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تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي:

إضاءات

مساعدات 	  المفوضية  تسليم 
للوعر في حمص

حياة 	  وتغيير  والمفوضية  الفن 
السكان في حماة

المفوضية 	  خطة  استمرار 
لمتطلبات فصل الشتاء

توعية 	  لحملة  المفوضية  دعم 
األطفال في صحة الفم

باتفاق إلجالء  اخُتتمت المفاوضات في الوعر في مدينة حمص مؤخراً 
المقاتلين وأسرهم من المنطقة حيث أجريت المفاوضات بمشاركة األمم 

المتحدة بصفة مراقب. 

المفوضية تشارك في بعثتين 
ناجحتين مشتركين بين وكاالت

األمم المتحدة إلى الوعر
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وشاركت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في 5 كانون 
األمم  وكاالت  بين  مشتركة  قافلة  في  االتفاق  من  كجزء  األول/ديسمبر 
المتحدة إلى منطقة الوعر المحاصرة والتي لم تتلق أي مساعدات إنسانية 
تذكر منذ عام 2013. حيث وزعت مواد إغاثة أساسية لـ30,000 فرد 
شملت فرشات، وبطانيات، وحفاظات للرضع والكبار، ومناديل صحية، 
نظافة،  ومستلزمات  نوم،  وحصائر  مطبخ،  وأواني  بالستيكية،  وأغطية 
وغالونات ماء، عالوًة على المالبس الشتوية. كما شاركت المفوضية ببعثة 
مشتركة ثانية بين الوكاالت يوم 12 كانون األول/ديسمبر بثالث شاحنات 
حملت 2,500 مجموعة من مستلزمات النظافة لـ12,500 فرد في حين 
توجهت شاحنة أخرى أيضاً إلى منطقة الربوة المجاورة لتوزيع 2,000 

شادر بالستيكي على السكان هناك.  

Merry Christmas & 
Peaceful new year 
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الذت نادين ذات الـ16ربيعاً بالفرار مع أختها األصغر لجين برفقة عائلتهما من الرستن في محافظة حمص إلى حماة جراء النزاع 
الدائر. وقد تعرض أفراد هذه األسرة قبل مغادرتهم إلى أضرار بالغة جراء التفجيرات المتكررة قرب منزلهم مما أثرعلى حاسة 
السمع لديهم وأدى إلى ضعف شديد فيها. وقد ساهم ذلك في رفض الفتاتين الذهاب إلى المدرسة أو حتى االختالط مع األطفال اآلخرين 

األمر الذي جعلهما في عزلة واكتئاب دائمين.  

عندما تعرفت والدة الفتاتين على شريك المفوضية “الرعاية االجتماعية في 
إلجراء  تحويلهما  فتم  فيها.  المعني  الموظف  من  المساعدة  التمست  حماة” 
أن  إال  السمع،  استعادة  على  ساعدتهما  بسماعات  وتزويدهما  طبي  فحص 
ذلك لم يكن كافياً لحل مشكلة عزلتهما ورفضهما الذهاب إلى المدرسة. وقد 
سارع الموظف المسؤول عنها بالعمل مع لجين وإشراكها في بعض األنشطة 
الفئات  لمختلف  عادًة  تنظم  والتي  االجتماعي  النفسي  الدعم  في  الترفيهية 
العمرية. وبعد عدة دورات، بدأت لجين بالتواصل مع األطفال اآلخرين، بل 

وفي نهاية المطاف عادت إلى المدرسة.

أشكال  كافة  حيث رفضت بشكل مستمر  تعقيداً  أكثر  فكانت  نادين  أما حالة 
التفاعل مع اآلخرين. إلى أن اكتشف الموظف المسؤول عن حالتها موهبتها 
الفنية خالل الجلسات الخاصة لتقديم المشورة. فأقنعها بالمشاركة في معرض 
فني تدعمه المفوضية وتنظمه “الرعاية االجتماعية في حماة”. حيث نظمت 
نادين اللوازم الفنية وأعدت رسومات جديدة، فضالً عن تلك القديمة. وحصلت 

في المعرض على جدار كامل مخصص لفنها. 

