
إضــاءات
نيسان - 2017

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي

المفوضية واستجابتها الطارئة في درعا 

جّراء تدهور الوضع األمني في درعا والذي أدى إلى نزوح الكثير من السكان أرسلت المفوضية في 6 آذار / مارس أربع شاحنات من المواد 
غير الغذائية تحمل فرشات وبطانيات وشوادر بالستيكية وجالونات ماء وحصائر نوم ومجموعات عدة مطبخ ومجموعات عدة تنظيف وسجاد 
وسترشتوية وأكياس النوم. حيث استلم شريك المفوضية بطريركية أنطاكية وسائر المشرق هذه المواد والتي وزعت فيما بعد على من هم بأمس 

الحاجة إليها.
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تركيب معدات اإليواء في مسجد النووي 

تركيب املعدات في مسجد احلسن 

تركيب املعدات في مسجد السيدة زينب

بعد تدخالت اإليواء في مسجد املصطفى

تدخالت المفوضية في مجال اإليواء في حلب

خالل شهر آذار/ مارس بدأت المفوضية وشريكها جمعية  التآلف بتركيب مجموعات  اإليواء في ستة مساجد  في حلب لتقديم المساعدة األساسية للنازحين. وتتكون المجموعة من الخشب والخشب 
الرقائقي ومجموعة أدوات تمّكن المقيمين من تعزيز المأوى الذي يقطنون فيه وتعديله ليناسب الظروف المناخية المتغيرة إذا لزم األمر. وقد استفاد 675 شخصاً من هذه التدخالت. 

باإلضافة إلى ذلك، بدأت المفوضية مع شريكها منظمة اإلسعاف األولي أعمال إعادة التأهيل في مدرستي سمير أبو حرش في منطقة السكري ونديم نحاس في بستان القصر في حلب. وشملت هذه 
األعمال إزالة الحطام، ومرافق المياه والصرف الصحي، فضالً عن إعادة بناء الجدران المتضررة. وسوف يستفيد 700 طالب من أعمال إعادة التأهيل هذه.



المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، سورية
4إضاءات نيسان 2017

االحتفال بيوم المرأة العالمي في سورية

ُيحتفل بتاريخ 8 آذار/مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي، حيث يتم تكريم اإلنجازات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة. وقد كان يطلق عليه سابقا ًاليوم العالمي للمرأة العاملة 
الذي أطلق ألول مرة في 28 شباط/ فبراير 1909 بنيويورك في ذكرى إضراب اتحاد عامالت المالبس الدولي في عام 1908 عندما سارت 15 ألف عاملة من بينهم مهاجرات إلى الجانب 
الشرقي في المدينة للمطالبة بحقوقهن االجتماعية والسياسية. وعقد أول يوم عالمي حديث للمرأة في 8 آذار /مارس عام 1941 بعد خمس سنوات من إطالقه. هذا وقد احتفلت األمم المتحدة بيوم 
المرأة العالمي ألول مرة في عام 1975. حيث اتخذت الجمعية العامة قراراً أعلنت فيه يوماً لألمم المتحدة لحقوق المرأة والسالم الدولي والذي يتعين على الدول األعضاء مراعاته في يوم يختاره 

كل بلد وفقاً لتقاليده التاريخية والوطنية.
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وقد نظمت المفوضية السامية لشؤون الالجئين في سورية هذا العام في 8 آذار/ مارس عّدة أنشطة في جميع أنحاء البالد. حيث أطلقت مع شركائها في حلب حملة تضم العديد من األنشطة بما فيها 
المسرحيات، وجلسات التوعية، ومناقشات مجموعات التركيز، وأنشطة ترفيهية  استمرت حتى 21 من آذار/ مارس. كما نظمت المفوضية في الفترة ما بين 9 و12 آذار/مارس معرضاً للنساء 

بغية عرض أعمالهن كمبادرة من شريكها جمعية النماءـ حيث شملت مسابقات مختلفة، وتوزيع هدايا، ونشر رسائل حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي.
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وفي حماة، أدار كل من جمعية الرعاية اإلجتماعية واالتحاد النسائي حملة بعنوان “تمكين عمل المرأة “ هدفت إلى رفع الوعي بأهمية عمل المرأة خاصة خالل األزمة الحالية، فضالً عن التركيز 
على المخاطر اليومية التي تواجهها النساء العامالت. 

