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في•أنحاء•سورية
• “االتجاهات•	 تقرير• تصدر• المفوضية•

عام• في• القسري• النزوح• •- العالمية•
 ”2015

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي

االحتفال بيوم الالجئ العالمي في سورية
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في•يوم•الالجئ•العالمي•الذي•يحتفل•به•في•20•حزيران/يونيو•من•كل•عام،•أطلقت•المفوضية•السامية•لألمم•المتحدة•لشؤون•الالجئين•هذا•العام•
للتعّصب•والخطاب• التصّدي• الالجئين•والمساعدة•في• المدني•لدعم•قضية• المجتمع• للعمل•على•حشد• التي•دعت• الالجئين• العالمية•#مع• الحملة•

السياسي.•وقد•طلبت•الحملة•من•الجمهور•التوقيع•على•عريضة•تعّبر•عن•التضامن•مع•األفراد•الذين•أجبروا•على•الفرار•من•بالدهم.•

وقد•ساهم•مكتب•المفوضية•في•سورية•في•تنظيم•عدد•من•الفعاليات•في•جميع•أنحاء•سورية•ضّمت•كالً•من•المجتمعات•المحلية•والالجئين•لتسليط•
الضوء•على••التعاضد•والقبول•المتبادل•فيما•بينهم.•ففي•دمشق•مثالً•أقامت•المفوضية•بالتعاون•مع•المركز•الثقافي•العراقي•مساحة•لالجئين•لعرض•
تراثهم•الثقافي•وأشغالهم•اليدوية•باإلضافة•إلى•مشاركتهم•بوجبة•إفطار•مع•أفراد•من•المجتمع•المحلي•والنازحين.•وقّدمت•لالجئين•فرصة•إلعداد•

وتقديم•مأكوالت•وأطباق•محلية•من•بالدهم.•



 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، سورية
2إضاءات حزيران/ يونيو 2016

كما•احتفل•العاملون•في•المفوضية•في•دمشق•بهذا•اليوم•عن•طريق•إقامة•مباراة•كرة•قدم•وّدية•جمعت•بين•موظفين•من•وكاالت•األمم•المتحدة•في•سورية•والجئين•من•الصومال•والسودان•والعراق.

وفي•حلب،•نّفذت•المفوضية•نشاطات•استمرت•ثالثة•أيام•لالحتفال•بيوم•الالجئ•العالمي•بالتعاون•
مع•شركائها•نماء•وتآلف•والهالل•األحمر•العربي•السوري.•وقد•نفذ•متطوعو•الوصول•من•نماء•
احتفاالً•في•المركز•المجتمعي•في•مارتيني.•وكان•االحتفال•موّجهاً•لالجئين•والنازحين•والمجتمعات•
والمسابقات• الترفيهية• والنشاطات• التوعية• جلسات• مثل• مختلفة• نشاطات• على• واشتمل• المضيفة•
االجتماعية•باإلضافة•إلى•وجبة•إفطار.•كما•نّظم•عرض•مسرحي•ومسابقات•تفاعلية•وزعت•بعدها•
إلى• باإلضافة• مختلفة• جنسيات• من• بارزة• شخصيات• على• الضوء• يلقي• فيديو• وعرض• الهدايا•
فعالية•إفطارأيضاً•بالتعاون•مع•متطوعي•الوصول•من•تآلف•وبمشاركة•الالجئين•والنازحين•وأفراد•
المجتمع•المضيف.•كما•نفذت•نشاطات•مماثلة•مع•الهالل•األحمر•العربي•السوري•في•منطقة•الشهبا•
بحلب•حيث•أقيمت•نشاطات•مثل•سرد•الحكايا•والنشاطات•الترفيهية•لألطفال•باإلضافة•إلى•وجبة•

إفطار،•ضّمت•المجتمعات•الثالثة•أيضاً.

