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تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي:

إضاءات
تصدي المفوضية لنزوح جديد لألسر 

من جنوب ريف حلب والحسكة

“استجابة المفوضية 
لحاالت النزوح الجديد وتغير 

المعطيات” 

تقرير المفوضية 
لمنتصف عام 2015 

من 	  للنزوح  المفوضية  استجابة 
القامشلي وحلب

مبادرة مجتمعية في القامشلي	 

للعنف 	  التصدي  على  التدريب 
في  الجنس  نوع  على  القائم 

السويداء يغير حياة األفراد

كل  في  األسر  لنزوح  المفوضية  تصدت  الماضية  القليلة  األسابيع  في 
اندلعت  األول/أكتوبر،  تشرين   31 ففي  وحلب.  الحسكة  محافظتي  من 
االشتباكات في شمال جبال عبد العزيز في محافظة الحسكة مما تسبب 
بنزوح 10,000 فرد من 15 قرية إلى القرى المجاورة في تل تمر. وقد 
الخيرية اآلشورية والمجتمع  الجمعية  بالتعاون مع  المفوضية  استجابت 

المضيف من خالل إعداد فريق وتدريبه.

وتم تحديد أعداد النازحين الذي وصل حتى اآلن إلى 5,000 وُحددت 
حالياً أعداد إضافية وصلت إلى 2,000 فرد. وتشير التقديرات إلى أن 
أفادت سلطات  الطلق. وحسبما  الهواء  في  يعيشون حالياً  فرد   1,000
المخيم  في  األفراد  هؤالء  إليواء  حالياً  خطة  إعداد  يتم  الذاتية  اإلدارة 
الجديد في رأس العين. وقد شرعت المفوضية بتاريخ 9 تشرين الثاني/
قدمت  حيث  العين  رأس  في  األساسية  اإلغاثة  مواد  بتوزيع  نوفمبر 
1,000 نازح. وبدأ توزيعها في تل تمر في 10  المساعدة ألكثر من 
تشرين الثاني/نوفمبر من خالل الجمعية الخيرية اآلشورية حيث استفاد 

حتى اآلن 405 من النازحين.

http://www.refworld.org/docid/55e7f68a4.html
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اسُتكملت هذا األسبوع أول مبادرة مجتمعية في مركز إيواء حلكو في القامشلي والتي تحمل اسم “ شوية دفا”. وبدعم من المفوضية 
واألخصائيين االجتماعيين في جمعية اإلحسان واألسر هناك أُغلقت جميع األبواب والنوافذ المفتوحة بشوادر بالستيكية دائمة وواقية 
أثر على خصوصية األسر ودفئها. هذا وقد قدمت  النوافذ واألبواب مما  إلى  المبادرة  تنفيذ  قبل  المبنى  افتقر  للماء. وقد  ومقاومة 
المفوضية جميع األدوات الالزمة مثل الشوادر البالستيكية، والمسامير، واإلطارات الخشبية، والمطارق. وشارك الرجال والنساء من 
مختلف األعمار في المبادرة لتوفير بيئة أكثر دفئاً لثمانين نازحاً مقيماً هناك، فضالً عن حمايتهم من برد الشتاء القادم على األبواب. 

