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مقتطفات
• ممثل•	 بقيادة• درعا• إلى• المفوضية• بعثة•

المفوضية

• االحتفال•باليوم•العالمي•للمرأة	

• المفوضية•توزع•المساعدات•في•مناطق•	
يصعب•الوصول•إليها

• اختتام•برنامج•المساعدات•الشتوية•لعام•	
2015/2016•بنجاح•كبير

• تحسين•مركز•إيواء•في•طرطوس••يلقى•	
رضاً•بالغاً

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي

ممثل المفوضية في سورية يترأس بعثة إلى درعا

نظمت•المفوضية•السامية•لألمم•المتحدة•لشؤون•الالجئين•في•14•آذار/•مارس•بعثة•إلى•محافظة•درعا•ترأسها•ممثلها•في•سورية.•وقد•هدفت•
هذه•البعثة•بشكل•رئيسي•إلى•رصد•أنشطة•الحماية•والمساعدة•الجارية•واستطالع•إمكانية•افتتاح•مكتب•ميداني•للمفوضية•في•درعا•باإلضافة•إلى•
تحديد•االحتياجات•والمجاالت•التي•يمكن•للمفوضية•تقديم•المساعدة•فيها.•وقد•عقدت•اجتماعات•لهذا•الغرض•مع•محافظ•درعا،•ورئيس•منظمة•
الهالل•األحمر•العربي•السوري،•ومدير•مكتب•بطريركية•أنطاكية•وسائر•المشرق•للروم•األرثوذكس،•ومدير•دائرة•الشؤون•االجتماعية،•باإلضافة•
إلى•جمعية•البر•الخيرية•وجمعية•الخدمة•االجتماعية•في•درعا.•كما•زارت•البعثة•مركز•إيواء•جماعي•في•المنطقة•من•أجل•التعرف•على•هموم•
النازحين.•وقد•أكد•ممثل•المفوضية•في•جميع•تلك•االجتماعات•على•اهتمام•المفوضية•بالعمل•عن•قرب•مع•شركائها•على•األرض•باإلضافة•إلى•

طلب•إعداد•مشاريع•استعداداً•لتواجد•المفوضية•المرتقب•في•المنطقة.•
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احتفال المفوضية وشركائها باليوم العالمي للمرأة في أنحاء سورية

يقام•اليوم•العالمي•للمرأة•في•8•آذار/•مارس•من•كل•عام•لالحتفاء•بإنجازات•النساء•على•الصعيد•االجتماعي•واالقتصادي•والثقافي•والسياسي•وللتعّرف•على•التحديات•وزيادة•االهتمام•والتركيز•على•
حقوق•المرأة•والمساواة•بين•الجنسين.•وقد•كان•موضوع•اليوم•العالمي•لهذا•العام•“عالم تسوده املناصفة بحلول عام 2030: لنحث اخلطى من أجل املساواة بني اجلنسني”.••حيث•أطلقت•في•هذه•

المناسبة•حملة••لاللتزام•بالمساواة.
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وقد•احتفلت•المفوضية•السامية•لشؤون•الالجئين•في•سورية•بهذا•اليوم•من•8•وحتى•21•آذار/•مارس•عن•طريق•تنظيم•فعاليات•مختلفة•مع•شركائها•في•أنحاء•سورية.
حيث•نفذت•المفوضية•في•السويداء•بالتعاون•مع•بطريركية•أنطاكية•وسائر•المشرق•للروم•األرثوذكس•جلسات•توعية•في•المركز•المجتمعي•حول•المساواة•بين•الجنسين•والحقوق•القانونية•للمرأة.•
وُنظمت•جلسات•توعية•في•درعا•حول•تمكين•المرأة•بمشاركة•الكثير•من•النساء.•وحصلت•النساء•في•جميع•الجلسات•على•أساور•احتفاالً•بهذا•اليوم•باإلضافة•إلى•كتيبات•حول•المساواة•بين•الجنسين.•

كما•نفذت•الجمعية•السورية•للتنمية•االجتماعية،•الشريك•التنفيذي•للمفوضية،•نشاطات•مختلفة•في•محافظة•الحسكة•شملت•محاضرات•ومقاطع•فيديو•تكّرم•النساء•الناجحات•في•المجتمع.
أما•في•حلب•فقد•ُنظمت•نشاطات•تركز•على•المساواة•بين•الجنسين•في•التعليم•وفرص•العمل•وحرية•التعبير•بشكل•جلسات•توعية•وحلقات•مناقشة•وعروض•مسرحية•بالتعاون•مع•شريكي•المفوضية•
جمعيتي•النماء•والتآلف•بمشاركة•أكثر•من•500•نازح.•كما•نفذت•المفوضية•وجمعية•البر•في•حمص••14•جلسة•لحوالي•400•امرأة•في•مختلف•المراكز•المجتمعية•لزيادة•الوعي•حول•العنف•الجنسي•