©UNHCR / Damascus 2016
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أما•في•السويداء،•فقد•احتفل•العاملون•في•المفوضية•بيوم•الالجئ•العالمي•عن•طريق•تقديم•وجبة•إفطار•لالجئين•المقيمين•في•المحافظة.•حيث•رحبت•الفعالية•الترفيهية•بالالجئين•من•الجنسين•ومن•
مختلف•األعمار•وتعّرفت•عائالت•الالجئين••المقيمين•في•السويداء•على•بعضهم•البعض.•وفي•نهاية•االجتماع،•قطع•الالجئون•مع•موظفي•المفوضية•كعكة•احتفاالً•بهذا•اليوم•المميز.

وقد•أقمت•المفوضية•في•الالذقية•وطرطوس،•بالتعاون•مع•شركائها•بطريركية•أنطاكية•وسائر•المشرق•للروم•األرثوذكس•والبتول،•سلسلة•من•النشاطات•لعائالت•من•الالجئين•والنازحين•والمجتمعات•
المضيفة.•حيث•هدفت•الفعاليات•إلى•إعداد•وتبادل•الطعام•التقليدي•من•كل•بلد•من•البالد•التي•قدم•منها•الالجئون•باإلضافة•إلى•تنظيم•إفطار•جماعي•ضم•المشاركين•وعائالتهم•فضالً•عن•فعالية•رواية•

الحكايا•التقليدية.
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كما•تم•إحياء•ذكرى•يوم•الالجئ•العالمي•في•القامشلي•عن•طريق•مجموعة•من•النشاطات•بحضور•الالجئين•
وطالبي•اللجوء.•حيث•تراوحت•النشاطات•بين•مسرح•العرائس،•والرسم•على•الوجه،•والموسيقى،•
والرقص،•وتوزيع•الزهور•وأصص•النباتات•على•السكان•في•جوار•مقّر•المفوضية•واختتمت•بإطالق•
حملة•تنظيف•في•الحديقة•العامة•المجاورة،•كما•وّزعت•هدايا•من•بينها•األلعاب.•وتم•تنفيذ•نشاطات•لتعزيز•

التعايش•ترمز•إلى•جهود•السوريين•وكرمهم•في•دعم•الالجئين•والوقوف•إلى•جانبهم.•

الالجئ• بيوم• لالجئين• الدنماركي• المجلس• مع• بالتنسيق• المفوضية• احتفلت• فقد• حمص،• في• أما•
التدوير• نشاطات•إلعادة• تنظيم• وذلك•عن•طريق• للمجلس• التابع• المجتمعي• المركز• في• العالمي•
ورواية•القصص•ومسرح•العرائس•واألشغال•اليدوية.•كما•وّزعت•المفوضية•عدة•خياطة•وعلب•

تمر•ومعدات•رياضية•على•األطفال.

نورة•الجئة•عراقية•ذكرت•أنها•لم•تتناول•الكليجة•-وهي•حلويات•عراقية•تقليدية-•منذ•أن•غادرت•
العراق•عام•2008.•فقد•كانت•شأنها•شأن•معظم•العراقيين•تعّد•هذه•األنواع•من•الحلوى•مع•عائلتها•
التي• بالفرصة• العالمي”أنا•سعيدة•جداً• الالجئ• بيوم• االحتفاالت• أثناء• نورة• قالت• وقد• العيد.• قبل•
أتيحت•لي•للمشاركة•في•إعداد•هذا•النوع•من•الحلوى.•أشعر•بالفعل•أنني•في•وطني•من•جديد.”

نورة تشعر أنها في وطنها من جديد

©UNHCR / Tartous 2016



 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، سورية
5إضاءات حزيران/ يونيو 2016

