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تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي

المفوضية تستجيب لحالة الطوارئ 
في النزوح الجماعي من حلب

غادر حوالي 41,000 فرد األجزاء الشرقية المحاصرة من حلب بما فيها منطقة الشيخ مقصود وذلك جّراء النزاع المكثف في هذه المنطقة 
خالل شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر. ويقيم حالياً العديد من أولئك الذين فروا من المناطق الشرقية في مباٍن غير مكتملة أو 

مدمرة جزئياً، كما يعانون من ظروف غير صحية ومن االكتظاظ السكاني.  
وتقدم المفوضية -جنباً إلى جنب مع الوكاالت اإلنسانية األخرى- استجابة شاملة لتلبية احتياجات النازحين مؤخراً في المناطق التي يمكن الوصول 
إليها. ومع فرار اآلالف من الجزء الشرقي من المدينة تحول التركيز إلى االحتياجات المتصاعدة لإليواء والمواد غير الغذائية والحماية. وقد 
تم إرسال خبراء المفوضية في مجال اإليواء على الفور إلى حلب لتعزيز القدرة على االستجابة واإليواء، وتفقد مراكز اإليواء، والتنسيق مع 
الشركاء لتقديم خطة فعالة ومنسقة. وشملت هذه االستجابة توزيع مجموعات من مستلزمات اإليواء لمساعدة النازحين على إصالح أماكن سكنهم 
وعزلها فضالً عن سد الفتحات، وكذلك أعمال إعادة التأهيل، وتقسيم المكان إلعطاء كل عائلة خصوصيتها المعيشية السيما في مراكز اإليواء 
الضخمة في مختلف األماكن. ويمكن ذلك األفراد من العيش في مراكز إيواء مؤقتة والحفاظ على كرامتهم وحقهم في الوصول إلى المرافق العامة 

والحصول على اإلمدادات اإلنسانية والرعاية الصحية والخدمات األخرى الالزمة.

االستجابة العاجلة للمفوضية في حلب 	 
والحسكة

16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف 	 
الجنسي/القائم على النوع االجتماعي

برنامج المفوضية للمساعدات الشتوية	 
منح األعمال التجارية الصغيرة 	 

وتغييرها لحياة الناس
قيادة المفوضية لقافلة مشتركة بين 	 

الوكاالت إلى الرستن

مقتطفات
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وتحسن المفوضية وشركاؤها مراكز اإليواء مثل مركز اإليواء االنتقالي “المحالج” والذي يستوعب ما يصل إلى 3,000 نازح. وتشمل أعمال التحسين تغطية القاعات، وإصالح تسرب األسقف، 
وسد الفتحات، وتقسيم األماكن األربعة الرئيسية إلضفاء المزيد من الدفء والخصوصية على حياة األسر. ويمكن تثبيت الخيام وإزالتها بسرعة في األماكن غير المكتملة الستضافة 3,000 شخص 

آخر إذا لزم األمر.
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وقد فر العديد من النازحين تاركين وراءهم كل ما يملكون مما دفع المفوضية إلى توفير المواد األساسية لهم. لذا باشرت المفوضية وشركاؤها بتوزيع مواد غير غذائية أساسية كالمالبس الشتوية، 
والمالبس الشتوية الداخلية، وأكياس النوم، والسجاد، والبطانيات العازلة حرارياً، وحصائر النوم، والفرشات وغيرها من المواد. ومع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في حلب ُتحدث 
أكياس النوم فرقاً كبيراً لدى آالف النازحين السوريين المقيمين في مراكز إيواء مؤقتة. وباإلضافة إلى ذلك، وبمساعدة الشركاء في المجال اإلنساني مثل التآلف والهالل األحمر العربي السوري 