والعنف•القائم•على•النوع•االجتماعي•وتعزيز•صمود•المرأة.•

كما•أطلقت•المفوضية•وشركاؤها•في•طرطوس•والالذقية•حمالت•توعية•في•المراكز•المجتمعية•ودعت•للمساواة•بين•الجنسين•عن•طريق•وسائل•اإلعالم•والكتيبات•واألنشطة•في•األماكن•العامة•
مثل•كورنيش•طرطوس•من•خالل•مسرحيات•قصيرة•حول•أدوار•كل•من•الجنسين•والمساواة•بينهما.•كما•أقامت•جمعية•البتول•شريكة•المفوضية•14•جلسة•توعية•هناك•ألكثر•من•300•مستفيدة.•
ونظمت•بطريركية•أنطاكية•وسائر•المشرق•للروم•األرثوذكس•عدة•أنشطة•في•مدينة•الالذقية•وجبلة•وبانياس•احتفاًء•بنساء•عرفن•في•المجتمع•بإنجازاتهن•فضالً•عن•إطالق•ثالث•دورات•تدريب•مهنية•

متخصصة•لـ75•امرأة•لتمكينهن•وتحفيزهن.
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المفوضية السامية لشؤون الالجئين تواصل تسليم المساعدات في أنحاء سورية

©UNHCR / Aleppo 2016

 2016 آذار/مارس• شهر• خالل• سورية• في• الالجئين• لشؤون• السامية• المفوضية• أوصلت•
المحاصرة• المناطق• في• •103,800 منهم• فرداً• •235,029 • إلى• أساسية• إغاثة• مساعدات•

والمناطق•التي•يصعب•الوصول•إليها.•كما•يلي:
• قّدمت•المفوضية•استجابة•طوارئ•لمنطقة•إزرع•في•محافظة•درعا•في•2•آذار/مارس•من•	

خالل•تسليم•مواد•اإلغاثة•األساسية•إلى•5,000•فرد•من•النازحين•الذين•فّروا•من•منطقة•
الشيخ•مسكين•بسبب•القتال.

• وفي•3•آذار/•مارس•شاركت•المفوضية•في•قافلة•مشتركة•بين•الوكاالت•إلى•منطقة•الوعر•	
المحاصرة•في•حمص.•وكانت•مساهمة•المفوضية•عبارة•عن•مالبس•وشوادر•بالستيكية•

ألكثر•من•12,500•فرد.•
• كما•سلّمت•المفوضية•مواد•إغاثة•أساسية•في•3•آذار/•مارس•ضمن•استجابة•الطوارئ•إلى•	

5,000•فرد•في•عدرا•بريف•دمشق.
• الوكاالت•في•4•آذار/مارس•إلى•	 المفوضية•في•سورية•قافلة•مشتركة•بين• وقد•قاد•ممثل•

ناحيتي•عين•ترما•وكفر•بطنا،•وهي•جزء•من•قافلة•تحمل•المساعدات•الغذائية•إلى•20,000 
فرد•في•الغوطة•الشرقية،•باإلضافة•إلى•تسليم•21,000•لقاح•إلى•دوما•بالتعاون•مع•وزارة•

الصحة•والشركاء•الستخدامها•في•الغوطة•الشرقية.•
• وقد•شاركت•المفوضية•في•7•آذار/مارس•بقافلة•مشتركة•بين•الوكاالت•تحمل•المواد•الغذائية•	

والمستلزمات•الصحية•إلى•ثالث•بلدات•هي•بيت•سوا•وجسرين•وحمورية•في•كفر•بطنا•
بريف•دمشق.