المفوضية تنجح في عمليات شحن جوي عبر الحدود

أدى•إغالق•معبر•نصيبين•وصعوبة•الوصول•إلى•محافظة•الحسكة•بّراً•إلى•انخفاض•مخزون•المفوضية•لحاالت•الطوارئ•بشكل•كبير.•وبعد•إجراءات•طويلة•ُمنحت•الموافقة•أخيراً•على•عمليات•شحن•
جّوي•إلى•القامشلي••بتاريخ•31•أيار/•مايو•لنقل•المساعدات•اإلنسانية•من•عمان،•األردن.•ونتيجة•لذلك،•نّظمت•المفوضية•سلسلة•عمليات•شحن•جوي•بتاريخ•1•و•2•و•3•و•4•حزيران/•يونيو•حيث•
نقلت•أكثر•من•160•ألف•طن•من•البطانيات•والشوادر•البالستيكية•وعدة•الطبخ.•وقد•نّفذت•هذه•الشحنات•بعد•الشحنة•الجوية•األولى•إلى•القامشلي•والتي•تمت•بتاريخ•26•أيار/•مايو•ونقلت•البطانيات•

لصالح•13,000•فرد.

©UNHCR / Qamishly 2016
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الالجئون السوريون يشاركون في األلعاب األولمبية

منذ•بدء•األلعاب•األولمبية•الحديثة•عام•1896،•تنافس•أكثر•من•200•فريق•وطني•للوصول•إلى•المجد•في•األلعاب•الصيفية•والشتوية.•واآلن،•سيشارك•فريق•من•الالجئين•أيضاً•للمرة•األولى•في•
التاريخ.

في•شهر•حزيران/•يونيو•من•هذا•العام•أعلنت•اللجنة•الدولية•لألولمبياد•عن•اختيار•10•الجئين•سيشاركون•في•شهر•آب/أغسطس•في•ريو•دي•جانيرو،•حيث•سيشكلون•أول•فريق•رياضي•أولمبي•
لالجئين.•وتأتي•هذه•المبادرة•في•وقت•اضطر•فيه•حوالي•60•مليون•فرد•على•الفرار•من•منازلهم•هرباً•من•القتال•واالضطهاد.•ولو•كان•هذا•العدد•لسكان•دولة•لكان•ترتيبها•25•من•حيث•عدد•السكان•
في•العالم.••ويأمل•الفريق•الذي•يمثل•هؤالء•األفراد•في•ريو•بإعطاء•العالم•لمحة•عن•صمودهم•ومواهبهم•غير•المستثمرة.•وقد•قال•المفوض•السامي•لألمم•المتحدة•لشؤون•الالجئين•فيليبو•غراندي•عن•
الالجئين•»إن•مشاركتهم•في•األلعاب•األولمبية•تعتبر•إشادة•بشجاعة•جميع•الالجئين•ومثابرتهم•على•التغلب•على•الشدائد•وبناء•مستقبل•أفضل•لهم•ولعائالتهم.•وإن•المفوضية•السامية•لألمم•المتحدة•
لشؤون•الالجئين•تقف•معهم•ومع•جميع•الالجئين.«•هذا•ويضّم•الفريق•العَبي•جودو•من•جمهورية•الكونغو•الديمقراطية،•وعّداءاً•من•أثيوبيا،•وخمسة•عّدائين•للمسافات•المتوسطة•من•جنوب•السودان•

فضالً•عن•السّباَحين•رامي•أنيس•ويسرى•مارديني•من•سورية.

يسرى•مارديني•شابة•من•دمشق•تبلغ•من•العمر•ثمانية•عشرة•عاماً•وهي•سّباحة•منذ•نعومة•أظفارها،•حتى•أنها•مثلت•سورية•في•بطولة•العالم•للسباحة•التي•أقامها•االتحاد•الدولي•للسباحة•عام•2012. 
وخالل•عبورها•من•تركيا•إلى•اليونان•عام•2015،•استخدمت•هذه•المهارات•عندما•بدأ•القارب•الرديء•الذي•كانت•تركبه•برفقة•20•شخصاً•آخرين•بالغرق.•حيث•قفزت•إلى•الماء•مع•أختها•سارة••
وبدأتا•بدفع•القارب•نحو•اليونان.•»كنت•سأشعر•بالخزي•لو•غرق•األشخاص•الذين•كانوا•على•متن•قاربنا.•لم•أكن•ألجلس•في•مكاني•وأسمح•لذلك•بالحدوث.«•وبعد•وصولها•إلى•جزيرة•ليفسوس•
اليونانية،•سافرت•نحو•الشمال•مع•مجموعة•من•طالبي•اللجوء،•وانتهى•بها•المطاف•في•ألمانيا•حيث•بدأت•بالتدريب•في•ناٍد•للسباحة•في•برلين.•وهي•تشارك•اآلن•بعد•مرور•عام•على•ذلك•في•سباق•
200•متر•للسباحة•الحرة•في•األلعاب•األولمبية.•»•أريد•أن•أمثل•جميع•الالجئين•ألنني•أريد•أن•يرى•الجميع•أن•هناك•أياماً•هادئة•تأتي•بعد•األلم•والعاصفة«•تقول•يسرى.•»أريد•أن•ألهمهم•لفعل•شيء•