وفي السويداء في 9 آذار/ مارس، نظمت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس فعالية استهدفت 40 من النساء النازحات، قدمت خاللها نماذج عن نساء استثنائيات في جميع أنحاء 
العالم. كما قدمت العديد من النساء النازحات قصص نجاحهن خالل هذه الفعالية. 
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البتول، وبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم  وفي طرطوس والالذقية، وتحت شعار “مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين تدعم حق المرأة في العمل الالئق”، نظمت كل من جمعية 
األرثوذكس، واألمانة السورية للتنمية، والجمعية السورية للتنمية االجتماعية جلسات ترفيهية وجلسات توعية استفاد منها أكثر من 3,000 شخص. وقد ُنظمت الفعاليات داخل المراكز المجتمعية 
وخارجها وفي المراكز الثقافية والمدارس وذلك عبر الحرف اليدوية والقصائد والرسومات واللوحات واألغاني وأشرطة الفيديو وقصص النجاح  لتقديم رسائل توعية مختلفة. وقد اغتنمت النساء 

الفرصة لتبادل خبراتهن وقصص نجاحهن إللهام النساء األخريات لتجاوز األوقات العصيبة.
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أما في دمشق فقد احتفلت المفوضية بهذه المناسبة في المنتدى الثقافي العراقي، حيث تحدث ممثل المفوضية مع حشد من النساء وشكر متطوعي الوصول. وشملت هذه الفعالية الشعر والمعارض 
واألغاني التي قدمتها مجموعة الشباب من الالجئين والنازحين السوريين.
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مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين تنظم أول دورة لالستجابة لحاالت الطوارئ الطبية في سورية

ال تزال األزمة في سورية تؤثرعلى حياة الماليين من الناس مما جعلهم يعتمدون على المساعدات اإلنسانية على مدى أكثر من ست سنوات حتى اآلن. وفي الوقت نفسه، أدت الهجمات على منظمات 
اإلغاثة اإلنسانية المحلية إلى مقتل بعض عاملي اإلغاثة وتدمير المعدات واإلمدادات الحيوية المنقذة الحياة. ومنذ بداية األزمة السورية قُتل 147 عامالً في المجال اإلنساني كما جرح عدد أكبر 

من ذلك.

وبغية التخفيف من حدة المخاطر وضمان تدريب الموظفين وإعدادهم بشكل صحيح، نظمت المفوضية دورة لالستجابة األولية لحاالت الطوارئ الطبية لموظفيها في سورية. ويعد الغرض األساسي 
من حقيبة الطوارئ الطبية والتدريب المرتبط بها هو ضمان توفير الرعاية األولية المناسبة، واألدوات واللوازم المنقذة للحياة والتي يتوجب أن تكون متاحة بسهولة لتوفير العالج الطبي في حاالت 
الطوارئ لموظفي األمم المتحدة. ولهذه الدورة ثالثة أهداف رئيسية، أولها، تدريب المشاركين بوصفهم أول المستجيبين لحاالت الطوارئ الطبية، وثانيها تعريف المشاركين بهذه الدورة، وأخيراً 

نقل المشاركين من مستوى المهارات األساسية الالزمة إلى مستوى االستجابة لحوادث اإلصابات الجماعية.
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وتقول جوانا موريس وهي الممرضة السريرية في المفوضية "إن العاملين في المجال اإلنساني في سورية معرضون لخطر يهدد حياتهم يومياً وسيوفر لهم هذا التدريب المهارات الالزمة إلدارة 
حوادث الطوارئ الطبية بثقة ".

هذا وقد حضر ثالثة وعشرون موظفاَ من المفوضية هذا التدريب المكثف وقامت المفوضية أيضاً بتقديم هذا التدريب إلى 17 موظفاً من موظفي األمم المتحدة. وتابعت جوانا موريس "لقد أتيحت 
للمشاركين الفرصة لممارسة التمارين ضمن سيناريو يظهر حالة طوارئ واقعية، كما ساعدهم على إدراك ما يستطيعون فعله حقاً، إذ استطاعوا معرفة الحاالت التي تحتاج إلى أخصائيين في هذا 

المجال".
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المفوضية والحماية القائمة على المجتمع: أهمية المراكز المجتمعية

تتبع استراتيجية المفوضية نهجاً قائماً على المجتمع في مجال االستجابة للحماية، بما في ذلك حشد المجتمع المحلي والتركيز على االعتماد على الذات الذي يهدف إلى الحد من أوجه الضعف ومخاطر 
الحماية. وتعتبر المراكز المجتمعية والوحدات المتنقلة التي تعمل من المراكز المجتمعية أداة أساسية لتنفيذ استراتيجية المفوضية هذه، من خالل المساعدة على الوصول إلى السكان المتضررين 

