المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،سورية

إضاءات
اإلصدار الخامس 2015 -

توزيع المفوضية مساعدات إنسانية
على  14,500فرد في القامشلي

مقتطفات
•نجاح المفوضية في إتمام عملية
إنسانية عبر الحدود
•مساعدة الالجئين من خالل
التكنولوجيا المتطورة
•بناء القدرات في القامشلي
•احتفاالت لالجئين اإليزيديين في
مخيم النيروز

العمليات اإلنسانية عبر الحدود :موظفو المفوضية في سورية يتحدثون مع زمالئهم من تركيا من خالل
الحواجز على المعبر الحدودي
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تقرير نهاية العام 2014
للمفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين
متوفر اآلن على:
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أدت تداعيات استيالء المجموعات المسلحة على معبر نصيب الحدودي بين
سورية واألردن إلى إغالق المعبر مما أثر سلبا ً على سير العمليات اإلنسانية
للمفوضية في جنوب البالد .وبغية التقليل من أضرار ذلك فقد خططت
المفوضية لتوسيع عملياتها عبر الحدود السورية مع لبنان وتركيا فضالً عن
تعزيز نقل مساعداتها عن طريق مينائي طرطوس والالذقية .وبذلك فقد أتمت
المفوضية في سورية بالتنسيق الوثيق مع المفوضية في تركيا عملية إنسانية
من خالل معبر نصيبين بين تركيا ومحافظة الحسكة في سورية بتاريخ 16
ً
حاملة مواد
نيسان/أبريل  .2015حيث عبرت خمس عشرة شاحنة الحدود
إغاثة أساسية لـ 14,250فرداً ،ونقلت المفوضية هذه المواد إلى مستودعها
في القامشلي كمخزون للطوارئ .وتعد هذه العملية األولى ضمن سلسلة من
العمليات اإلنسانية المخططة عبر الحدود والتي ستكون قد قدمت المساعدة
لـ 25,000فرداً عند انتهائها.

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

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

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي:
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إطالق المفوضية لنظام بصمة العين لتحسين خدماتها المقدمة
لالجئين داخل سورية
أطلقت المفوضية نظاما ً جديداً لتسجيل الالجئين
وطالبي اللجوء يقوم على أخذ القياسات الحيوية
وإصدار بطاقات تعريف رقمية آمنة .يتيح النظام
الجديد التعرف على الالجئ أو طالب اللجوء من خالل
تصوير بصمة العين وتسجيلها ضمن برنامج خاص
وهي ميزة فريدة من نوعها لكل فرد ال تتغير مدى
الحياة .ويوفر هذا النظام مستوىً عاليا ً من الحماية
والمصداقية لنظام التسجيل ،مما يمنع أية محاوالت
للتزوير والتغيير أو الغش ،كما يلغي المشاكل الناجمة
عن فقدان الهويات ،حيث يمنع االستخدام غير
المصرح به للبطاقة المفقودة أو المسروقة ،كما يمنع
إساءة استخدام بطاقة هوية أحد األشخاص من قبل
أي شخص آخر.
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هذا وسيستفيد من هذا النظام الجديد أكثر من
 30,000الجئ وطالب لجوء من بلدان مختلفة مسجلين لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في سورية.

بناء المفوضية لقدرات موظفيها في القامشلي
نفذت المفوضية في  14نيسان/أبريل تدريبا ً مكثفا ً لموظفي المفوضية الميدانيين في القامشلي في محافظة الحسكة بغية تحسين مستوى التقارير
والمواد اإلعالمية الصادرة عن الميدان .وقد ركز التدريب على إعداد التقارير ،وإدارة المعلومات ،والتصوير الفوتوغرافي ،واإلعالم /التواصل،
وهو جزء من سلسلة من الدورات التدريبية المخططة لموظفي المفوضية في المكاتب الميدانية وشركائها في سورية خالل عام .2015
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زيارة المفوضية لمخيم النيروز لحضور احتفاالت اإليزيديين
ً
استجابة لدعوة إدارة مخيم النيروز وممثلي الالجئين المقيمين فيه ،زارت المفوضية هذا المخيم الواقع في محافظة الحسكة والذي يستضيف حاليا ً
أكثر من  3,000الجئ من اإليزيديين من أجل االحتفال بمهرجان اإليزيدية “ األربعاء األحمر” المماثل لعيد الفصح .وقد وزعت المفوضية
كتقدير للتقاليد اإليزيدية الحلوى على األطفال في المخيم كما حضرت االحتفال الرسمي والذي تضمن مشاركة الالجئين وأفراد المجتمع
المضيف في عروض الزي التقليدي والرقصات واألغاني الشعبية.
هذا وتقدم المفوضية منذ آب/أغسطس  2014الحماية والمساعدات اإلنسانية للمقيمين في المخيم مثل مواد اإلغاثة األساسية ،والمدافئ،
والمراوح القابلة للشحن ،والخيام ،والكراسي المتحركة ،فضالً عن األدوية المقدمة من خالل المنظمات المحلية في المنطقة.

االبتسامة تشرح كل شيء

موظفو المفوضية يعدون الحلويات استعداداً لالحتفال
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أطفال إيزيديون بالزي التقليدي
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الالجؤون والمجتمع المضيف يجتمعون معا ً لالحتفال
©UNHCR /M.Alkassem 2015

مساعدات المفوضية في األشهر الثالثة األولى من عام 2015
تمكنت المفوضية حتى اآلن خالل هذا العام من توزيع  4,255,755مادة إغاثة أساسية على  922,830فرداً في  12من أصل  14محافظة
في سورية .عالو ًة على ذلك فقد وصلت المفوضية من خالل تدخالتها اإلنسانية في مجاالت الحماية والخدمات المجتمعية إلى  83,751فرداً.
كما قدمت مساعدات نقدية إلى  22,731مستفيداً وسهلت حصول  203,450فرداً على الرعاية الصحية.
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الشـكر الجزيل للمتبرعين

المانحون خالل عامي  2014 - 2013استجابة للوضع اإلنساني في سورية

لمزيد من المعلومات ٬الرجاء االتصال بنا:
وحدة إعداد التقارير
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،سورية
#syrdareporting@unhcr.org

