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تابعونا•على•مواقع•التواصل•االجتماعي:

إضاءات

مقتطفات
دعم المفوضية في سورية لحملة األمم المتحدة

#WhatDoesItTake

في•عام•2013•وجه•رؤساء•منظمات•األمم•المتحدة•رسال ة•مناشدة•لوقف•األزم ة•في•سوري ة،•إال•
أنها•استمرت•ودخلت•عامها•الخامس•في•15•آذار/مارس•2015،•حيث•ناهز•حالياً•عدد•المحتاجين•
للمساعدات•المنقذة•للحياة•في•سوري ة•12,2•مليون•فرد•وتجاوز•عدد•الالجئين•4•ماليين،•كما•وصل•
عدد•النازحين•داخل•البالد•إلى•7,6•مليون،•وُحرم•األفراد•القاطنون•في•مناطق•محاصرة•والذين•
وصل•عددهم•إلى•أكثر•من•212•ألفاً•من•الحصول•على•مساعدات•إنساني ة.•ومع•غياب•أفق•لحل•
األزم ة•تتساءل•األمم•المتحدة•عما•يتوجب•فعله•كي•يضع•ذوو•النفوذ•السياسي•حداً•لمعاناة•السوريين.•

وقد•أطلق•رؤساء•منظمات•األمم•المتحدة•في•13•آذار/مارس•بمن•فيهم•أمينها•العام•بان•كي•مون•
لحث• محاول ة• في• االجتماعي• التواصل• وسائل• على• •WhatDoesItTake# العمل”• “ما• حمل ة•
المجتمع•الدولي•على•التعبير•عن•اإلحباط•حيال•الوضع•اإلنساني•المتدهور•في•سوري ة•وإرسال•رسال ة•
تضامن•مع•الشعب•السوري.••وتمكن•موظفو•المفوضي ة•السامي ة•لألمم•المتحدة•لشؤون•الالجئين•في•
جميع•أنحاء•سوري ة•ممن•يعانون•مباشرة•من•اآلثار•المدمرة•للنزاع•من•إيصال•صوتهم•من•خالل•

دعمهم•هذا•األسبوع•لهذه•الحمل ة•العالمي ة.•
يمسكون• وهم• صورتهم• تحميل• خالل• من• الحمل ة• أهداف• ونشر• المشارك ة• للراغبين• ويمكن• هذا•
بورق ة•عليها•شعار•WhatDoesItTake•#•أي•“ما•العمل”على•وسائل•التواصل•االجتماعي•مثل•

الفيسبوك•وتويتر•وعن•طريق•الرابط•التالي:•
http://www.syria-whatdoesittake.org

تقرير نهاية العام 2014
 للمفوضية السامية لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين
متوفر اآلن على:

©UNHCR/B.Diab Damascus 2015

©UNHCR/Homs 2015©UNHCR/Tartous 2015

©UNHCR/Swieda 2015 ©UNHCR/Qamishly 2015 ©UNHCR/Aleppo 2015

Refworld: 
http://www.refworld.org/docid/54f814604.html

reliefweb: 
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/voices-field-unhcr-syria-end-year-report-2014
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Before After

المفوضية تسلم مساعدات إنسانية
إلى مناطق يصعب الوصول إليها في ريف دمشق والقنيطرة وإدلب

تحسين ظروف النازحين المعيشية في الملعب الوطني في طرطوس

احتفال المفوضية بيوم المرأة العالمي

منطق ة• إلى• إنساني ة• مساعدات• إيصال• من• الماضيين• األسبوعين• المفوضي ة•خالل• تمكنت•
قدسيا•التي•يصعب•الوصول•إليها•في•ريف•دمشق•بعد•ثماني ة•أشهر•من•حشد•التأييد•وتقديم•
إغاث ة• المفوضي ة•مواد• أرسلت• 26•شباط/فبراير• ففي• الموافقات.• للحصول•على• الطلبات•
أساسي ة•إلى•7,000•متضرر•تال•ذلك•إرسال•المزيد•من•مواد•اإلغاث ة•األساسي ة•في•15 

آذار/مارس•إلى•7,500•متضرر.•
كما•أوصلت•المفوضي ة•في•10•آذار/مارس•مساعدات•إنساني ة•إلى•مناطق•يصعب•الوصول•
إليها•في•خان•أرنب ة•في•محافظ ة•القنيطرة•لصالح•5,000•شخص.•كما•أرسلت•في•14•آذار/
مارس•تسع•شاحنات•تحمل•مساعدات•إنساني ة•لـ•10,000•فرد•في•مدين ة•إدلب•بعد•تأخير•

دام•أكثر•من•شهر•بسبب•اإلجراءات•البيروقراطي ة.
وقد•تمكنت•المفوضي ة•حتى•اآلن•خالل•هذا•العام•من•إيصال•حوالي•3,327,931•مادة•

إغاث ة•أساسي ة•إلى•691,950•فرد•في•13•من•أصل•14•محافظ ة•في•سوري ة.

وأربعون• ست• مؤخراً• استفادت•
 185 من• تتألف• نازح ة• عائل ة•
فرداً•مقيماً•في•الملعب•الوطني•في•
في• المفوضي ة• دعم• من• طرطوس•
في• بما• للمكان• إصالحات• إجراء•
واستبدال• الفواصل،• تشييد• ذلك•
األبواب•واألقفال،•وتجديد•النوافذ،•
الكهربائي ة• اللوحات• وتركيب•
حمامات• بناء• عن• فضالً• الجديدة•
جديدة•إذ•أن•القديم ة•أصبحت•غير•

صالح ة•لالستعمال.•وباإلضاف ة•إلى•هذه•اإلصالحات•فقد•استفاد•القاطنون•أيضاً•من•توزيع•مجموعات•مواد•اإلغاث ة•األساسي ة،•والبزات•المدرسي ة،•
وحصول•النساء•واألطفال•على•الدعم•النفسي•االجتماعي.

بمناسب ة•يوم•المرأة•العالمي•لعام•2015•أطلقت•المفوضي ة•في•سوري ة•
 8 في• بدأت• النشاطات• من• بالتعاون•مع•شركائها•ومتطوعيها•سلسل ة•
آذار/مارس•توجهت•لالجئات•والنازحات.•حيث•شملت•هذه•النشاطات•
التي•ستستمر•حتى•نهاي ة•آذار/مارس•جلسات•توعي ة•حول•حقوق•المرأة•

ونقاشات•وفعاليات•اجتماعي ة•وثقافي ة•فضالً•عن•أنشط ة•ترفيهي ة.

وقد•نفذت•المفوضي ة•في•8•و9•آذار/مارس•بالتعاون•مع•الهالل•األحمر•
العربي•السوري•نشاطين•حول•تمكين•المرأة•وذلك•في•دمشق•ومركز•
إيواء•خان•دنون•في•ريف•دمشق•توجها•إلى•100•امرأة•وفتاة،•باإلضاف ة•
إلى•عقد•جلسات•نقاش•حول•حقوق•المرأة•والقوانين•والممارسات•ذات•
الصل ة.•هذا•وقد•تبادل•المشاركون•األزياء•التقليدي ة،•والحرف•اليدوي ة،•

وعرضوا•الرقصات•المحلي ة،•وقدموا•أطباقاً•مطبوخ ة•تقليدي ة.•
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الشـكر الجزيل للمتبرعين

لمزيد•من•المعلومات،•الرجاء•االتصال•بنا:

وحدة•إعداد•التقارير
المفوضي ة•السامي ة•لألمم•المتحدة•لشؤون•الالجئين،•سوري ة

#syrdareporting@unhcr.org
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