توزع المفوضية آالف األحذية الشتوية للنازحين في المحالج بجبرين.
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كما تعمل المفوضية وشركاؤها على معالجة العديد من قضايا الحماية في مراكز اإليواء الجماعية، بالتركيز على حالة األسر والنساء واألطفال والرجال والفتيان مثل التسجيل، وقيود الحركة، 
والصدمة التي يعاني منها األطفال، والغياب عن التعليم، وفقدان الوثائق كبطاقات الهوية وغيرها. كما توفر المفوضية وشركاؤها كنوع من مساعدات الحماية المساعدة القانونية، والدعم النفسي 

االجتماعي، ومساعدة األطفال غير المصحوبين، واإلسعافات األولية النفسية، وأنشطة الحد من العنف الجنسي/القائم على النوع االجتماعي والتوعية بمخاطره، وتوفير المعلومات.

ويشكل عدم كفاية مساحات اإليواء تحدياً لتسليم المساعدات وخاصة مع بداية فصل الشتاء. وتواصل المفوضية ووكاالت األمم المتحدة الشقيقة والشركاء العمل على مدار الساعة لتوفير الدفء 
والمأوى اآلمن وتوفير الماء والغذاء والمواد غير الغذائية والمالبس والمساعدات الطبية وتقديم المشورة النفسية وغيرها من الخدمات الضرورية للفارين من النزاع.
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غانم بقال من مدينة حمص

منحة لمشروع صغير غيرت حياة فدوى
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اضطر غانم وهو أب لخمسة أطفال على الفرار منذ ثالث سنوات مع عائلته من منطقة الوعر في مدينة حمص مخلفاً وراءه 
منزله ومتجر البقالة الذي كان مصدر دخلهم الوحيد كعائلة. ويعاني غانم من مرض في القلب وارتفاع في ضغط الدم، وقد 

أمضى ثالث سنوات يبحث عن عمل دون جدوى بعد أن استقر في حي الخضر مع أسرته.

وبعد أن تناهى إلى مسامع غانم من خالل جيرانه أخبار عن الخدمات التي يقدمها المركز المجتمعي لجمعية البر والذي 
تدعمه المفوضية، طلب المشورة فيما يخص ِمنح المشاريع الصغيرة. ولم يواجه غانم صعوبة تذكر في تقديم طلب منحة 
لمقابالت عدة وإلعداد دراسة جدوى  التجاري. وقد خضع غانم  العمل  لباعه الطويل في  بقالة صغير نظراً  لفتح متجر 

اقتصادية قبل أن يحصل أخيراً على موافقة على المنحة ويهم بافتتاح متجره.

قال غانم لفريق المفوضية أثناء إحدى زياراته لمتابعة المشاريع “لم يكن من السهل علّي البتة أن أبقى عاطالً عن العمل 
لثالثة أعوام طوال، فلقد فقدت بيتي وعملي فضالً عن بعض كرامتي. إال أنني والحمد هلل أصبحت أعمل اآلن مما حسن 

وضع عائلتي المعيشي فغدونا مكتفين ذاتياً. شكراً للمفوضية ولجمعية البر لمنحي هذه الفرصة.”

فدوى أرملة تبلغ من العمر 36 عاماً، نزحت مع طفليها من منطقة الكالسة إلى منطقة األعظمية في حلب 
حيث استقرت مع أبيها هناك. وقد كافحت العائلة كي تتجاوز الصعوبات المالية وانتهى المطاف بفدوى في 

بيع الكعك ورقائق البطاط في الشارع كمحاولة لسد رمق أفراد األسرة.

وعندما سمعت فدوى ببرنامج منح األعمال التجارية الصغيرة الذي تدعمه المفوضية ترددت على المركز 
المجتمعي في المنطقة وسجلت اسمها ضمن قائمة المرشحين. وبعد أن حضرت ثماني دورات تدريبية حول 
دراسات الجدوى قدمت مقترحاً لفتح متجر صغير للحلوى. ومن ثم خضعت لمقابلة تم خاللها مناقشة اقتراحها 

وتقييمه والموافقة عليه.