جيد•في•حياتهم.«
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يارا تستعيد ثقتها بنفسها

ال•مفر•من•تسبب•النزوح•بتأثيرات•سلبية•على•رفاه•األفراد•النفسي•واالجتماعي•والعاطفي•والروحي.•وإدراكاً•للحاجة•لهذا•النوع•الخاص•من•المساعدة•تقيم•المفوضية•مشاريع•وبرامج•لدعم•الصحة•
العقلية•والدعم•النفسي•واالجتماعي؛•حيث•تفيد•النشاطات•في•معالجة•االضطرابات•العقلية•وتحسين•رفاه•األفراد•والمجتمعات•في•بيئاتها•المتأثرة•بالنزاع•أو•الكوارث.•ويتضمن•هذا•النوع•من•النشاطات•

منهجيات•مصّممة•لمعالجة•التأثيرات•النفسية•واالجتماعية•لالقتتال•والنزوح.

يارا•فتاة•في•العاشرة•من•عمرها•فّرت•من•محافظة•دير•الزور•إلى•القامشلي•في•محافظة•الحسكة•قبل•ثالث•سنوات•مع•والديها•وشقيقتيها•وشقيقيها•بسبب•االشتباكات•المستمّرة.•وهناك•أصبحت•يارا•
تحضر•بصورة•منتظمة•نشاطات•ترفيهية•وتعليمية•باإلضافة•إلى•جلسات•التوعية•التي•تقيمها•المفوضية•بالتعاون•مع•شريكها•الجمعية•السورية•للتنمية•االجتماعية.••

وفي•يوم•من•األيام•قررت•والدة•يارا•أن•تقص•شعر•ابنتها•بشكل•قصير•جداً•كي•تجنبها•اإلصابة•بالقمل•الذي•كان•منتشراً•بين•األطفال•في•المنطقة.•فبدأت•يارا•ارتداء•قبعة•ورفضت•أن•تخلعها•بعد•
ذلك•لشعورها•بأنها•تبدو•مثل•الصبيان.•كما•توقفت•عن•حضور•نشاطات•الجمعية•السورية•للتنمية•االجتماعية.

بقي•العاملون•االجتماعيون•في•الجمعية•على•تواصل•مع•يارا•وأقنعوها•بأنها•تبدو•رائعة•بقصة•شعرها•الجديدة.•وأخيراً•عاودت•يارا•الحضور•وشاركت•في•أداء•دور•فتاة•جميلة•في•إحدى•المسرحيات.•
وهكذا•استعادت•تدريجياً•ثقتها•بنفسها•وخلعت•القبعة.•

يارا•ليست•حالة•خاصة•إذ•أن•هنالك•آالف•األطفال•مثلها•في•محافظة•الحسكة•ما•زالوا•بحاجة•إلى•تدخالت•الدعم•النفسي•واالجتماعي•لكي•يتمكنوا•من•التغلب•على•الصعوبات•العاطفية•الناجمة•عن•
النزوح•المؤلم•الذي•مّروا•به.

