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تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي

المفوضية تستجيب للنزوح الجماعي في الحسكة وحلب 
أدى االقتتال المستمر في حلب إلى حركة كبيرة للمدنيين، حيث الذ آالف األفراد بالفرار من منازلهم غرب حلب، خصوصاً من مشروع 1070 
وحي تشرين، ونزح الكثيرون للمرة الثانية أو الثالثة. ويقيم بعض النازحين مع عائالت مضيفة في أجزاء أخرى من المدينة بينما لجأ اآلالف إلى 
المساجد أو الحدائق العامة أو الشوارع. وقد قامت المفوضية وشريكها بدعم أكثر من 11,000 نازح بمواد اإلغاثة األساسية واستمرت بتسجيل 
العائالت الجديدة والوصول إليها وإعداد التقارير لمكتب المفوضية لتلبية احتياجاتهم من مخزون الطوارئ. كما يقوم متطوعو الوصول الذين 
يزورون مراكز اإليواء الجماعي بتنفيذ الدعم النفسي االجتماعي في تلك المراكز.  والتزال هذه األوضاع تخلق ظروفاً صعبة جداً للعاملين في 
المفوضية وعائالتهم داخل المدينة. لذا ُنقل موظفو المفوضية بصورة مؤقتة إلى مركز األمم المتحدة في فندق شهباء حلب في 22 آب/ أغسطس 

كتدبير وقائي مرحلي بسبب خطر الضرر المباشر على مكتب المفوضية الرئيسي.
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كما حدث نزوح كبير في محافظة الحسكة لـ 13,000عائلة/ 65,000 فرد إلى ضواحي المدينة باإلضافة إلى عامودا والدرباسية ومدينة القامشلي بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت في 17 
آب/ أغسطس والتي نتج عنها خسائر وإصابات كثيرة. وقد تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في مطار القامشلي في 23 آب/ أغسطس إال أن الوضع ال يزالمتقلقالً.

واستجابة للوضع الراهن قامت المفوضية وشريكها جمعية اإلحسان بتقييم مراكز اإليواء الموجودة في مدينة القامشلي من حيث عدد النازحين المقيمين فيها والقدرة على استيعاب نازحين جدد. 
ونظراً المتالء كافة مراكز اإليواء فقد اتصل الفريق بالسلطات المحلية للحصول على إذن بافتتاح مراكز إيواء مؤقتة، وتم منح الموافقة عليها. ومنذ بداية تدفق العائالت في 20 آب/ أغسطس، 
قام فريق جمعية اإلحسان بتحديد جميع العائالت التي وصلت. كما قام الفريق بتحديد العائالت التي تحتاج إلى اإليواء بصورة عاجلة في مركز اإلحسان ونقلهم إلى مراكز اإليواء. واستقبل الفريق 
العائالت في كراج باصات ساعدهم بإحاالت اإليواء والنقل في حال الحاجة. باإلضافة لذلك، قدمت المفوضية وشركاؤها البطانيات وحصائر النوم والفرشات والشوادر البالستيكية وجالونات الماء 
وأدوات الطبخ آلالف النازحين المنتشرين في القامشلي والدرباسية وعامودا وراس العين. وبقي الوصول إلى مدينة الحسكة صعباً بسبب الوضع األمني السائد، لكن منذ وقف إطالق النار، عاد 
معظم النازحين الجدد البالغ عددهم 65,000 فرد. ويقدر مجموع النازحين الباقين في المناطق المتضررة من محافظة الحسكة بحوالي 55,500 منهم 49,000 فرد كانوا قد نزحوا سابقاً منذ 

شهر شباط/ فبراير 2016. وتستمر المفوضية وشركاؤها باالستجابة.
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المفوضية تقدم استجابة سريعة إلخالء المدنيين من داريا

©UNHCR / Rural Damascus 2016

المفوضية  تلقت   ،2016 أغسطس  آب/   25 في 
اتفاق  إلى  بالتوصل  التنفيذيين  شركائها  من  تأكيداً 
غير  المسلحة  والمجموعات  السورية  الحكومة  بين 
بنود  وبموجب  دمشق.  بريف  داريا  في  الحكومية 
إدلب  محافظة  إلى  هناك  المقاتلين  نقل  تم  الهدنة 
المفوضية  بنتها  التي  المساكن  إلى  المدنيين  وإجالء 
للنازحين في قرية حرجلة بريف دمشق والتي تتكون 
كل منها من غرفتين وحمام ومطبخ. وفي 26 و28 
آب /أغسطس، شاركت المفوضية بقافلتين مشتركتين 
بين الوكاالت إلى حرجلة لتفقد الحماية واالحتياجات 
األخرى للنازحين. وخالل البعثتين وزعت المفوضية 