أنواع  بيع  افتتحت متجرها بحماس كبير، وهي اآلن في طور توسيعه من خالل  للمنحة،  تلقي فدوى  بعد 
حلوى جديدة. وقد القى المتجر نجاحاً كبيراً حيث لم تعد فدوى تلبي االحتياجات األساسية لألسرة فحسب 
وإنما أيضاً أصبحت تغطي تكاليف تعليم طفليها اللذين صممت على عودتهما إلى المدرسة. فقالت “لقد أحدث 
هذا المشروع فرقاً كبيراً في ظروف عائلتي، السيما وأن أوالدي قد رجعوا إلى المدرسة بفضل المفوضية.”
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المفوضية تواصل تقديم المساعدات في كافة أنحاء سورية

الثاني/ نوفمبر مساعدات 	  5 تشرين  بتاريخ  المفوضية  قدمت 
عاجلة إلى تدمر وحمص بما فيها 1,000 فرشة، و1,000  
بطانية، و180 من أواني المطبخ و 1,000 شادر بالستيكي.

بعثة 	  في  المفوضية  شاركت  األول/نوفمبر  تشرين   20 وفي 
التي  حمص  في  الرستن  منطقة  إلى  الوكاالت  بين  مشتركة 
المنشود  إلى هدفها  لم تصل  أنها  إال  إليها،  الوصول  يصعب 
ألسباب أمنية. إذ عند وصول القافلة إلى نقطة التفتيش الخاضعة 
للحكومة السورية وانتظارها إلذن الدخول إلى الرستن ُسمع 
دوي القصف وإطالق النار مما أدى إلى إيقاف البعثة. وبالرغم 
من ذلك فقد قادت المفوضية بنجاح بعثة مشتركة إلى المنطقة 
المواد  إليها  23 تشرين األول/نوفمبر حيث حملت  ذاتها في 
غير  والمواد  واألدوية  الغذائية  والمنتجات  والدقيق  الغذائية 
الساعة  أراضيه حوالي  إلى  بسالم  الفريق  عاد  كما  الغذائية، 
الثالثة ظهراً. وساهمت المفوضية بـ 6,000 بطانية و1,500 
فرشة،  و1,000  بالستيكي،  شادر  و1,500  مطبخ،  عدة 

و6,000 حصيرة  للنوم، و1,500 مصباح شمسي.
أما في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، فقد قدمت المفوضية استجابة 	 

طارئة إلى األسر النازحة من الضمير في حمص إلى المدينة 
الصناعية في عدرا في ريف دمشق بما فيها 3,000 فرشة. 

الثاني/نوفمبر في ثالث 	  24 تشرين  المفوضية في  وشاركت 
 1,000 لصالح  دمشق  ريف  في  الطارئة  لالستجابة  بعثات 
في  أسرة  فرد/500  و2,500  بدا،  في  أسرة  فرد/200 
معربا وكذلك 5,000 فرد/ 1,000 أسرة في قطنا لمساعدة 

النازحين من التل.
وبعد تأخير دام يومين، أتمت األمم المتحدة بعثة إنسانية في 	 

قافلة  أربع. حيث وصلت  لبلدات  نوفمبر  الثاني/  28 تشرين 
األمم المتحدة إلى مضايا والزبداني بالتزامن مع قافلة الهالل 
األحمر العربي السوري وذلك لتقديم المواد ذاتها إلى الفوعة 

وكفريا في محافظة إدلب.
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المفوضية تقود بنجاح بعثة مشتركة بين الوكاالت إلى الرستن بريف حمص 