المفوضية تدعم المبادرة المجتمعية “شوية دفا” في القامشلي

فضالً عن ذلك فقد سجلت المفوضية في منطقة األتارب في غرب ريف 
حلب حوالي 5,500 فرد ممن فروا من جنوب ريف حلب وعلى وجه 
التحديد من الوضيحي وحاضر والزربة وزمار. كما وصل 1,000 فرد 
إلى قرية جبرين و400 فرد إلى قرية النيرب في جنوب ريف حلب. 
وقد تعاونت المفوضية مع الهالل األحمر العربي السوري واستجابت 
للنازحين  األساسية  اإلغاثة  مواد  توزيع  من خالل  السرعة  وجه  على 
بما في ذلك الفرشات والبطانيات والشوادر البالستيكية وأدوات المطبخ 
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المفوضية  تدعمه  الذي  المجتمعية  المبادرات  برنامج  ويشجع 
المجتمعات المتضررة على تصميم وتنفيذ المبادرات ذات األثر 
المباشر بطريقة تشاركية من أجل تحسين الظروف المعيشية. 
احتياجاتهم  لتلبية  طبيعية  دعم  حلول  تنفيذ  على  يحفزهم  كما 
الخاصة بطريقة تشاركية مع إدراك قدراتهم ومهاراتهم. وقد 
برياض  تتعلق  مشاريع  سابقاً  المجتمعية  المبادرات  تضمنت 
المجتمعية،  النفايات  إدارة  ونظم  ذاتياً،  المدارة  األطفال 
وحمالت التنظيف، ومبادرات جماعية لحفظ األغذية، وتحسين 
الظروف المعيشية في مراكز اإليواء الجماعية، ومجموعات 
لألطفال،  ترفيهية  وأنشطة  المنزلي،  والتعليم  األقران،  دعم 

والعديد من المبادرات األخرى.

دورة التصدي للعنف القائم على نوع الجنس 
تغير سلوك األفراد في السويداء

©UNHCR / Qamishly 2015

©UNHCR / Z.Mreyoud©UNHCR / Z.Mreyoud

ال يزال العنف األسري القضية األكثر انتشاراً والتي يواجهها النساء واألطفال على حد سواء في سورية. حيث غالباً ما يعاني األطفال 
على وجه الخصوص من هذه الصعوبات بسبب التوتر المتعلق بالنزاع، والضغوط المالية، وغياب حلول طويلة األجل. 

النزاع إلى محافظة السويداء وذلك مع زوجها  نزحت لجين وهي امرأة تبلغ من العمر 28 من حمص منذ ثالث سنوات بسبب 
وأطفالها الثالث. وكافحت جاهدة بعد أن فقد زوجها وظيفته من أجل إعالة أسرتها حيث عملت بائعة للخبز. 

عندما تدّرس لجين ابنها سعد تصرخ في وجهه، وأحياناً تضربه عندما ال يعرف اإلجابة على األسئلة. وقد الحظت في اآلونة األخيرة 
أنه يبدو دائماً خائفاً ويشرع بالبكاء وعينه ترتعش عندما تتحدث معه حتى لو لم يكن قد فعل أي شيء.

عندما سمعت لجين بدورة العنف القائم على نوع الجنس التي تدعمها المفوضية وتنظمها بطريركية أنطاكية وسائر المشرق وهي 
شريك تنفيذي للمفوضية كانت حريصة جداً على االلتحاق بها. ومن خالل المناقشات مع المدربة في الدورة، بدأت تفهم السبب وراء 
سلوكها وخوف ابنها وتوتره. إذ تقول  »عندما كنت طفلة لم أتابع دراستي وأنا نادمة على ذلك، لذا فأنا صارمة مع سعد ألنني أريده 
أن ينجح في المدرسة. إال أن الصراخ في وجهه ومعاقبته عندما يرتكب أخطاًء قد أثر على سلوكه السيما وأنه قد مر بأوقات عصيبة 

أثناء نزوحنا«.

بعد انتهاء الدورة، أصبحت لجين أكثر صبراً مع سعد وأصبحت تقضي وقتاً أكبر في تدرسيه كما أنها اآلن أكثر تسامحاً معه حين 
يخطئ. وقالت إنها بدأت تلحظ بالفعل رد فعله اإليجابي حيث قالت »إن حياتنا ليست بالسهلة، إذ أننا ندفع أكثر من ما نحصل عليه من 
أجل تغطية مصاريف إيجار منزلنا. ومما جعلني أكثر عدوانية مع أطفالي هو سلبية زوجي. ومع ذلك، فإنني قد أدركت أنه يتوجب 
علي تغيير تصرفاتي، وأنا بالفعل أرى نتائج إيجابية اآلن«. وقد أعربت لجين عن شكرها للمفوضية وللبطريركية على دعمهما وهي 

متحمسة جداً لحضور دورات مماثلة في المستقبل.



الشـكر الجزيل للمتبرعين
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