المواد التالية:

850 مصباحاً شمسياً
850 مروحة قابلة للشحن
3,000 من حصائر النوم

3,300 فرشة
2,000 بطانية

800 مجموعة من عدة المطبخ
2,000 جالون ماء

1,000 شادر بالستيكي

من  عدد  بمتابعة  المفوضية  تقوم  لذلك،  باإلضافة 
قضايا الحماية، بما في ذلك فقدان الوثائق الشخصية، 
المساحات  من  عدد  وإنشاء  مجتمعي  مركز  وإنشاء 

صديقة الطفولة.
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المفوضية تقدم استجابة سريعة إلخالء المدنيين من داريا

تؤمن المفوضية بأن الوقت قد حان ليرى قادة العالم أن الجمهور العالمي يقف # مع الالجئين. وكجزء من هذه الحملة الهامة نظمت مكاتب المفوضية في أنحاء سورية عدداً من الفعاليات لدعم هذه 
الحملة في 25 آب/ أغسطس. ونرجو منكم أن تقفوا معنا عن طريق التوقيع على هذه العريضة لنرسل رسالة إلى الحكومات بأن عليها  العمل معاً للقيام بما يتوجب عليهم تجاه الالجئين.

وسترسل عريضة # مع الالجئين إلى مقر األمم المتحدة في نيويورك ليتم عرضها أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في 19 أيلول/ سبتمبر.
وتطالب العريضة الحكومات بـ: 

ضمان حصول كل طفل الجئ على التعليم.  -
ضمان حصول كل عائلة من الالجئين على مكان آمن للعيش فيه.  -

ضمان تمكن كل الجئ من العمل وتعلم المهارات الجديدة لتقديم مساهمة إيجابية لمجتمعاتهم.  -
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withrefugees.org
يرجى التوقيع على العريضة لنثبت أن العالم يقف #مع الالجئين.
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المفوضية تدعم نوادي األطفال وهي األولى من نوعها في سورية

األطفال هم أكثر األفراد تأثراً في النزاعات المسلحة، فهم األكثر عرضة لخطر العنف واالستغالل واإلساءة إضافة إلى االنفصال عن ذويهم في األوضاع المتقلقلة. لذا فقد بدأت أقسام حماية الطفل 
لدى المفوضية وشركائها بإطالق هيئتين تطوعيتين هما نوادي حماية الطفل ولجنة رفاه الطفل حيث يلعب الكبار دوراً أساسياً في حماية أطفالهم.

وقد أُنشأت نوادي حماية الطفل في ثالث مدارس إحداها في منطقة الميدان في دمشق واثنتان في الكسوة وصحنايا في ريف دمشق وذلك بالتعاون بين وزارة  التربية والمفوضية وشريكها منظمة 
اإلسعاف األولي والطالب أنفسهم. حيث قام الطالب بانتخاب خمسة عشر طفالً تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً لتوجيه وتعزيز حماية األطفال في هذه المدارس وفي أنحاء المناطق التي يعيشون 
فيها. ويدير نوادي األطفال األطفال والمراهقون وتستهدف جميع األطفال داخل المدارس بمن فيهم األطفال من المجتمعات المضيفة والنازحون والالجئون. وتهدف هذه النوادي إلى مشاركة التحديات 
والعوائق التي يواجهها األطفال في المجتمع أو داخل المدرسة مع فريق المفوضية باإلضافة إلى طرح األفكار لتحسين البيئة المدرسية، مما يساهم في تمكين األطفال وإعدادهم لكي يصبحوا أفراداً 

مسؤولين في مجتمعاتهم وقادة في المستقبل.

هذا وقد قدمت هذه النوادي منذ إنشائها اقتراحات لمشاريع كثيرة وشاركت بتنفيذها، من ضمنها تزيين جدران المدارس بالرسومات، وتنظيف المدارس، وزراعة المناطق المحيطة بها. وبعد انتخاب 
أعضاء نادي األطفال نظمت المفوضية جلسة تدريبية حول مفاهيم حماية الطفل وبذلك مّكنت هؤالء األطفال من النظر في كيفية إدخال إجراءات للحد من العنف ضد األطفال واالستجابة الدقيقة له 

باإلضافة إلى التعرف على اتفاقية حقوق الطفل.