©UNHCR / Homs 2016

في 22 تشرين الثاني/نوفمبر نجحت المفوضية بقيادة بعثة مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة إلى الرستن وتلبيسة في محافظة حمص اللتين يصعب الوصول إليهما. حيث تمكن الفريق من العودة 
إلى قواعده سالماً في الساعة الثالثة ظهراً من اليوم التالي. وقد كانت آخر بعثة ناجحة إلى الرستن قد أجريت في 28 تموز/يوليو 2016. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر لم تتمكن بعثة إلى المنطقة 
من الوصول إلى هدفها جّراء القصف العنيف وإطالق النار وذلك عندما وصلت القافلة إلى نقطة التفتيش التابعة للحكومة السورية بانتظار الحصول على إذن للدخول. وقد أوصلت القافلة التي تتكون 
من 44 شاحنة مساعدات إنسانية إلى المنطقة مثل المواد الغذائية وغير الغذائية والمواد التغذوية واألدوية. وقد ساهمت المفوضية بالبطانيات، وأواني المطبخ، والشوادر البالستيكية، والفرشات، 

وحصائر النوم، وجالونات الماء، والمصابيح الشمسية لصالح 6,000 فرد.

وعالوًة على تقديم المساعدات فقد نسق الفريق المشارك بالبعثة حال وصوله مع الهالل األحمر العربي السوري لزيارات ميدانية لعيادات الهالل األحمر العربي السوري، وثالثة مراكز إيواء 
جماعية، ومحطة ضخ للمياه، والمستشفى الرئيسي في الرستن. كما اجتمع فريق من قادة المجتمع المحلي لمناقشة وضع الخدمات، وأهم التحديات، واحتياجات النازحين والمجتمع المحلي.
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استجابة المفوضية في الحسكة 

واصلت المفوضية خالل شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر استجابتها لالجئين الذين شردهم النزاع في العراق فضالً عن النازحين السوريين في محافظة الحسكة. وللتصدي لتدفق 
هؤالء األفراد أجرت المفوضية تحسينات على البنية التحتية في مخيم الهول الذي يقع على بعد 45 كم إلى جنوبي مدينة الحسكة و15 كم من الحدود مع العراق، كما نقلت مواد إغاثة أساسية 
للطوارئ لصالح 50,000 شخص. عالوًة على ذلك أكملت المفوضية سلسلة من عمليات اإلجالء لالجئين العراقيين والنازحين السوريين إلى الهول من نقطة العبور الحدودية رجم صليبي والتي 
تبعد 18 كم جنوب المخيم. وجّراء القيود األمنية كان وصول المفوضية إلى المنطقة محدوداً وبالرغم من ذلك فقد قدمت المساعدة لألفراد المنتظرين للتدقيق األمني هناك لتحمل الظروف القاسية 
ريثما يتم نقلهم إلى مخيم الهول. وتضمنت هذه المساعدات اإلنسانية الخيام، والشوادر البالستيكية الكبيرة، والبطانيات، وحصائر النوم، وخزانات المياه فضالً عن نقل المياه بالشاحنات يومياً لهذه 

المنطقة. كما وفرت المفوضية عيادة متنقلة أيضاً لتلبية االحتياجات الصحية العاجلة. 

واستوعب مخيم الهول حتى شهر كانون األول/ ديسمبر 2016، أكثر من 8,000 فرد معظمهم من الالجئين العراقيين. وقد قدمت المفوضية المساعدة لكافة هؤالء الالجئين والنازحين القادمين من 
رجم صليبي من خالل توزيع مجموعات كاملة من المواد غير الغذائية. عالوًة على ذلك يتم هذا األسبوع توزيع المواد الشتوية لجميع الوافدين الجدد والمقيمين حالياً بما فيها الفرشات، والبطانيات 
العازلة حرارياً، وحفاضات الطفل، وأدوات المطبخ، وجالونات الماء، والحصائر، والشوادر البالستيكية، والمالبس الشتوية، والمصابيح الشمسية. كما أطلقت المفوضية وشركاؤها أنشطة حماية 
كأنشطة لبناء قدرات فريق إدارة المخيم تناولت قضايا اإلدارة، والوثائق، واحترام القانون الدولي، فضالً عن أنشطة التعليم، والدعم النفسي واالجتماعي، والعنف الجنسي/القائم على النوع االجتماعي، 
وأنشطة األطفال الترفيهية، ورفع الوعي، وتوظيف متطوعي الوصول من الالجئين. كما قدم شركاء المفوضية أيضاً المياه، والصرف الصحي، والخدمات الصحية، والغذاء، والمساعدة التغذوية.

