المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،سورية

إضاءات
اإلصدار الثامن 2015 -

استجابة المفوضية إلى النزوح
الحالي آلالف العائالت في جميع
أنحاء سورية

مقتطفات
•تصدي المفوضية إلى حالة
نزوح جماعي

في  20أيار/مايو استولى داعش على مدينة تدمر مما تسبب بفرار العديد من
العائالت إلى منطقة القريتين جنوبي شرق حمص  .وأدى إغالق جميع مخارج
المدينة في  22أيار/مايو إلى منع مغادرة السكان خارج المدينة .وقد تصدت
المفوضية لهذا الحدث بتوزيع مواد إغاثة أساسية لـ 7,000فرد باإلضافة إلى
تخصيص مواد إغاثية لـ 500فرد آخرين كمخزون للطوارئ في مستودع
هناك .كما أرسلت بتاريخ  27أيار/مايو شحنة أخرى من مجموعات عائلية
من مواد اإلغاثة األساسية إلى القريتين لصالح  7,500نازح من مدينة تدمر.

•إطالق حملة استخدام الطريق
اآلمن
•بزوغ األمل في مخيم للنازحين
داخليا ً
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كما أعدت المفوضية بالتعاون مع شريكها التنفيذي الهالل األحمر العربي
السوري خطة طوارئ لتدفق سكاني محتمل من تدمر .حيث أرسلت حتى اآلن
مواد إغاثة أساسية لـ 1,500فرد في القطيفة التي تقع على الطريق الرئيسي
باتجاه محافظة حمص والتي تعتبر نقطة تجمع للنازحين الهاربين من المناطق
الشمالية من ريف دمشق .وتمكنت المفوضية من تقديم المساعدة اإلغاثية
لجميع األسر التي وصلت حتى اآلن إليها.
وقد استولت جماعات المعارضة المسلحة يوم  29أيار/مايو على أريحا في
محافظة إدلب والتي تتمتع بموقع استراتيجي يشرف على الطرق الرئيسية بين
حلب وحماة والمنطقة الساحلية في سورية .وقد أدى النزاع في أريحا والمدن
المحيطة بها إلى تدفق أعداد كبيرة من المدنيين باتجاه منطقة الغاب في ريف
حماة .وتتابع المفوضية تقديم مساعدة إنسانية عاجلة للنازحين هناك.

Qatana

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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المفوضية توزع خمسة ماليين مادة
إغاثة أساسية
في نهاية شهر أيار/مايو ،وصلت المفوضية إلى نقطة عالم أخرى عندما
أتمت توزيع خمسة ماليين من مواد اإلغاثة األساسية في عام .2015
حيث وزعت حتى  بداية شهر حزيران/يونيو   5,229,392مادة إغاثة
أساسية إلى  1,184,230من األفراد المحتاجين بالرغم من التحديات
التي يتعرض لها موظفو المفوضية بشكل يومي كتردي الوضع األمني.

توزيع المفوضية لمواد اإلغاثة األساسية في القريتين
© UNHCR 2015

المفوضية تشارك في بعثة مشتركة إلى
شمالي حلب
©UNHCR / 2015

شاركت المفوضية في  4حزيران/يونيو في بعثة مشتركة بين وكاالت األمم
المتحدة إلى قريتي كفر حمرة ومعارة األرتيق في شمال حلب  والتين تقعان على
بعد  10كم من مدينة حلب وتسيطر عليهما جماعات المعارضة المسلحة .وتساهم
المفوضية بمواد إغاثة أساسية لصالح  5,000فرد.

ال يزال محمد متفائالً على الرغم من نزوحه من حلب إلى طرطوس
التقى فريق المفوضية محمد أمين أحمد خالل زيارة
قام بها الفريق مؤخراً إلى مخيم الكرنك للنازحين في
طرطوس .لقد نزح محمد من حي كرم النحاس في مدينة
حلب بسبب تردي الوضع األمني فيه منذ أكثر من عام
وانضم إلى زوجته وأطفاله العشر في مخيم الكرنك
للنازحين بعد أن كان قد أرسلهم هناك منذ أكثر من سنة
ونصف خوفا ً على حياتهم .ووصف محمد الخروج من
الحي تحت جنح الظالم وكأنه عملية تهريب حتى ال يقع
في قبضة الجماعات المسلحة.
وعلى الرغم من كل ذلك اليزال محمد متفائالً حتى
أنه أطلق مشروعا ً تجاريا ً إلصالح األجهزة المنزلية
أثبت أهميته الكبيرة ليس لدى سكان المخيم فحسب بل
لدى غيرهم من سكان المنطقة كذلك .وأعرب محمد
عن امتنانه للمساعدة التي تقدمها المفوضية مثل الخيمة
العائلية ومجموعة مواد اإلغاثة األساسية ،وكذلك
األنشطة الترفيهية وأنشطة الدعم النفسي االجتماعي
التي ينظمها شركاء المفوضية ويشارك بها عاد ًة أطفاله
األصغر سناً.
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زيارة المفوضية لمخيم الكرنك في طرطوس
©UNHCR /M.Al Kassem 2015

محمد خالل عمله في إصالح البراد

©UNHCR /D.Mc Sweeney 2015

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،سورية

السالمة على الطرق

حملة أطلقتها المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

شاركت المفوضية في سورية هذا العام في حملة من أجل السالمة على الطرق والتي انطلقت في  10حزيران/يونيو  2015كجزء من عقد
األمم المتحدة للعمل لتحسين  السالمة على الطرق .وتقوم هذه الحملة بالتوعية والتشديد على اإلجراءات التي يجب اتخاذها لتفادي الحوادث،
وضمان سالمة موظفي المفوضية على الطرق ونجاح عملياتها وإثبات فعاليتها والمحافظة على سمعتها لدى الحكومات والشركاء والمجتمع
المحلي .وتشمل الحملة ورشات عمل ومواد تسلط الضوء على استخدام الطرق اآلمنة ،فضالً عن أنشطة إلدراج مفهوم استخدام الطرق اآلمنة
في العمليات.
وتعد حملة المفوضية لالستخدام اآلمن للطرق بداية لجهد استراتيجي طويل األجل للحد من عدد حوادث الطرق وتداعياتها والتي تأثر على موظفي
المفوضية وجميع الناس الذين تعمل معهم .وقد القت هذه الحملة ترحيبا ً خاصا ً في سورية حيث تعرضت سيارة لألمم المتحدة يوم  28تموز/يوليو
 2014أثناء عودتها من مهمة في حلب إلى حادث على بعد عدة كيلومترات من النبك على طريق دمشق بسبب انفجار إطاراتها .وقد انقلبت السيارة
عدة مرات مما أسفر لألسف عن وفاة أليمة ألحد أعضاء أسرة األمم المتحدة والذي كان معروفا ً ومحبوبا ً من زمالئه الذين يفتقدونه.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول الحملة على العنوان التاليdev-saferoaduse.unhcr.org/ :

تشكل عالميا ً اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق ثامن أكبر مسبب لوفاة األفراد بشكل عام
والمسبب األساسي لوفاة األفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين  15و 29سنة .ففي كل عام يموت ما يقرب
من  1.24مليون شخص ،ويصاب حوالي  50مليون آخرين بجروح نتيجة حوادث االصطدام على الطرق.
نصفهم من المشاة وسائقي الدرجات النارية والهوائية.
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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