• كما•شاركت•المفوضية•في•16•آذار/•مارس•في•بعثة•مشتركة•بين•الوكاالت•عابرة•لخطوط•	
النزاع•إلى•بلدتي•كفريا•والفوعة•اللتين•يصعب•الوصول•إليهما•في•محافظة•إدلب•لتسليم•
حفاضات•األطفال•والكبار•إلى•20,000•فرد•وسلّمت•في•الوقت•ذاته•المساعدات•نفسها•إلى•

بلدة•مضايا•المحاصرة•بريف•دمشق•لصالح•40,000•فرد.
• ووصلت•المفوضية•في•19•آذار/•مارس•إلى•بلدة•منين•بريف•دمشق•حيث•سلّمت•مواد•	

اإلغاثة•األساسية•لصالح•2,500•فرد.
• وسلّمت•المفوضية•في•21•آذار/•مارس•مواد•إغاثة•أساسية•شتوية•إلى•12,500•فرد•في•	

أورم•الكبرى•التي•تسيطر•عليها•مجموعات•مسلحة•غير•حكومية•و75•قرية•مجاورة•لها.•
ونظراً•لعدم•وجود•موظفين•لمكتب•تنسيق•الشؤون•اإلنسانية•في•حلب،•فقد•تولّت•المفوضية•
العربي• األحمر• والهالل• اإلنساني• المتحدة• األمم• فريق• مع• البعثة• تنسيق• في• قيادياً• دوراً•

السوري•ومكتب•المحافظ•في•حلب.
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• كما•وصلت•قافلتان•مشتركتان•بين•الوكاالت•في•22•و24•آذار/•مارس•إلى•بلدة•الحولة•التي•يصعب•الوصول•إليها•في•محافظة•حمص•والتي•لم•تحصل•على•المساعدات•منذ•أيلول/•سبتمبر•2015.•	
حيث•ساهمت•المفوضية•بحصائر•النوم•وأدوات•المطبخ•واألغطية•والفرش•ومستلزمات•النظافة•والشوادر•البالستيكية•وحفاضات•الكبار•لصالح•15,000•فرد.

• وفي•27•آذار/•مارس•سلّمت•المفوضية•مواد•اإلغاثة•األساسية•لصالح•13,000•فرد•في•السقيلبية•التي•يصعب•الوصول•إليها•في•محافظة•حماه.	

وباإلضافة إلى تسليمها المساعدات اإلنسانية
رصدت المفوضية في جميع هذه البعثات  قضايا الحماية
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المفوضية تمد يد العون لمصطفى وعائلته

كان•مصطفى•عبد•هللا•يقطن•في•منزل•متواضع•في•دوما•بريف•دمشق•قبل•أربع•سنوات•وكان•دخله•يكفيه•هو•وعائلته.•إال•أن•تصاعد•القتال•في•هذه•المنطقة•أجبر•أفراد•العائلة•قبل•أشهر•على•الفرار•
عدة•مرات•تاركين•وراءهم•كل•ما•يملكون•بما•في•ذلك•أمتعتهم•الشخصية.•وانتهى•المطاف•بمصطفى•وعائلته•في•الغزالنية•بريف•دمشق•إال•أنهم•لم•يتمكنوا•من•تكبد•نفقات•استئجار•منزل،•فلجأ•مع•
زوجته•وأطفاله•الثالثة•للسكن•في•غرفة•صغيرة•ليست•مخصصة•للسكن•وليس•بها•مطبخ•أو•حمام•ال•تزيد•مساحتها•عن•ستة•أمتار.•“كلما•احتجنا•الستخدام•الحمام•ذهبنا•إلى•الجيران،•ناهيك•عن•

الرطوبة•في•الجدران•وعدم•وجود•إنارة•طبيعية،”•قالت•زوجة•مصطفى•بأسى.••

عندما•علم•فريق•المفوضية•السامية•لشؤون•الالجئين•بمحنة•هذه•العائلة•عمل•مع•شريك•المفوضية•التنفيذي،•منظمة•اإلغاثة•اإلسالمية•فرنسا،•على•تقديم•الدعم•لها•من•خالل•إغالق•مساحات•المعيشة،•
وتركيب•األبواب•والنوافذ،•وإنشاء•مطبخ•جديد•باإلضافة•إلى•تركيب•سخانات•ماء•كهربائية•وإنشاء•خالطات•للماء•وحمام•ونظام•صرف•صحي.

لقد•تحسن•وضع•هذه•العائلة•بصورة•ملحوظ•بفضل•هذه•المساعدة•البسيطة،•إال•أن•المشوار•ال•يزال•طويالً•نظراً•لوجود•6,5•مليون•شخص•نازح•في•سورية.
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المفوضية السامية لشؤون الالجئين تواصل تسليم المساعدات في أنحاء سورية