وتستمر•خدمات•دعم•الصحة•العقلية•والدعم•النفسي•واالجتماعي•في•سورية•كجزء•من•نشاطات•شبكة•المراكز•المجتمعية•التي•تدعمها•المفوضية•باإلضافة•إلى•عيادات•الرعاية•الصحية•األولية•التي•
يديرها•شركاء•المفوضية.•حيث•استفاد•أكثر•من•100,000•فرد•خالل•عام•2016•من•تدخالت•الحماية•والخدمات•المجتمعية.
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تفي•شهر•حزيران/•يونيو•2016،•استطاعت•المفوضية•في•سورية•إيصال•مواد•اإلغاثة•األساسية•إلى•274,372•فرداً.•منهم•166,451•فرداً•في•المناطق•المحاصرة•والمناطق•التي•يصعب•الوصول•
إليها•كما•يلي:

• شاركت•المفوضية•في•1•حزيران/•يونيو•في•قافلتين•مشتركتين•بين•الوكاالت•حيث•أوصلت•المساعدات•اإلنسانية•إلى•بلدتين•محاصرتين•في•ريف•دمشق•هما•داريا•والمعضمية.•وقد•كانت•تلك•هي•	
المرة•األولى•التي•استطاعت•فيها•األمم•المتحدة•إيصال•المساعدات•إلى•داريا•منذ•تشرين•الثاني/•نوفمبر•2012.•حيث•حملت•قافلة•داريا•األدوية•والمواد•الغذائية•واللقاحات•لألطفال،•بينما•كانت•
قافلة•المعضمية•األولى•من•بين•ثالث•قوافل•مخطط•لها•نقلت•المواد•الغذائية•إلى•نصف•عدد•األفراد•المحتاجين•لها.•كما•أجرت•الفرق•الفنية•تقييماً•لالحتياجات•على•األرض•من•أجل•عمليات•التوزيع•

والتدخالت•المستقبلية.
• وقامت•المفوضية•في•4•حزيران/•يونيو•بتسليم•مواد•اإلغاثة•األساسية••لصالح•6,250•فرداً/•1,250•عائلة•في•منطقة•التل•التي•يصعب•الوصول•إليها•بريف•دمشق.•وقد•شملت•المساعدات•الفرشات•	

والبطانيات•وحفاضات•األطفال•والكبار•والفوط•الصحية•وعدة•الطبخ•وجالونات•الماء•والشوادر•البالستيكية•وحصائر•النوم.
• كما•قامت•المفوضية•في•4•حزيران/•يونيو•أيضاً•بتسليم•مصابيح•الطاقة•الشمسية•لصالح•30,000•فرد•في•منطقة•جبلة•بمحافظة•الالذقية،•و15,000•فرد•في•القدموس،•و15,000•في•الكرنك•	

بمحافظة•طرطوس.
• وقد•شاركت•المفوضية•في•9•حزيران/•يونيو•بقافلة•إنسانية•مشتركة•بين•الوكاالت•تحمل•المواد•األساسية•مثل•الشوادر•البالستيكية•وجالونات•المياه•وعدة•الطبخ•إلى•2,400•فرد•من•المدنّيين•في•	

مدينة•داريا•بريف•دمشق.
• كما•أرسلت•المفوضية•بتاريخ•9•حزيران/•يونيو•أيضاً،•من•خالل•قافلة•مشتركة•بين•الوكاالت،•المساعدات•اإلنسانية•بما•فيها•الشوادر•البالستيكية•وجالونات•المياه•وعدة•الطبخ•ومصابيح•الطاقة•	

الشمسية•إلى•مدينة•دوما•بريف•دمشق•لصالح•12,000•فرد/•2,400•عائلة.
• وشاركت•المفوضية•في•13•حزيران/•يونيو•بمهمة•مشتركة•بين•الوكاالت•عبر•خطوط•النزاع•إلى•بلدتي•الدار•الكبيرة•والغنطو•بريف•حمص•الشمالي•واللتين•تقعان•تحت•سيطرة•مجموعات•المعارضة•	

المسلحة.•حيث•ساهمت•المفوضية•بتقديم•مواد•اإلغاثة•األساسية•بما•فيها•الفرشات•والبطانيات•وعدة•الطبخ•وجالونات•المياه•والشوادر•البالستيكية•وحصائر•النوم•لصالح•6,000•فرد/•1,200•عائلة•
من•المدنّيين.