وقد غير هذا الحدث حياة نادين إذ شرعت بالتواصل مع المنظمين خالل االستعدادات، وبدت السعادة عليها السيما عندما أشاد الزوار 
برسوماتها.

 

الفن والمفوضية: تغيير حياة السكان في حماة
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المفوضية تصل إلى نصف مستفيديها من برنامج متطلبات فصل الشتاء
إلى  األسبوع   هذا  المفوضية  وصلت 
من  مستفيديها  من  بالمئة  خمسين  من  أكثر 
حيث  الشتاء  فصل  لمتطلبات  برنامجها 
الشتوية.  بالمواد  فرٍد   373,000 زودت 
وتتألف المجموعات الشتوية عادًة من مالبس 
وشوادر  حرارياً  عازلة  وبطانيات  شتوية 
حديثاً،  للنازحين  األولوية  وُتعطى  بالستيكية. 
الوصول  يصعب  التي  المناطق  في  واألفراد 
غير  كاألطفال  والضعفاء  والمحتاجين  إليها، 
المصحوبين والشيوخ والنساء العازبات وذوي 
االحتياجات الخاصة وممن لديهم مشاكل عقلية 
أو ظروف صحية خطيرة أو أمراض مزمنة.

شتاء  حزمة  توزيع  تم  فقد  ذلك  على  عالوًة 
تكميلية في حلب بسبب خصوصية احتياجاتها 
مبنى   100 في  مقيم  فرد   20,000 لصالح 

على الهيكل ريثما تبدأ تدخالت اإليواء. وتشمل حزمة الشتاء التكميلية المتفق عليها أكياساً للنوم، ومستلزمات لإليواء مثل الخشب 
والخشب الرقائقي ومجموعة أدوات تمكن سكان المباني على الهيكل من تعزيز المكان الذي يأويهم وضبط تغير الظروف المناخية. 

كما ستقوم المفوضية وشركاؤها في قطاع اإليواء بتوزيع مجموعات من مستلزمات اإليواء وتقديم الدعم التقني الستخدامها.
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المفوضية تدعم حملة توعية لألطفال في صحة الفم
هذا وقد أطلقت المفوضية هذا األسبوع بالتعاون مع شريكيها جمعية النور الخيرية وبطريركية الروم األورثوذوكس حملة توعية 
لنظافة الفم توجهت لألطفال وذلك من أجل المساهمة في توفير الرعاية الصحية لألطفال والتقليل من خطر أمراض األسنان والتي 

يتم تشخيصها مع مرضي السكري والثالسيميا.

ونظراً لصعوبة حصول العديد من السوريين على العالجات الفموية والسنية خالل األزمة، بدأت مجموعة من طالب السنة الثالثة 
في طب األسنان في جامعة دمشق بتنظيم أنشطة توعية تفاعلية حول أهمية صحة الفم، وفحص الكشف المبكر عن أمراض األسنان، 
وتوفير المواد المانعة لتسوس األسنان لألطفال بين أعمار 4 و14 سنة في المدارس والمراكز الطبية والفضاءات صديقة الطفل. كما 
يقدم هؤالء الطالب بعد انتهاء الحملة، في هذه المبادرة التي تدعمها المفوضية والتي تستهدف 1,000 طفل، عالجاً مجانياً لألطفال 

الذين يتم تشخيص تسوس األسنان لديهم كما سيحصل جميع األطفال عند انتهاء جلسات التوعية على مجموعات لصحة األسنان. 



الشـكر الجزيل للمتبرعين

لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بنا:

وحدة إعداد التقارير
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، سورية

#syrdareporting@unhcr.org

المانحون خالل عامي 2014 - 2015 استجابة للوضع اإلنساني في سورية