وتقييم مخاطر الحماية واالحتياجات باتباع النهج القائم على العمر والجنس والتنوع وتحديد الموارد المجتمعية، وتقديم الخدمات والدعم للسكان المتضررين.
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وتعد المراكز المجتمعية أماكن عامة آمنة يلتقي فيها  النساء والرجال والفتيان والفتيات من مختلف الخلفيات من أجل األنشطة االجتماعية والترفيهية والحصول على خدمات حماية متكاملة من 
المساعدة القانونية والتعليم والتدريب على سبل كسب العيش ومنح األعمال التجارية إلى الرعاية الصحية األولية، والدعم النفسي االجتماعي، وأنشطة الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي 
والتصدي له، وتدخالت حماية الطفل، وتقديم المساعدة العينية لتلبية االحتياجات الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، واالحتياجات األساسية لألشخاص الضعفاء. فضالً عن ذلك، تصل المراكز 

المجتمعية إلى السكان المعنيين من خالل أنشطة التوعية.  وتتمثل األهداف الرئيسية للمراكز المجتمعية فيما يلي:

تحفيز النازحين والمجتمعات المضيفة المتضررة وتمكينهم وتوفير منتدى لهم من أجل تعزيز مشاركتهم في القرارات التي تؤثر على حياتهم.	 
إعطاء مساحة للتفاعل المجتمعي تّمكن أعضاء المجتمع من اللقاء والتخطيط لألنشطة وتنظيمها.	 
مساعدة المجتمعات على تحديد االحتياجات والقدرات المجتمعية المتاحة، وصياغة حلول عملية وتنفيذها.	 
جمع بيانات نوعية وكمية عن احتياجات النازحين والسكان المتضررين وحياتهم.	 
تقييم آليات التكيف مع المجتمع وتحديد تدابير التعديل. 	 
إنشاء نظام للتوعية المجتمعية لتيسير الحشد المجتمعي بهدف االستجابة الحتياجات المجتمعات المحلية وأولوياتها.	 
تحديد الخدمات المتاحة وتطوير نظام اإلحالة للحماية، وبالتالي تعزيز الجودة الشاملة لالستجابة اإلنسانية.	 
ترسيخ نهج الحماية القائمة على المجتمع لضمان ملكية المجتمع لالستجابة وضمان استدامتها.	 
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تحديد 
الثغرات 

في الخدمات 
واالحتياجات اإلنسانية 

والقدرات 
المجتمعية

تخطيط وتنفيذ 
ورصد األنشطة 
التي تعزز قدرة 

المجتمع على الصمود 
والتعاضد االجتماعي 

والتعايش السلمي

تقديم 
نتائج  حول 

جودة الخدمات 
وتأثير 
األنشطة

تولي 
مسؤولية 

استجابة الحماية من 
خالل لجان مجتمعية 
مختلفة ومتطوعي 

الوصول

حيث 
يلعب 

المجتمع 
دورًا 

أساسيًا
 في

المشاركة المجتمعية  

تثمن المفوضية عالياً أهمية مشاركة النازحين والسكان المتضررين في تخطيط وتنفيذ وتقييم ورصد البرامج والخدمات المقدمة في المراكز المجتمعية. 

إن توفير مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج المتكاملة في مكان واحد للناس بمختلف أنواعهم من حيث الحياة الشخصية واالحتياجات المختلفة له أهمية خاصة بالنسبة للنازحين الذين يعانون 
من صعوبة التنقل بسبب بعد المسافات أو تكاليف النقل أو المخاوف األمنية. وتعد ميزة »المحطة الواحدة« في المراكز المجتمعية هامة السيما في المناطق النائية حيث تندر الخدمات. كما تتعاون 

المراكز المجتمعية مع مقدمي الخدمات اآلخرين والمرافق األخرى لضمان التكامل في تقديم الخدمات.

عالوًة على ذلك، يدعم المراكز المجتمعية ما يقرب من 25 متطوع وصول حيث يقومون بإبالغ المجتمعات المحلية بالخدمات المتاحة في هذه المراكز، فضالً عن تحديد االحتياجات، وتقديم 
االستجابة األولى، وإحالة الحاالت. وبغية تعزيز التواصل مع الفئات األکثر ضعفاً من السکان الذين يصعب عليهم الوصول إلی المراکز المجتمعية ألسباب متنوعة مثل مناطق سكنهم، وللتصدي 
المرن ألي نزوح جديد واالستجابة لعودة النازحين إلى ديارهم، أنشأ شركاء المفوضية وحدات متنقلة تعمل من المراكز المجتمعية لتوفير خدمات الحماية ذات األولوية استناداً إلى االحتياجات 

المحددة.