• أرسلت•المفوضية•بتاريخ•16•حزيران/•يونيو•الفرشات•والبطانيات•وعدة•الطبخ•وحصائر•النوم•والشوادر•البالستيكية•وجالونات•المياه•ومصابيح•الطاقة•الشمسية•إلى•6,000•فرد•في•عفرين،•بريف•	
حلب.

• وفي•16•حزيران/•يونيو،•شاركت•المفوضية•في•بعثة•مشتركة•بين•الوكاالت•إلى•منطقة•الوعر•التي•يصعب•الوصول•إليها•في•حمص•والتي•لم•يتم•الوصول•إليها•منذ•آذار/•مارس•2016.•وقد•قّدمت•	
البعثة•المساعدات•اإلنسانية•بما•فيها•2,700•فرشة•و4,200•بطانية•و900•شادر•بالستيكي•و900•مجموعة•من•عدة•الطبخ•و2,700•من•حصائر•النوم•و900•جالون•ماء•و2,178•مصباح•طاقة•

شمسية•لصالح•حوالي•4,500•فرد/•900•عائلة•في•المنطقة.•
• وقد•أوصلت•المفوضية•في•19•حزيران/•تموز•بالتعاون•مع•شريكها•منظمة•الهالل•األحمر•العربي•السوري•الفرشات•والبطانيات•وعدة•الطبخ•وجالونات•الماء•والشوادر•البالستيكية•وحصائر•النوم•	

ومصابيح•الطاقة•الشمسية•إلى•7,500•فرد/1,500•عائلة•مقيمة•في•منطقة•الغزالنية•التي•يصعب•الوصول•إليها•بريف•دمشق.
• وفي•21•حزيران/•يونيو،•وكجزء•من•قافلة•مشتركة•بين•الوكاالت،•أوصلت•المفوضية•7,000•مصباح•طاقة•شمسية•إلى•بلدة•بلودان•التي•يصعب•الوصول•إليها•بريف•دمشق.	
• كما•وصلت•المفوضية•بتاريخ•22•حزيران/•يونيو•إلى•جيرود•بريف•دمشق،•حيث•سلّمت•4,500•جالون•ماء•و4,500•شادر•بالستيكي•و2,500•من•حصائر•النوم•و4,500•مصباح•طاقة•شمسية.	
• وفي•26•حزيران/•يونيو،•أوصلت•المفوضية•عدة•الطبخ•وعدة•التنظيف•وجالونات•الماء•والشوادر•البالستيكية•وحصائر•النوم•إلى••2,500فرد/•500•عائلة•في•قدسيا•بريف•دمشق.•	
• كما•سلّمت•المفوضية•بتاريخ•29•حزيران/•يونيو•1,000•شادر•بالستيكي•و1,000•مجموعة•من•عدة•الطبخ•و•4,000•جالون•ماء•من•خالل•بعثة•مشتركة•بين•الوكاالت•إلى•بلدتي•زملكا•وعربين•	

بريف•دمشق.

المفوضية تنجح في عمليات شحن جوي عبر الحدود
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ماجدة: تدرجت في مهامها من متطوعة وصول إلى مشرفة دعم نفسي اجتماعي إلى منسقة مركز مجتمعي

المفوضية تساعد سهى على الخروج من عزلتها

عملت•ماجدة•كمتطوعة•وصول•بعد•أن•درست•في•كلية•التربية•بجامعة•حلب.•وبسبب•القتال•خسرت•كل•شيء•بما•في•ذلك•بيتها•ووالدها،•إال•
أنها•لم•تفقد•أملها•بالمستقبل.•تروي•ماجدة•قصتها•قائلة•“بدأ•كل•شيء•عندما•دعيت•إلى•ورشة•عمل•أقامتها•المفوضية•لتعيين•متطوعي•وصول•
للعمل•في•المجتمع.•ولن•أنسى•ذلك•اليوم•ما•حييت•ألنني•شعرت•بحماسة•غامرة•عندما•قبلت•كمتطوعة.•وبعد•ذلك•بدأت•بتطوير•مهاراتي•بتشجيع•

