المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،سورية

إضاءات
اإلصدار السادس 2015 -

تمكن المفوضية من الوصول إلى
مناطق يصعب الوصول إليها في
سورية بالرغم من ازدياد التحديات
استمرت المفوضية بتقديم المساعدات في جميع أنحاء البالد ألولئك الذين هم
بأمس الحاجة إليها بالرغم من الصراع ،وظروف العمل الصعبة ،وانهيار
البنية التحتية ،والمخاطر التي يتعرض لها موظفو المفوضية .فعلى سبيل
المثال بالرغم من اختطاف قافلة بعثة وكاالت األمم المتحدة يوم  26آذار/
مارس إلى الرستن في شمال حمص الواقعة تحت سيطرة جماعات المعارضة
المسلحة حالياً ،استأنفت المفوضية تقديم المساعدة اإلنسانية هناك من خالل
مشاركتها في بعثة ثانية لوكاالت األمم المتحدة عبرت خط النزاع يوم 13
نيسان/أبريل.
حيث استفاد من مساهمة المفوضية  3,000فرد حصل على مواد إغاثة
أساسية بما فيها البطانيات والفرشات ومستلزمات النظافة واألغطية البالستيكية
والمالبس .كما شاركت المفوضية أيضا ً يوم  21نيسان /أبريل في بعثة ثالثة
لوكاالت األمم المتحدة إلى المنطقة لتغطي مساهمتها   10,000مستفيد من
مواد اإلغاثة األساسية.

مقتطفات
•تمكن المفوضية من الوصول
إلى مناطق يصعب الوصول
إليها بالرغم من تردي الوضع
األمني
•الوصول إلى مليون مستفيد
•توزيع أكثر من  4.5مليون من
مواد اإلغاثة األساسية
•تصدي المفوضية لزيادة معدالت
التهاب الكبد

تقرير نهاية العام 2014
للمفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين
متوفر اآلن على:

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

شاحنة للمفوضية محملة بمواد إغاثة األساسية في طريقها إلى الرستن

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

هذا وقد تمكنت المفوضية من تقديم المساعدة اإلنسانية إلى  2,500شخص
في بلدة النبك في ريف دمشق في  26نيسان/أبريل ،وتسليم مواد إغاثة أساسية
في  27نيسان/أبريل لـ   5,000فرد في خان أرنبة في القنيطرة بينما سلمت في
 4أيار/مايو مواد إغاثة أساسية إلى  2,500شخص في السفيرة في محافظة حلب  .

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي:

UNHCRINSYRIA UNHCR SYRIA UNHCR-SYRIA UNHCR-SYRIA UNHCR-SYRIA

كما شاركت في بعثة وكاالت األمم المتحدة في  27نيسان/أبريل
و 3أيار/مايو لتسليم المساعدات إلى مناطق يصعب الوصول
إليها في ريف دمشق وهي يلدا وببيال وبيت سحم التي تشهد
جميعها تدفقا ً من العائالت الفارّ ة من مخيم اليرموك بسبب ارتفاع
وتيرة االقتتال هناك.
وقد ساهمت المفوضية بقوافل من مواد اإلغاثة األساسية لصالح
 26,000فرد.
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المفوضية تصل إلى مليون مستفيد من مساعداتها اإلنسانية
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وصلت المفوضية في نهاية شهر نيسان/أبريل إلى نقطة عالم عندما أتمت إيصال مساعدات إنسانية إلى مليون مستفيد .حيث وزعت منذ بداية
عام  2015أكثر من  4,664,857مادة إغاثة أساسية إلى  1,022,405من األفراد المحتاجين .وتشتمل اإلغاثة األساسية هذه على الفرشات
وبطانيات الصوف وجالونات الماء واألغطية البالستيكية وأدوات المطبخ وحفاظات لألطفال والكبار والحصائر ومستلزمات النظافة .كما تشتمل
في فصل الشتاء أيضا ً على مواد إضافية مثل المالبس الشتوية والبطانيات الحرارية.
هذا وستواصل المفوضية تقديم المساعدات ألولئك الذين هم بأمس الحاجة إليها في جميع أنحاء سورية بالرغم من النزاع ،وصعوبة العمل،
وانهيار البنية التحتية ،والمخاطر التي يتعرض لها موظفو المفوضية.
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تصدي المفوضية لزيادة معدالت التهاب الكبد في جميع أنحاء سورية
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يمكن أن تؤثر ظروف النزوح القسري بشكل كبير على صحة األفراد والمجتمعات السيما عندما تترافق مع انعدام الصرف الصحي والغذاء
والمياه الصالحة للشرب لتعيقهم عن مواجهة المخاطر الصحية ضمن بيئتهم.
ومنذ شهر كانون الثاني/يناير لوحظ تفشي التهاب الكبد الوبائي (أ) في سورية حيث أبلغ األطباء المحليون عن حدوث أكثر من  1,000إصابة
جديدة كل شهر .ونظراً لسرعة انتشار هذا الفيروس تصدت المفوضية لهذه القضية بالتعاون مع شريكها التنفيذي بطريركية أنطاكية وسائر
المشرق للروم األرثوذكس بتنظيم عدد من دورات التوعية الصحية في محافظات طرطوس وحمص وحلب والسويداء تدور حول أسباب
اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي والوقاية منه وعالجه .حيث يتماشى ذلك مع مهمة المفوضية في حماية النازحين وضمان حق كل إنسان في التمتع
بأعلى مستوى متاح من الصحة البدنية والعقلية.
ويعد تحسين خدمات الصرف الصحي ،وسالمة األغذية ،والتحصين الطرق األكثر فعالية لمكافحة التهاب الكبد الوبائي (أ) فضالً عن أهمية
التوعية والتثقيف حول انتشار المرض .وقد تم التركيز خالل جلسات التوعية هذه التي وجهت إلى كل من البالغين واألطفال على إمكانية
تخفيض معدالت التهاب الكبد من خالل اإلمداد الكافي من المياه الصالحة للشرب ،وتنظيم عملية التخلص السليم من مياه الصرف الصحي ضمن
المجتمعات ،والممارسة السليمة للنظافة الشخصية مثل غسل اليدين بالمياه النظيفة بانتظام وأخذ الحيطة عند إعداد المواد الغذائية وتخزينها.

حقائق حول
المرض
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• التهاب الكبد الوبائي (أ) هو مرض فيروسي يمكن أن يسبب أعراضا ً مرضية تتراوح بين الخفيفة والشديدة.
• يرتبط التهاب الكبد الوبائي (أ) بنقص المياه الصالحة للشرب وسوء الصرف الصحي.
• عالميا ً هناك ما يقدر بنحو  1.4مليون حالة من حاالت اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي (أ) سنوياً.
• ينتقل هذا الفيروس عن طريق الطعام والمياه الملوثة ،أو من خالل االتصال المباشر مع شخص مصاب.
• يمكن لهذا النوع  من األوبئة أن يتأزم ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة.
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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

