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تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي:

إضاءات
النزوح  لحالة  المفوضية  تصدي 

الجماعية من مدينة الحسكة

“إن هذا هو أكبر عدد لالجئين 
من نزاع واحد في جيل واحد. 

ويحتاج هؤالء األفراد إلى دعم 
من العالم كله إال أنهم بداًل من 
ذلك يعيشون في ظروف قاسية 

ويغرقون في  أعماق الفقر”

المفوض السامي لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين أنطونيو غوتيريس.

25 و30 حزيران/يونيو أدت  الحسكة بين  نشبت معارك ضارية في مدينة 
إلى نزوح حوالي 120,000 فرد منها. وتقود المفوضية حالياً مهمة تحديد 
في  والشركاء  المتطوعين  من  شبكة  خالل  من  الحسكة  مدينة  من  النازحين 
خمسة مواقع في القامشلي. كما تقوم بتدريب الشركاء على تحديد النازحين في 
مواقع مختلفة، وجمع البيانات يومياً، وتوفير معلومات محدثة من أجل تقديم 

المساعدة اإلنسانية لمن لم يحصل عليها بعد.

وبالرغم من أن وصول العاملين في المجال اإلنساني إلى مدينة الحسكة اليزال 
بالتحديات بسبب الوضع األمني السائد، تمكنت المفوضية من تحديد  محفوفاً 
فيها  بما  الحسكة  محافظة  من  الشمالية  المناطق  في  نازح   50,000 حوالي 
من  وذلك  والمالكية  العين  ورأس  واليعربية  وعامودا  والدرباسية  القامشلي 

خالل متطوعيها وشركائها التنفيذيين. 

النزوح 	  لحالة  المفوضية  تصدي 
الجماعية من مدينة الحسكة

 
السوريين 	  الالجئين  عدد  وصول 

إلى أربعة ماليين
 

بناء القدرات في مجال الحماية في 	 
دمشق

 
التمكين في الالذقية	 
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حيثما وجدت اإلرادة وجد الطريق إلى النجاح... قصة أم علي
خالل زيارة الرصد األخيرة إلى الالذقية التقت المفوضية بأم علي وهي امرأة ذات شخصية قوية وحازمة اضطرت بسبب النزاع إلى مغادرة 
منزلها الواقع ضمن قرية صغيرة شمال محافظة الالذقية، وتقيم حالياً مع زوجها وخمسة أطفال في مركز إيواء كرسانة الذي تدعمه المفوضية. 

وبالرغم من وطأة نزوح هذه األسرة واألذى النفسي الذي تعرضت له، رفضت أم علي االستسالم لحالة اليأس وبدالً من ذلك اقترحت على 
أحد مالك األراضي المحليين مشروعاً من أجل تحسين حياة أطفالها. تعمل أم علي اآلن مع زوجها في زراعة المحاصيل مثل الفول والذرة 
والطماطم والخيار وتحصل على 50 ٪ من األرباح مما أدى إلى تحسين مستوى معيشة أسرتها بشكل ملحوظ. وقد بدت أم علي ممتنة للمفوضية 

على دعمها وشجعت النساء األخريات في مركز اإليواء على السعي لتحقيق أحالمهن.   

ومنذ بداية هذه األزمة فقد استجابت المفوضية فوراً لالحتياج للمساعدات اإلنسانية، حيث ركزت 
على النازحين في مراكز اإليواء واألماكن العامة كالحدائق. 

نازح غالبيتهم في   8,000 يقرب من  إلى ما  إغاثة أساسية حتى اآلن  المفوضية مواد  وقدمت 
مع  نصيبين  حدود  فتح  إمكانية  المسؤولة  السلطات  ناشدت  كما  والدرباسية.  وعامودا  القامشلي 
تركيا من أجل استيراد مواد اإلغاثة األساسية لصالح 25,000 فرد. فضالً عن ذلك، واصلت 
المفوضية جهودها مع السلطات الستخدام المدارس والمباني العامة في مدينة القامشلي كمراكز 
إيواء جماعية. وُيستخدم حالياً- في ظل عدم تخصيص أية مراكز إيواء جماعية رسمية حتى اآلن- 
مركز إيواء في عامودا فضالً عن مخيم جديد افتتحته اإلدارة المحلية في قرية تل أسود والتي تبعد 
12 كيلومتراً عن جنوب غرب المالكية والذي انتقل إليه ابتداًء من 5 تموز/يوليو حوالي 900 
نازح. وقد زودت المفوضية هؤالء األفراد بـ 102 خيمة هناك حتى اآلن وأطلقت حملة للقضاء   

على الحشرات والزواحف في المخيم. 