من•أصدقائي•والمشرفين•على•عملي،•مما•ساعدني•على•أن•أصبح•قيادية•في•المجتمع•كي•أساعد•الناس.”•••

ثم•أصبحت• تآلف• لجمعية• النفسية•االجتماعية• الخدمات• إلى•منصب•مشرفة•في•فريق• ترقية•من•متطوعة• النهاية•حصلت•ماجدة•على• وفي•
منسقة•في•أحد•المراكز•المجتمعية•للجمعية.•وهي•تقول•“لقد•أّهلتني•الخبرة•التي•اكتسبتها•من•العمل•كمتطوعة•وصول•للحصول•على•المنصب•

واالستمرار•بمساعدة•المزيد•من•الناس•في•المجتمع.”

“شكراً•للمفوضية•وشكراً•لتآلف•لدعمنا•في•تطوير•مهارات•العاملين•والمتطوعين.”•تضيف•ماجدة.

يعتبر•متطوعو•الوصول•في•المفوضية•عنصراً•أساسيا•ً•في•الوصول•إلى•مجتمع•النازحين،•ودعمهم،•وضمان•مشاركتهم•في•المجتمع،•وتحديد•نقاط•ضعفهم،•والدفاع•عن•حقهم•في•الحصول•على•
الخدمات•اإلنسانية،•واستكشاف•القدرات•المحلية،•وتقديم•الدعم•المناسب•بما•في•ذلك•تقديم•الرعاية•لألفراد•ذوي•االحتياجات•الخاصة،•ونشر•المعلومات•والتوعية.

خالل•عام•2016•وحتى•اآلن•قامت•المفوضية•وشركائها•بطريركية•أنطاكية•وسائر•المشرق•للروم•األرثوذكس،•والندى،•والجمعية•السورية•للتنمية•االجتماعية،•والتميز،•واألمانة•السورية،•والبتول،•
والتآلف،•ونماء،•والرعاية•االجتماعية،•والبر،•وعون،•ورعاية•الطفل•بتعيين•أكثر•من•500•متطوع•وصول•جديد،•مما•برفع•العدد•اإلجمالي•إلى•1,177•متطوعاً•يعملون•في•10•محافظات.•وهذا•

الرقم•يواكب•هدف•المفوضية•لعام•2016•بتعيين•2,000•متطوع•وصول.

سهى•سيدة•في•الخمسين•من•عمرها•كانت•تعمل•مصففة•شعر•إلى•أن•أرغمت•على•الفرار•من•بيتها•في•حلب.•وبعد•موت•زوجها•وولديها•
جراء•النزاع•أصيب•بصدمة•شديدة،•لكن•لم•يكن•لديها•وقت•الجتراع•الحزن•بعد•أن•أصبحت•مسؤولة•عن•أحفادها•األربعة•فاشترت•آلة•خياطة•

واستخدمتها•في•إنتاج•الثياب•وبيعها•لكي•تدعم•عائلتها.

وفي•أحد•األيام،•علمت•سهى•بالخدمات•التي•تقدمها•المفوضية•في•مركز•مجتمعي•قريب•في•منطقة•الريادة•بمدينة•حلب.•فاتجهت•إلى•المركز•
والتحقت•هي•وابنتها•في•عدد•من•جلسات•التوعية•ودورات•األشغال•اليدوية•مما•أعطاها•أمالً•بالمستقبل.•وتابعت•سهى•لتصبح•متطوعة•مع•

المفوضية•ومن•ثم•اختيرت•كمدربة•في•قسم•التدريب•المهني،•مما•ساعدها•على•كسب•المال•لدعم•من•تعيل.