وتقوم المفوضية بالتعاون مع شركائها حالياً بإنشاء هذه النوادي في كل من طرطوس والالذقية والسويداء وحمص وحماة وحلب، حيث تم إنشاء 17 نادي لحماية الطفل منذ بداية هذا العام. وتأمل 
المفوضية وشركاؤها بتوسيع هذه الهيكلية لتشمل المحافظات األخرى ذات االحتياجات والمخاطر العالية.
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في 3 آب/ أغسطس، أرسلت المفوضية مواد اإلغاثة األساسية إلى محافظة درعا بما في ذلك 	 
حفاضات األطفال والكبار بصورة رئيسية باإلضافة إلى الفوط الصحية لحوالي 2,000 فرد.

كما حصلت ضاحية حرستا بريف دمشق في 3 آب/أغسطس أيضاً على مواد اإلغاثة األساسية 	 
الطبخ  وعدة  والبطانيات  الفرشات  المساعدات  وشملت  عائلة.   1,000 فرد/   5,000 لحوالي 

والشوادر البالستيكية.
وقد تمكنت المفوضية في 3 آب/أغسطس أيضاً من تسليم المساعدات اإلنسانية إلى حي السريان 	 

لصالح 3,000 فرد/ 600 عائلة وإلى حلب الجديدة لصالح حوالي 5,000 فرد/ 1,000 عائلة.
وفي 6 آب/ أغسطس تم تسليم مواد اإلغاثة األساسية للنازحين في أحياء سيف الدولة وصالح 	 

الدين والحمدانية في مدينة حلب لصالح حوالي 1,500 فرد/ 300 عائلة.
في 13 آب/ أغسطس استلمت مدينة حمص مواد اإلغاثة األساسية لصالح 1,750 فرداً/ 350 	 

عائلة، بينما حصلت حلب الجديدة على المساعدات لحوالي 3,750 فرداً/ 750 عائلة وحصلت 
مناطق أخرى بمدينة حلب على مساعدات لصالح 3,250 فرداً / 650 عائلة.

كما قامت المفوضية في 13 آب/ أغسطس بتسليم المساعدات اإلنسانية لصالح 1,250 فرداً/ 	 
250 عائلة في صافيتا ولصالح 1,250 فرداً/ 250 عائلة في دريكيش. وهذان الموقعان في 

محافظة طرطوس.
وقد تمكنت المفوضية في 23 آب/ أغسطس، من خالل قافلة مشتركة بين الوكاالت، من تأمين المساعدة لحي الوعر المحاصر في الشمال الغربي لمدينة حمص والذي يتكون من ثمانية مناطق. 	 

وقد قامت المفوضية بتسليم 1,500 شادر بالستيكي وقامت المنظمات األخرى بتوزيع الغذاء والدقيق واألدوية.
وفي 25 أب/ أغسطس، شاركت المفوضية في المرحلة الثانية من القافلة المشتركة بين الوكاالت والتي سلمت المساعدات اإلنسانية لصالح 40,000 فرد في  حي الوعر بمحافظة حمص. 	 

وبذلك استكملت المساعدات لصالح 75,000 فرد في األحياء المحاصرة بعد القافلة األولى التي أرسلت بتاريخ 23 آب/ أغسطس. وقد قامت المفوضية خالل هذه المهمة بتقييم الحماية ورصد 
الخدمات.

وبعد أن أبلغت المفوضية بالهدنة بين الحكومة السورية والمجموعات المسلحة غير الحكومية في داريا وبعد اإلخالء، شاركت المفوضية في 26 آب/ أغسطس في فريق تقييم من األمم المتحدة 	 
لداريا لالطالع على األنشطة الجارية، وضمان حماية المدنيين الذين خرجوا من داريا. وقد استمرت عملية النقل لمدة يومين حيث نقل حوالي 550 مدنياً إلى حرجلة.