اخُتتم•في•آذار/•مارس•برنامج•المساعدات•الشتوية•للمفوضية•السامية•لألمم•المتحدة•لشؤون•الالجئين•لعام•2015/2016،•والذي•بدأ•في•األسبوع•الثاني•من•شهر•تشرين•األول/•أكتوبر•2015 
مستهدفاً•750,000•فرد.•وتضم•هذه•المجموعات•الشتوية•مالبس•شتوية•وبطانيات•عازلة•حرارياً•وشوادر•بالستيكية.•وقد•أعطى•البرنامج•األولوية•للنازحين•حديثاً•ولألفراد•في•المناطق•التي•يصعب•
الوصول•إليها،•واألفراد•ذوي•االحتياجات،•والضعفاء•مثل•األطفال•غير•المصحوبين•أو•كبار•السن،•والنساء•العازبات،•واألفراد•ذوي•اإلعاقة،•أو•الذين•يعانون•من•مشاكل•في•الصحة•العقلية•أو•

من•أمراض•صحية•خطيرة•أو•مزمنة.•
كما•تم•االتفاق•على•مجموعة•تكميلية•للمساعدات•الشتوية•في•حلب•لتغطي•20,000•فرد•من•المقيمين•في•المباني•غير•المجهزة•وغير•المكتملة•تتكون•من•أكياس•النوم•المصنوعة•محلياً•باإلضافة•
إلى•مستلزمات•اإليواء•التي•تتكون•من•األخشاب•والخشب•الرقائقي•ومجموعة•أدوات•تمّكن•المقيمين•من•تعديل•مراكز•اإليواء•التي•يعيشون•فيها•حسب•الظروف•المناخية•المتغيرة.•وساعد•الشركاء•

في•قطاع•اإليواء•بتوزيع•المواد•وتقديم•الدعم•الفني•حول•استخدامها.••
وقد•حقق•البرنامج•نجاحاً•كبيراً•حيث•تجاوزت•المفوضية•هدفها•المخطط•له•لتوزيع•المساعدات•الشتوية•وهو•الوصول•إلى•750,000•مستفيد•بنسبة•64•%•واستطاعت•الوصول•إلى•1,155,010 

من•األفراد•وتزويدهم•بـ•1,258,540•مادة•إغاثة•شتوية.



 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، سورية
إضاءات آذار 2016

المساعدات الشتوية 2015 - 2016  
1,155,010 من المستفيدين

   /  
5,300  
6,100  
10,530  
12,650  
46,165  
51,250  
56,825  
78,015  
201,353  
328,582  

 358,240  
  1,155,010  

!

0 28,755 

247,961 

408,202 

511,142 

721,919 

924,852 

10/8/2015 

10/20/2015 

11
/2/2015 

11
/9/2015 

11
/16/2015 

11
/23/2015 

11
/30/2015 

12/7/2015 

12/14/2015 

12/21/2015 

12/28/2015 

1/4/2016 

1/11
/2016 

1/18/2016 

1/25/2016 

2/1/2016 

2/8/2016 

15/2/2016 

22/2/2016 

29/2/2016 

7/3/2016 

14/3/2016 

المستفيدون من المساعدات الشتوية 
من 8 اكتوبر / تشرين األول 2015 وحتى 14 مارس / آذار 2016 



 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، سورية
إضاءات آذار 2016

©UNHCR / W. Haj Ibrahim / Tartous 2016©UNHCR / W. Haj Ibrahim / Tartous 2016

المفوضية تختتم أعمال البناء في طرطوس

أتّمت•المفوضية•السامية•لألمم•المتحدة•لشؤون•الالجئين•وشريكها•الهالل•األحمر•العربي•السوري•أعمال•البناء•في•مركز•اإلنشاء•والتعمير•بالمبنى•القديم•في•طرطوس•في•شهر•آذار/•مارس.•وقد•
شمل•العمل•صب•األساسات•اإلسمنتية،•وتركيب•الخيام•وبناء•أربع•طبقات•من•أحجار•البناء•الجوفاء•لـ55•خيمة•باإلضافة•إلى•العمل•التكميلي•في•تنظيف•األرض•بين•الخيام•وتسويتها•وتثبيت•األوتاد•
وجميع•أعمال•التشطيب.•حيث•اسُتكملت•الخيام•كلها•ليقطن•فيها•حالياً•سكان•أبلغوا•موظفي•المفوضية•في•الموقع•سرورهم•بالتحسينات•األخيرة.•كما•شاركوا•بفعالية•في•حملة•التنظيف•التي•نفذت•في•

اليوم•األخير.•حتى•أن•محمداً•وهو•أحد•الشباب•الصامدين•قد•عرض•أحواضاً•لزراعة•النباتات•على•موظفي•المفوضية•حيث•وضعها•أمام•خيمته•ليزرع•فيها•الزهور•والخضار.
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