“لقد•ساعدنا•المركز•المجتمعي•أنا•وابنتي•على•الخروج•من•العزلة•واالكتئاب.•وبإمكاني•اآلن•أن•أوفر•ألحفادي•ما•يحتاجونه•وما•يحلمون•به•
كما•كان•والداهما•يفعالن.•أنا•ممتنة•جداً•للمفوضية•ولنماء•على•الدعم•الذي•أعطاني•دفعاً•كنت•بحاجة•إليه”•قالت•سهى•واالبتسامة•تعلو•وجهها.
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لقراءة المزيد

المفوضية تساعد سهى على الخروج من عزلتها

في•شهر•حزيران/•يونيو،•صدر•تقرير•المفوضية•السامية•لشؤون•الالجئين•“االجتاهات العاملية - النزوح القسري في عام 2015”••وأثار•ضجة•كبيرة•حيث•وصل•عدد•النازحين•إلى•أعلى•مستوى•
له•في•التاريخ.

يقوم•التقرير•بعرض•وتحليل•االتجاهات•اإلحصائية•لعام•2015•فيما•يتعلق•بالالجئين•وطالبي•اللجوء•والنازحين•والعائدين•واألفراد•عديمي•الجنسية•وغيرهم•من•األشخاص•الذين•تهتم•المفوضية•بشؤونهم.•
ففي•نهاية•عام•2015،•وصل•األفراد•الذين•أرغموا•على•النزوح••في•أنحاء•العالم•إلى•65,3•مليون•فرد•،•وهو•أعلى•مستوى•يصل•إليه،•منهم•21,3•مليون•الجئ•)16,1•مليون•مشمول•بوالية•المفوضية•

و•5,2•مليون•الجئ•فلسطيني•مسّجل•لدى•وكالة•األمم•المتحدة•لغوث•وتشغيل•الالجئين•الفلسطينيين-•أونروا(؛•و40,8•مليون•نازح؛•و•3,2•مليون•طالب•لجوء•بانتظار•البت•في•طلباتهم.

بعض•اإلحصائيات•الرئيسية•لعام•2015:
• نزح•11,9•مليون•سوري•مع•نهاية•عام•2015،•لطلب•الحماية•داخل•سورية•أو•خارجها.•كما•تجاوز•عدد•النازحين•من•بعض•الجنسيات•األخرى•مليوني•فرد•مع•نهاية•عام•2015•كاألفغان•	

والكولومبيين•والكونغوليين،•والعراقيين،•والنيجيريين،•والصوماليين،•والسودانيين،•والسودانيين•الجنوبيين،•واليمنيين.
• وقد•أتى•54•بالمائة•من•النازحين•في•العالم•من•ثالث•دول:•الجمهورية•العربية•السورية•)4,9•مليون(،•أفغانستان•)2,7•مليون(•والصومال•)1,1•مليون(.	
• كما•قدم•أكثر•من•مليوني•فرد•طلب•لجوء•للحصول•على•الحماية•الدولية•في•عام•2015.•منها•98,400•طلب••قدمها•أطفال•غير•مصحوبين•أو•منفصلون•عن•ذويهم.	
• بلغ•معدل•النزوح•24•فرداً•في•الدقيقة•في•عام•2015•بينما•كان•المعدل•30•فرداً•في•الدقيقة•في•عام•2014.•استطاع•201,400•الجئ•العودة•إلى•ديارهم•طوعاً•خالل•هذا•العام،••كما•تمت•	

إعادة•توطين•107,100•من•األفراد•في•دول•أخرى•وحصل•32,000•فرد•على•الجنسية.
• استضافت•تركيا•2,5•مليون•الجئ،•وهو•العدد•األكبر•عالمياً،•تليها•الباكستان•)1,6•مليون(،•ثم•لبنان•)1,1مليون(،•والجمهورية•اإلسالمية•اإليرانية•)979,400(،•فأثيوبيا•)736,100(•	

واألردن••)664,100(.

•يمكن•االطالع•على•التقرير•على•الرابط•التالي:
http://www.unhcr.org/global-trends-2015.html
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