في 26 و28 آب/ أغسطس، شاركت المفوضية في قافلتين مشتركتين بين الوكاالت إلى قرية حرجلة بريف دمشق لتفقد الحماية واالحتياجات األخرى لالجئين الذين تم إجالؤهم من داريا. 	 
حيث قامت المفوضية خالل البعثتين بتوزيع المصابيح الشمسية، والمراوح القابلة للشحن، وحصائر النوم، والفرشات والبطانيات، وعدة الطبخ، وجالونات الماء والشوادر البالستيكية لصالح  

4,000 فرد.
كما شاركت المفوضية في 29 آب/ أغسطس بقافلة مشتركة بين الوكاالت إلى حرستا الشرقية بريف دمشق حيث ساهمت بتقديم المصابيح الشمسية، والمراوح القابلة للشحن، والبطانيات، وعدة 	 

الطبخ، وجالونات الماء، والشوادر البالستيكية لصالح أكثر من 10,000 فرد.
وفي 29 آب / أغسطس، وصلت قافلة مشتركة بين الوكاالت إلى الدار الكبيرة في حمص حيث أرسلت المفوضية 2,700 من المصابيح الشمسية.	 
وفي جميع تلك البعثات، قامت المفوضية برصد الحماية في المواقع التي تمت زيارتها.	 

المفوضية تواصل تسليم المساعدات في أنحاء سورية
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2016 اليوم العالمي للعمل اإلنساني 

»إن اليوم العالمي للعمل اإلنساني تذكرة سنوية بضرورة العمل على تخفيف المعاناة. وهو أيضاً مناسبة لالحتفاء بالعاملين والمتطوعين في المجال اإلنساني المرابطين في الخطوط األمامية لألزمات. 
وإنني أشيد بتفاني هؤالء، نساًء ورجاالً، وهم يواجهون الخطر بشجاعة لمساعدة غيرهم ممن هم في خطر أكبر بكثير.«
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون          

ممثل المفوضية في سورية، ورئيس منظمة الهالل األحمر عبد الرحمن العطار والمنسق المقيم لألمم المتحدة يعقوب الحلو
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عام 2008، حّددت الجمعية العامة لألمم المتحدة تاريخ 19 آب/أغسطس لالحتفال باليوم العالمي للعمل اإلنساني تكريماً لموظفي األمم المتحدة الـ 22 الذين قضوا في تفجير مقر األمم المّتحدة في 
بغداد عام 2003 وكان من بينهم الممثل الخاص لألمين العام في العراق سيرغيو فييرا دي ميلو. ويحتفل العالم باليوم العالمي للعمل اإلنساني إحياًء لذكرى العاملين في العمل اإلنساني الذين قضوا 

أثناء تأدية الواجب وتقديراً للعمل الخطر الذي يجري لمساعدة ماليين األفراد المحتاجين في أنحاء العالم.

واحتفاالً باليوم العالمي للعمل اإلنساني في مقر المفوضية بجنيف، وقف المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين فيليبو غراندي مع الموظفين دقيقة صمت حداداً على أرواح زمالئهم الذين 
قّدموا أرواحهم في سبيل خدمة اإلنسانية، ثم وضع إكليالً من الزهور على النصب التذكاري لموظفي المفوضية الخمسين الذين قضوا منذ عام 1964. وقال غراندي في خطابه أمام الموظفين إن 
اليوم العالمي للعمل اإلنساني »فرصة مناسبة« لتذكر أولئك الذين »قدموا التضحيات الجسام«. بادئ ذي بدء، البد أن تكون شجاعة زمالئنا الذين فقدناهم مصدر إلهام لنا. لكن ال بد لنا من االعتراف 

أيضاً بأن العاملين في المجال اإلنساني يستهدفون اليوم أكثر من أي وقت مضى وأن أعداد القتلى من بينهم ترتفع.«

وفي سورية، اجتمعت جميع وكاالت األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري لالحتفال باليوم العالمي للعمل اإلنساني في قاعة المؤتمرات بجامعة دمشق حيث أقيمت عدة عروض مسرحية 
وفنية وموسيقية. وألقى المنسق المقيم لألمم المتحدة/ منسق الشؤون اإلنسانية في سورية يعقوب الحلو ورئيس منظمة الهالل األحمر العربي السوري عبد الرحمن العطار كلمتين أشادا فيهما بدور 
العمل اإلنساني في سورية لتقديم المساعدة للعائالت المحتاجة في جميع أنحاء سورية. كما شّدد المنسق المقيم لألمم المتحدة على أن األمم المتحدة ستتابع دعمها للجهود اإلنسانية في سورية، مؤكداً 

على التصميم على المضي قدماً بهذا العمل رغم كل التحديات والمخاطر.