لمزيد من المعلومات يرجى الضغط على الرابط التالي:
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/flash-update-iraqi-refugee-response-hassakeh-syria-21-november-2016



 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، سورية
10إضاءات تشرين الثاني / كانون األول 2016

في 
تشرين الثاني

2016
قامت المفوضية بــ

نبذة عن عمل المفوضية في سورية خالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر

توزيع مواد إغاثة أساسية إلى 499,933  فرداً، بما فيهم 7,500  فرداً 
ضمن مناطق محاصرة وأخرى يصعب الوصول إليها ، في حين وصلت 
المفوضية إلى 162,500  فرد من خالل الشحنات عبر الحدود والتي تتم 

وفقاً لقرار مجلس األمن الدولي رقم 2165 .    

تقديم المساعدة القانونية إلى 21,781  نازحاً في دمشق وريف دمشق وحلب والحسكة 
والقامشلي وحمص وحماة والسويداء وطرطوس ودرعا والقنيطرة والالذقية من خالل 
شركاء المفوضية األمانة السورية للتنمية، والهالل األحمر العربي السوري، والمجلس 
نازحاً    6,660 إلى  قانونية  استشارات  ذلك  ويتضمن  والتآلف.  لالجئين،  الدنماركي 
و939 دورة توعية حول مختلف القضايا القانونية حضرها 9,330  نازحاً.  وعالوًة 
على ذلك فقد استفاد 5,791  من النازحين من تدخالت المحامين أمام المحاكم والهيئات 

اإلدارية.

ليصل  وصول  متطوع   147 تعيين 
  1,683 إلى  اإلجمالي  عددهم 

متطوعاً في 10 محافظات.

تقديم مواد اإلغاثة األساسية  مواصلة 
الشتوية مثل المالبس الشتوية والسجاد 
الحراري،  العزل  عالية  والبطانيات 
بالستيكية  وشوادر  النوم،  وأكياس 
إضافية. حيث وصلت المفوضية حتى 
إلى  الثاني/نوفمبر  تشرين   30 تاريخ 

أكثر من 880,000  مستفيد منها.

332 مبادرة  المبادرات  بلغ مجموع هذه  65 مبادرة مجتمعية وقد  تمام 
استفاد منها 49,800  فرد في 10 محافظات.

إطالق ثمانية مراكز مجتمعية جديدة من خالل شركاء المفوضية األمانة السورية 
للتنمية، وجمعية التآلف، والجمعية السورية للتنمية االجتماعية، وجمعية البر، وجمعية 
العون وذلك في الجابرة والسفيرة )حلب(، والحصن وتل كلخ  )حمص(، وسقوبين 
)الالذقية(، ودمر )دمشق(، ودير علي )ريف دمشق(، وخان الشيح )القنيطرة( ليصل 

العدد اإلجمالي للمراكز المجتمعية إلى 73 مركزاً.
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برنامج المساعدات الشتوية
مع انخفاض درجات الحرارة خالل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر في جميع أنحاء سورية، يتواصل برنامج المفوضية للمساعدات الشتوية وذلك لمن هم بأمس الحاجة إليه. حيث وصلت المفوضية 
حتى اآلن إلى 887,142 مستفيداً من مواد اإلغاثة األساسية الشتوية مثل المالبس الشتوية، والبطانيات العازلة حرارياً، والسجاد، واألحذية المطاطية، وأكياس النوم، والشوادرالبالستيكية اإلضافية.
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وجيب من قرية وطى الخان
وجيب رجل يبلغ من العمر ستين عاماً، الذ بالفرار عندما تعرض منزله في وطى الخان في ريف الالذقية للهجوم واستأجر لفترة غرفة صغيرة في ريف دمشق إلى أن نفدت مدخراته. عاد وجيب 
إلى قريته في آذار/مارس 2016، حيث اقترض المال من األصدقاء والجيران إلجراء إصالحات في منزله بما في ذلك النوافذ واألبواب. وقال وجيب لفريق المفوضية على األرض “إن الشتاء قاس 
ٍفي منطقتنا وكل ما احتجته هو بعض الدفء. هنالك حاجة ماسة في المنطقة للمالبس الشتوية، والبطانيات السميكة لذا فأنا سعيد اليوم لتلقي هذه المواد التي ستحدث فرقا كبيراً بالنسبة لي ولغيري”. 

