•يقود•فريق•كرة•القدم•لالجئين•في•األلعاب•األولمبية.•واليوم•يشجع•مصعب•
فريق•الالجئين•ويتمنى•لهم•التوفيق!•»لقد•زادوني•حماساً•وتصميماً•وأمالً«•قال•مصعب•بسعادة.
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 المفوضية•السامية•لألمم•المتحدة•لشؤون•الالجئين،•سورية-•قطاع•الحماية•والخدمات•المجتمعية،•حزيران•2016،•على•الرابط•التالي:
http://www.refworld.org/docid/57a032384.html

المفوضية•السامية•لألمم•المتحدة•لشؤون•الالجئين،•سورية-•قطاع•اإليواء•في•حاالت•الطوارئ،•حزيران•2016،•على•الرابط•التالي:
 http://www.refworld.org/docid/578e42c14.html

المفوضية•السامية•لألمم•المتحدة•لشؤون•الالجئين،•سورية-•قطاع•المواد•غير•الغذائية•في•حاالت•الطوارئ،•حزيران•2016،•على•الرابط•التالي:
  http://www.refworld.org/docid/578e42c14.html

لقراءة المزيد

المفوضية تطلق صندوق دعم مبادرات الشباب

صندوقاً• سورية• في• الالجئين• لشؤون• المتحدة• األمم• مفوضية• أنشأت•
مخصصاً•لدعم•المبادرات•التي•يصممها•ويقودها•الشباب•والتي•تتناول•
تحديات•الحماية•التي•يحددونها•في•مجتمعاتهم،•وذلك•كنوع•من•االستجابة•
دعمت• السوري.• للشباب• والصوت• الفرصة• ولمنح• التحديات• لهذه•
مبادرات• دعم• برنامج• من• األولية• التجريبية• المرحلة• في• المفوضية•
الشباب،•ثالثين•مشروعاً•يتعلق•بالحماية،•باإلضافة•إلى•مشروع•يدعمه•
صندوق•دعم•مبادرات•الشباب•لعام•2015•في•المقر•الرئيسي•للمفوضية•

في•جنيف.

وقد•تناولت•هذه•المشاريع•تحديات•الحماية•التي•حددها•الشباب•وركزت•
على•مواضيع•مثل•العنف•القائم•على•الجنس•والنوع•االجتماعي،•حماية•

الطفل،•التعليم،•وسبل•كسب•العيش.•لالطالع•على•التقرير•الكامل:•
http://bit.ly/2aNobhV

ينمي•برنامج•مبادرات•الشباب•قدراتهم،•ويقدم•لهم•الدعم•الالزم•ليصبحوا•
مساعدتهم• إلى• البرنامج• يهدف• كما• مجتمعاتهم.• في• فاعلين• مشاركين•
على•إطالق•العنان•لطاقاتهم•الكامنة،•وبناء•مهارات•حياة•تقوي•صمودهم•

ومشاركتهم•المجتمعية.

6,500
املبادرات الشبابية مستفيد من أنشطة 

365
املبادرات الشبابية ذ من خالل  نشاط نفّ

765
املبادرات الشبابية شاب شاركوا ونفذوا أنشطة 

7
نفذّت املبادرات الشبابية في محافظات دمشق، ريف دمشق، حلب، السويداء، حمص، حماة، وطرطوس

30
األول 2015 الشباب في سورية في كانون  برنامجها لدعم مبادرات  املفوضية  مبادرة منذ إطالق 

مبادرات الشباب
سورية
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