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بشكل  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  استجابت 
عددهم  بلغ  والذين  الحسكة  مدينة  من  النازحين  الحتياجات  طارئ 
الدائر خالل شهري حزيران/ االقتتال  جّراء  فرد   120,000 حوالي 
يونيو وتموز/يوليو. وقد تمت هذه االستجابة من خالل شبكة متطوعي 
المفوضية وشركائها الذين وزعوا مواد إغاثة أساسية لحوالي 24,000 
من النازحين المحتاجين والضعفاء في مراكز اإليواء والحدائق العامة. 
مدينة  أرجاء  من معظم  انسحاب داعش حالياً  إلى  تقارير  أشارت  وقد 
قريبًاالحسكة وبدء عودة عدد كبير من النازحين يقدر بنحو 70 ٪ إلى ديارهم.
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المفوضية توزع ستة ماليين من مواد اإلغاثة األساسية
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 استنزفت هذه الحالة الطارئة كمية كبيرة من المساعدات الموجودة ضمن مستودع المفوضية مما دفع المفوضية إلى تنظيم مهتمين 
عبر الحدود في 6 و7 آب/أغسطس 2015 تحمالن مواد إغاثة أساسية لـ 25,000 شخص في 11 شاحنة في اليوم األول و15 

شاحنة في اليوم الثاني أي ما مجموعه 26 شاحنة وذلك عن طريق معبر نصيبين الحدودي مع تركيا. 

وتشمل المساعدات بطانيات وفرشات وشوادر بالستيكية ومستلزمات النظافة وأواني المطبخ حيث تم نقلها على الفور إلى مستودع 
المفوضية. 

تجاوزت المفوضية رقم ستة ماليين في توزيع مواد اإلغاثة األساسية منذ بداية شهر آب/أغسطس هذا العام.  وقد استفاد من هذه 
المساعدات حوالي 1.4 مليون فرد على الرغم من العديد من التحديات والمعوقات التي اعترضت عمل المفوضية في سورية.

تضمن هذه العملية استمرار قدرة المفوضية على االستجابة لحاالت الطوارئ 
في محافظة الحسكة مستقباًل
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دعم المفوضية لسبل العيش - قصة سهير

سهير فتاة سورية شابة عانت من االكتئاب بعد وفاة والدتها إلى أن سمعت يوماً بالتدريب الذي تقدمه المفوضية لدعم سبل العيش 
ومنه تدريب العاملين في حقل التجميل والذي التحق به أحد القادة المجتمعيين في حيها في دمشق. فتقدمت بطلب لاللتحاق بالدورة 

التدريبية وقُبل طلبها.
 

التقت سهير أثناء حضورها هذه الدورة العديد من األصدقاء الجدد الذين ساعدوها على التعامل مع ألمها والخسارة التي ألمت بها، 
فضالً عن اكتسابها مهارات متقدمة في فن مساحيق التجميل والعناية بالجمال. وتخرجت من الدورة بشهادة تميز وحصلت على 

أدوات تجميل لمساعدتها في بدء حياتها المهنية الجديدة.

بدأت سهير في العمل من منزلها، إال أنه خالل فترة قصيرة جداً اتصل بها مدربها السابق في مركز التدريب ليبلغها عن فرصة عمل 
أُعلنت في مركز تدريب آخر. فتقدمت بطلب من أجل العمل فيه وحصلت على منصب مدربة مساعدة وتم التعاقد معها.

تشعر سهير بالسعادة في عملها الجديد وأصبح لديها اآلن العديد من األصدقاء الجدد مما جعلها مفعمة بالحماسة. تقول سهير “بفضل 
دعم المفوضية لهذا التدريب أصبح لدي عمل جديد وأنا على أمل اآلن في الحصول على حياة ومستقبل أفضل”.

©UNHCR /  Damascus



الشـكر الجزيل للمتبرعين

لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بنا:

وحدة إعداد التقارير
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، سورية
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المانحون خالل عامي 2013 - 2014 استجابة للوضع اإلنساني في سورية


