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تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي:

إضاءات
المفوضية في سورية تحتفل باليوم 

العالمي للعمل اإلنساني

“استجابة المفوضية 
لحاالت النزوح الجديد وتغير 

المعطيات” 

تقرير المفوضية 
لمنتصف عام 2015 

للعمل 	  العالمي  باليوم  االحتفال 
اإلنساني في سورية

سورية 	  في  المفوضية  إطالق 
تقريرها لمنتصف عام  2015

استفادة مخيم النيروز لالجئين في 	 
الحسكة من مساعدة المفوضية

تحسين المبادرات المجتمعية لحياة 	 
الناس

في  العاملين  بجميع  وأشيد  أقدر  اإلنساني  للعمل  العالمي  اليوم  “في 
المجال اإلنساني الذين ضحوا بأرواحهم في خدمة السالم واإلنسانية”
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المفوض السامي أنطونيو غوتيريس، يوم الالجئ العالمي 2015.

موظفو المفوضية يحضرون االحتفالية

آب/  19 يوم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  حددت   ،2008 عام  في 
زميالً   22 لذكرى  تخليداً  وذلك  اإلنساني  للعمل  عالمياً  يوماً  أغسطس 
لقوا حتفهم في تفجير استهدف مقّر األمم المتحدة في بغداد عام 2003 
وكان من بينهم الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق. 
ويعتبر اليوم العالمي للعمل اإلنساني مناسبًة لتذكر العاملين في المجال 
اإلنساني الذين خسروا حياتهم أثناء تأدية واجبهم وتقديراً للعمل الجبار 

الذي يقومون به تجاه ماليين األفراد المحتاجين في العالم. 

وفي يوم الثالثاء 19 آب/أغسطس من هذا العام أثنى المفوض السامي 
في  العاملين  على  غوتيريس  أنطونيو  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم 
المجال اإلنساني حول العالم وقال بأن عملهم أصبح أكثر تعقيداً وخطورًة 

وتقلباً. 

وفي رسالة إلى الموظفين وجهها بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني، 
على  مأساويًة  “األكثر  كانا  الماضيين  العامين  أن  على  غوتيريس  شّدد 
اإلطالق إثر وقوع 329 عامالً في مجال اإلغاثة ضحايا لهجمات كبرى 
قائالً:  غوتيريس  وأضاف   .”2013 عام  عامالً  و457   ،2014 عام 
“نحن نقدر بشكل خاص تفاني وشجاعة زمالئنا في المفوضية وشركائنا 
الذين يعملون دون كلل أو ملل لتلبية االحتياجات المتزايدة لعدد ال سابق 
التي  الهائلة  والتحديات  المخاطر  العالم، وندرك  النازحين حول  له من 

يواجهونها في سبيل توفير الحماية والدعم المنقذ للحياة”.

http://www.refworld.org/docid/55e7f68a4.html
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المفوضية تخفف من المعاناة 
من حرارة الطقس العالية في الحسكة

وفي دمشق احتفلت المفوضية هذا العام في 19 آب/أغسطس باليوم العالمي للعمل اإلنساني في دار األوبرا. وحضر الحفل الذي 
نظمه مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عدة منظمات لألمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، ومنظمات مجتمع مدني بما 
في ذلك مجموعات شبابية. وقد شاركت المفوضية بمعرض للصور الفوتوغرافية يبرز معاناة وصمود الشعب السوري واالستجابة 
اإلنسانية للمفوضية في جميع أرجاء سورية خالل السنوات الماضية.  باإلضافة إلى ذلك غنت جوقة أطفال إحدى أغنيات ألبوم 
موسيقي تدعمه المفوضية ويسلط الضوء على األحالم الضائعة ألبناء سورية ويدعو إلى السالم والمصالحة. ومن المتوقع أن يطلق 

هذا األلبوم في أيلول/سبتمبر من هذا العام. 

تصدياً لدرجة الحرارة الملتهبة التي تجاوزت 48 درجة مئوية في مخيم نيروز لالجئين في الحسكة وبناًء على طلب لجان الالجئين 
وإدارة المخيم، وزعت المفوضية خالل شهر آب/أغسطس مكيفات هواء صحراوية. وقد رحب الجميع بمن فيهم سكان المخيم وقادة 

اللجان وإدارة المخيم  بهذه المكيفات التي تشتد الحاجة إليها حالياً والتي تحمي من حرارة الشمس الحارقة وغير المحتملة.

وتقول إحدى القاطنات في المخيم والتي تبلغ 90 عاماً “بفضل المساعدة التي قدمتها المفوضية أستطيع اآلن البقاء داخل الخيمة إذ 
كانت الحرارة خانقة داخلها مما يجعلنا نضطر للنوم خارجها. شكراً للمفوضية على هذه اللفتة”. 

©UNHCR / B.Diab ©UNHCR / B.Diab
جوقة األطفال تغني أغنية من األلبوم الذي تدعمه المفوضيةموظفو المفوضية ومتطوعوها في دار األوبرا
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إحدى المبادرات المجتمعية 
في قدسيا تستخدم التدوير لتحسين ظروف المعيشة

خالل شهر آب/أغسطس تعاون شبان من المجتمع الشركسي في قدسيا في ريف دمشق مع جيرانهم النازحين لتحسين حيهم من خالل 
مبادرة مجتمعية دعمتها المفوضية. حيث يقوم المجتمع بإعادة تدوير الزجاجات البالستيكية القديمة واألكياس والبراميل واإلطارات 

من أجل زراعة الزهور وتنظيم الحدائق المعلقة وتنظيف أكوام القمامة من الشوارع.

وقد أطلقت هذه المجموعة التي يدعمها متطوعو المفوضية والتي تتألف من 65 من اليافعين واألطفال والرجال والنساء حمالت 
تنظيف وتنسيق للنباتات والمواد المختلفة، وتزيين لجدران البيوت واألسوار بالرسومات، واستخدام الزجاجات واإلطارات والبراميل 

كحاويات للنباتات بعد تدويرها مما جعل حيهم مكاناً أنظف وأجمل.

وتعتمد هذه المبادرة المجتمعية -التي احتاجت إلى دعم متواضع من المفوضية- على إبداع المجتمع المحلي ومشاركته بشكل أساسي. 
وكان لها أثر هائل في تحسين البيئة وتحفيز المشاركة المجتمعية والتعايش السلمي بين السكان المحليين والنازحين داخلياً.

كما قالت سالي وأخواها الشابان المقيمان في مخيم نيروز منذ 
آب/أغسطس 2014 “لقد كان الجو حاراً جداً داخل الخيام لذا لم 
نكن قادرين على مشاهدة األفالم المتحركة المفضلة لدينا وهي 
الشكر  جزيل  قدم  الذي  سالي  والد  أضاف  كما  وجيري”.  توم 
رؤية  تؤلمني  “كانت  التكييف  أجهزة  توزيع  على  للمفوضية 
االستمتاع  قادرين على  يكونوا  لم  إذ  أطفالي  في عيون  الحزن 
بوقتهم في الخيمة بسبب الحرارة الشديدة. لكنني سعيد اآلن بأنهم 
يقضون وقتهم في الداخل دون أن يحترقوا”.  ثم قفز أخوا سالي 
علي وسامي وقاال وهما سعيدان ومتحمسان “لن يمنعنا الطقس 

الحار بعد اآلن من البقاء داخل خيمتنا”.
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الشـكر الجزيل للمتبرعين

لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بنا:

وحدة إعداد التقارير
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، سورية
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