وستواصل المفوضية استجابتها لتضمن الوصول إلى الفئات األكثر ضعفاً ليس في الحسكة فحسب 
بل أيضاً في جميع أنحاء البالد.
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تحديد المفوضية للنازحين  في حدائق الضواحي الشمالية 
للحسكة

موظفو المفوضية مع أم علي في غرفتها في مركز إيواء كرسانة

توزيع مواد اإلغاثة األساسية في القامشلي
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بناء القدرات في مجال إعداد التقارير في دمشق

عدد الالجئين السوريين يتجاوز األربعة ماليين

في 24 حزيران/يونيو نظمت المفوضية في دمشق ورشة عمل ليوم واحد دارت حول مهارات إعداد التقارير العامة، وتقارير الحماية، وإدارة 
المعلومات. وقد دعي للمشاركة في هذه الورشة جميع شركاء المفوضية العاملين في مجال الحماية، وخدمات المساعدة القانونية والمجتمعية، 
فضالً عن مسؤولي التقارير والحماية من 13 منظمة عاملة في دمشق وريف دمشق وحماة وحمص وطرطوس وحلب. وكانت غالبية المنظمات 
المشاركة في الورشة من شركاء المفوضية المحليين في مجال الحماية بعضها ممن وقع شراكة مع المفوضية مؤخراً. وتعد هذه الدورة التدريبية 
فرصة جيدة للحاضرين كي يتعرفوا على متطلبات إعداد التقارير ويستفيدوا من التدريبات التخصصية التي تقدمها مختلف أقسام المفوضية. 
وتضمن هذا التدريب جلسات تفاعلية، وتمارين جماعية، ومناقشات تهدف إلى إيجاد فهم مشترك إلعداد التقارير السيما تلك التي تتعلق بالحماية 

على وجه الخصوص.

من  الهاربين  الالجئين  عدد  تجاوز 
الجوار  دول  إلى  سورية  في  النزاع 
أن  على  يدل  مما  ماليين  أربعة  اآلن 
أزمات  أكبر  إحدى  هي  األزمة  هذه 
يقرب من  ما  منذ  العالم  في  الالجئين 
أشارت  وقد  الزمان.  من  قرن  ربع 
تركيا  إلى  الجدد  الوافدين  أرقام 
السلطات  من  المحدثة  والبيانات 
الالجئين  عدد  أن  على  التركية 
السوريين في دول الجوار قد تجاوزت 
رقم  ويتألف  نسمة.   4,013,000
 1,805,255 من  ماليين  أربعة 
الجئ سوري في تركيا، و 249,726 
في  و629,128  العراق،  في 
و  مصر،  في  و132,375  األردن، 
1,172,753 في لبنان، و24,055 

في أماكن أخرى في شمال أفريقيا. فضالً عن أكثر من 270,000 طالب لجوء سوري في أوروبا، وآالف آخرين أعيد توطينهم في أماكن 
أخرى. كما بلغ عدد النازحين داخلياً 7.6 مليون شخص يعيش العديد منهم في ظروف صعبة وفي مناطق يصعب الوصول إليها. 

و يزداد بشكل مأساوي عدد الالجئين ارتفاعاً واألزمة حدًة دون أية نهاية تلوح في األفق. وها هي األزمة اآلن في عامها الخامس وقد وصل 
عدد الالجئين خاللها إلى أربعة ماليين بعد 10 أشهر فقط من تجاوزه رقم ثالثة ماليين. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه تتوقع المفوضية أن 
يصل العدد بحلول نهاية عام 2015 إلى حوالي 4,270,000.  لقد أصبح التمويل مشكلة ملحة اآلن لذا وجهت المفوضية وشركاؤها نداًء لعام 
2015  للحصول على 5.5 مليار دوالر أمريكي، إال أنه حتى أواخر حزيران/يونيو لم يتم الحصول إال على ربع المبالغ اإلنسانية المطلوبة. 
وهذا يعني بأن الالجئين سيواجهون تخفيضات حادة جديدة في حجم المساعدات الغذائية، وسيعانون من أجل الحصول على الخدمات الصحية 

المنقذة للحياة أو من أجل إرسال أطفالهم إلى المدارس.

وقال المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أنطونيو غوتيريس الذي وجه نداًء آخر لتقديم المساعدة إلى المجتمع الدولي   
اليأس”. إلى مزيد من  ينزلقون  “ال ميكننا ترك هؤالء الالجئني واجملتمعات املضيفة لهم 
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الشـكر الجزيل للمتبرعين

لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بنا:

وحدة إعداد التقارير
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، سورية

#syrdareporting@unhcr.org
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