أضاف وجيب هذه الكلمات شاكراً المفوضية على مساعدتها. 

©UNHCR / Tartous 2016
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بصيرة من قرية بالطة
بصيرة امرأة في األربعينات من عمرها التقتها المفوضية في قرية بالطة في ريف الالذقية. وقد أخبرت بصيرة فريق المفوضية بأنها اضطرت إلى مغادرة القرية بسبب النزاع بيد أنها لم تستطع 
البقاء بعيداً لفترة طويلة فعادت إليها في نهاية المطاف. وقالت بصيرة “توفي زوجي خالل األزمة كما أصبت بإصابتين في ساقي، إصابة برصاصة وأخرى بشظية وأنا أعيش وحدي اآلن. وبما 

أن الحياة تزداد صعوبة كل يوم يحتاج الجميع في قريتنا إلى الدعم. وستجعل مساعدة المفوضية في الشتاء الحياة أسهل بالنسبة لنا”. 

©UNHCR / Tartous 2016
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©UNHCR / Damascus 2016©UNHCR / Sweida 2016

أُطلقت حملة النشاط ضد العنف الجنسي / القائم على النوع االجتماعي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر  تحت شعار »من السالم في المنزل إلى السالم في جميع أنحاء العالم: نحو الحرية والمساواة«. 
حيث شاركت المفوضية في سورية وشركاؤها في العديد من الفعاليات في أنحاء البالد وركزت على رفع مستوى الوعي حول مفاهيم العنف الجنسي/القائم على النوع االجتماعي، وتمكين المرأة، 
والزواج المبكر، والحرمان من الموارد، والتواصل العنيف وغير العنيف، واالندماج في المدارس ودور اآلباء واألمهات والمعلمين في حل هذه المشكلة. وقد نظمت هذه الفعاليات في المدارس 

ومراكز اإليواء والمراكز المجتمعية في سورية.

دمشق:
نظم شريك المفوضية بطريركية أنطاكية وسائر المشرق معرض صور في الهواء الطلق لرفع مستوى الوعي العام حول العنف الجنسي/القائم على النوع االجتماعي وذلك في ساحة عرنوس 	 

وهي إحدى الساحات الرئيسية في دمشق. وقد ُعرضت أكثر من 18 صورة كبيرة على الرصيف في الساحة إلشراك الجمهور من المشاة والمارة. وتضمنت الصور رسائل واضحة حيث 
حملت كل منها موضوعاً معيناً مثل الحد من الزواج المبكر، والعنف األسري، والتحرش في مكان العمل، واالغتصاب واالعتداء على النساء واألطفال. وقد تضمن المعرض لوحاً خاصاً كي 

يتمكن الناس من كتابة رسائلهم وآرائهم حول ما شاهدوه. وقد تكرر معرض الصور هذا أيضاً في حديقة المدفع العامة.

كما نظمت المفوضية بالتعاون مع البطريركية ماراثون “منركضلك” في 9 كانون األول/ديسمبر بهدف رفع مستوى الوعي حول رسائل هذا العام#  16Days  لحملة النشاط لمناهضة العنف 	 
الجنسي / القائم على النوع االجتماعي.