العاملون في المجال اإلنساني يجتمعون لالحتفال
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روبن يخسر مشروعه في حمص ويعيد إحياءه في طرطوس

روبن الخوري شاب نازح من حمص كان يعمل في مشروع لتنظيف المالبس لمدة عامين قبل أن ينتقل مع عائلته إلى طرطوس بسبب النزاع. وعندما وصل روبن إلى طرطوس كان قد فقد كل 
شيء تقريباً، إال أنه حصل على مساعدة سبل كسب العيش من المفوضية وشريكها بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس. فاستأجر مكاناً وبدأ بمشروع لتنظيف المالبس. 

قال روبن: “اخترت موقعاً قريباً من ورشة خياطة في منطقة تجارية في مدينة طرطوس بحيث يمكنني االستفادة من زبائن الخياط وشبكته.” وما أن افتتح روبن مشروعه حتى بدأت الطلبات تنهال 
عليه بكثرة لدرجة أنه اضطر أن يوظف مساعداً له من النازحين في المنطقة لكي يستطيع تلبية احتياجات الزبائن. “أنا ممتن فعالً للمفوضية والبطريركية على دعمهما. حيث يمكنني اآلن الحصول 

على دخل، والعمل في مجال أحبه وتقديم فرصة عمل لشخص نازح”، قال روبن واالبتسامة تعلو وجهه.

هذا وتقوم المفوضية، من خالل دعمها لسبل كسب العيش مثل منح بدء المشاريع، وقروض المشاريع الصغيرة، ومجموعات سبل كسب العيش بمساعدة الالجئين والعائدين والنازحين على االستفادة 
من إمكانياتهم. ويساعد االستثمار في نشاطات سبل كسب العيش على تخفيض التكاليف المرتبطة بتوفير المساعدة والحماية باإلضافة إلى ضمان مساهمة النازحين في المجتمعات المحلية عالوًة 

على تعزيز االعتماد على الذات للعيش بكرامة وذلك لخلق مستقبل لهم ولعائالتهم.
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المفوضية تطلق موقعها اإللكتروني الجديد في سورية

في 17 آب/ أغسطس، أطلقت المفوضية موقعها اإللكتروني الجديد المخصص الستجابتها اإلنسانية لألزمة السورية. ويهدف الموقع بشكل رئيسي إلى تعزيز هوية المفوضية وتوحيد صورتها 
وتواصلها حول الجانب اإلنساني لهذه األزمة وتسليط الضوء على استجابة المفوضية وأنشطتها.

ويبرز الموقع الجديد، الذي أطلقه نائب ممثل المفوضية في سورية في مجال الحماية عبد الكريم غول، الدور الريادي للمفوضية في قطاع الحماية من خالل تقديم الدعم النفسي االجتماعي، والمساعدة 
القانونية، وإحالة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، وخدمات حماية الطفل، والمبادرات المجتمعية فضالً عن جلسات التوعية حول قضايا مختلفة. 

ويركز الموقع الجديد، الصديق للمستخدم على استجابة المفوضية في سورية في مجاالت اإليواء ومواد اإلغاثة األساسية إضافًة إلى الصحة والتعليم. كما يلقي الضوء على الجهود المشتركة مع 
شركاء المفوضية كالمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية المحلية للوصول إلى خمسة ماليين فرد وتقديم المساعدات األكثر ضرورة لمحتاجيها.

يمكنكم تصفح الموقع االلكتروني الجديد عن طريق الرابط التالي:
www.unhcr.org/sy
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لقراءة المزيد

UUN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Syria - Emergency Shelter Sector Factsheet, July 2016, available at:
http://www.refworld.org/docid/578e42c14.html

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Syria - Emergency NFI Sector Factsheet, July 2016, available at:
http://reliefweb.int/node/1673021

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Syria IDP Operations: 2016. Valid as of August 31/08/2016, available at: 
http://www.refworld.org/docid/57c6c94b4.html

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، سورية
نسـاعد على إنقـاذ الحيـاة وبناء المجتمعات

تقرير منتصف العام 2016
على الرابط التالي:

http://www.refworld.org/docid/57c6dccc4.html
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