وقد تضمنت الفعاليات مايلي:
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©UNHCR / Tartous 2016©UNHCR / Homs 2016©UNHCR / Aleppo 2016

السويداء:
بالتعاون مع بطريركية أنطاكية وسائر المشرق وجمعية تنظيم األسرة السورية وجمعية الوفاء لألشخاص ذوي اإلعاقة نظمت المفوضية العديد من الفعاليات بمناسبة الحملة. توجه األول لألطفال 
من خالل عرضين مسرحيين في حديقة اليرموك العامة حضرهما حوالي 82 شخصاً، كما شارك األطفال في األلعاب الترفيهية في نهاية الفعالية. أما الثاني فتضمن جلسة توعية لـ 45 طالباً وذلك 

بالتعاون مع جمعية تنظيم األسرة السورية وبطريركية أنطاكية وسائر المشرق. 

طرطوس والالذقية:
نظمت المفوضية 74 نشاطاً مختلفاً لصالح أكثر من 2,000 شخص في كل من طرطوس والالذقية. وقد تمت الحملة في أنشطة المركز المجتمعي مع جلسات تناولت جوانب مختلفة من العنف.

حمص:
سلط الضوء على مفهوم العنف الجنسي/القائم على النوع االجتماعي  من خالل العروض والفيديوهات ألكثر من 1,000 شخص من جميع الفئات العمرية وذلك في المركز المجتمعي في منطقة 
الحصن. كما نظم فريق الرعاية االجتماعية للعنف الجنسي/القائم على النوع االجتماعي حملة في ثالثة مراكز مجتمعية بعنوان “من السالم في المنزل إلى السالم في جميع أنحاء العالم: جعل التعليم 

آمناً للجميع” وتم تنفيذ هذه الفعاليات داخل المراكز المجتمعية وخارجها كما استهدفت 1,200 شخص من جميع الفئات العمرية.

حلب:
تحت شعار “عالقات صحية في المنزل والمدرسة والمجتمع” غطت المفوضية وشركاؤها نماء والتآلف مناطق عديدة في حلب بفعاليات مختلفة تستهدف المجتمع ككل. وقد شملت هذه الفعاليات 

دورات لنشر الوعي، ومجموعات تركيز، ونشاطات ترفيهية، وعروض مسرح عرائس استفاد منها حوالي 800 شخص من كافة الفئات العمرية.
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عزيمة وإصرار بيان... المعلمة المستقبلية
الذت بيان ذات السبعة أعوام بالفرار مع عائلتها من العراق بسبب النزاع حيث واجهوا جميعهم خالل رحلتهم الطويلة والصعبة الجوع والبرد حتى وصولهم إلى الحدود السورية. وبعد معاناة 
دامت خمس ليال اتسمت بالبرد والقلق تمكنت العائلة المكونة من ثمانية أفراد وهم األب، واألم، وأربعة أشقاء، والجدة من عبور الحدود إلى مخيم الهول في محافظة الحسكة في شمال سورية 

حيث يقيمون حالياً في إحدى خيامه .

وقد قالت بيان لموظفي المفوضية “كنا خائفين عند سماع أنباء عن اقتراب داعش من بلدتنا فهربت مع عائلتي. لم تتمكن جدتي من المشي مما اضطر والدي إلى حملها طوال الطريق. لقد تركت 
في بلدي لعبي ومالبسي وكتبي إذ لم أتمكن من حملها معي” .

وتقارن بيان ظروفها في المخيم مع حياتها في العراق قائلة “ال أحب حياتي هنا، لكنني متفائلة في العودة إلى قريتي ... أشعر باألمل ألنني  مع عائلتي وأصدقائي ...كما أصبح لدي أصدقاء جدد 
ومدرسة جديدة هنا. وكل هذا يجعلني أقوى”.

وبالرغم من هذه الظروف الصعبة، لم تفارق االبتسامة  وجه بيان أثناء الحديث. كما أنها فتاة طموحة تحب التعلم إذ أضافت بعزيمة وإصرار “سأصبح معلمة. وسأحقق حلمي هذا يوماً ما”.
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لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بنا: وحدة إعداد التقارير
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، سورية
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