الحد 
من العنف القائم 

على الجنس/النوع 
االجتماعي والتصدي له وتقديم 

خدمات حماية الطفل

االستشارة وإدارة الحاالت الخاصة باألطفال 	 
المعّرضين للخطر.

إحالة الناجين من العنف القائم على الجنس/	 
النوع االجتماعي، وحاالت حماية 
الطفل إلى الخدمات المتخّصصة 

وذلك حسب الحاجة.

رفع 
مستوى الوعي 

ومشاركة المعلومات

 تقديم المحاضرات / مناقشات المجموعات، 	 
وحمالت التوعية حول الصحة والتعليم وحماية 
الطفل، والمسائل القانونية، والعنف القائم على 

الجنس/النوع االجتماعي.
نشر المعلومات حول الخدمات والمساعدات المقدمة 	 

في المناطق المحيطة بالمراكز المجتمعية 
)مكاتب المعلومات، وملصقات المعلومات، 

والكتيبات، والنشرات، والخطوط 
الساخنة، وخرائط الخدمات 

المحّدثة(.

الخدمات 
المتخّصصة

الصحة النفسية واإلرشاد النفسي 	 
االجتماعي للمجموعات واألفراد.

الخدمات المقّدمة لألشخاص ذوي 	 
االحتياجات الخاصة.

المساعدة العينية لألشخاص ذوي 	 
االحتياجات الخاصة.

المساعدة الطبية العينية 	 
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

الترفيه

المخيمات الصيفية، 	 
واألنشطة الرياضية، 
والموسيقية، والترفيهية.

األماكن صديقة الطفل.	 
الفّعاليات الثقافية 	 

واالجتماعية.

التعليم

البرامج التعليمية 	 
التعويضية.

الصفوف التعويضية 	 
وغيرها من برامج 

التعلّم السريع.

الرعاية 
الصحية األولية

اإلسعافات األولية.	 
جلسات المشورة الفردية 	 

وتعزيز الصحة.
الخدمات الصحية 	 

المتنقلة.

تنمية 
المهارات وسبل 

كسب العيش

التدريب المهني والمهارات الحياتية 	 
من خالل التدريب في موقع العمل 

والتدريب العملي.
توفير المنح المالية إلنشاء 	 

األعمال التجارية 
الصغيرة.

الحشد 
المجتمعي  والتوعية

متطوعو الوصول )حوالي 25 متطوعاً 	 
في كل مركز(.

األنشطة المتنقلة، كتلك المقدمة في مراكز 	 
اإليواء الجماعية والمدارس.

لجان ونوادي الشباب / العجزة / األطفال / 	 
النساء / كبار السن.

دعم المبادرات والمنظمات 	 
المجتمعية.

المساعدة 
القانونية

تقديم المشورة والمساعدة القانونية، 	 
وخاصة في مجال تسجيل المواليد، 
واستصدار الوثائق المدنية، وقضايا 

األحوال الشخصية.
التمثيل القانوني أمام السلطات 	 

والمحاكم.

الخدمات المتاحة في المراكز المجتمعية
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شبكة المفوضية للمراكز المجتمعية في سورية 

وحتى آذار/مارس 2017، يعمل 74 مركزاً مجتمعياً في 11  محافظات. وتخطط المفوضية لتوسيع شبكة المراكز المجتمعية إلى 120 مركزاً في عام 2017، بما في ذلك الوحدات المتنقلة. 
كما تطمح لزيادة عدد متطوعي الوصول  ليصل الى 3,000 متطوع الستهداف المناطق النائية والريفية على وجه الخصوص والتي يتواجد فيها عدد كبير من النازحين أو العائدين إلى ديارهم.

سيما لكا

العريضة

جوسية

درعا-الرمثا

النصيب

كسب

التنف

البوكمال

باب الهوى

جرابلس
باب السالم - كلس تل أبيضرأس العين

نصيبين

اليعربية

جديدة يابوس - 
المصنع

الحسكة

الرقة

دير الزور

حمص

حلب

حماة

إدلب

الالذقية

طرطوس

ريف دمشق

السويداء
القنيطرة درعا

دمشق

القامشلي

3

18

4

5

7

1
2

2

14

12

6

مكاتب المفوضية

مستودعات المفوضية 

منظمات غير حكومية

مراكز مجتمعية

متطوعو المفوضية
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ُتقدم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في القامشلي وغيرها من المناطق خدمات الحماية لالجئين والنازحين 
وللمجتمع المحلي من خالل المراكز المجتمعية التي يديرها شركاء المفوضية ومن بينهم الجمعية السورية للتنمية االجتماعية. 

وخالل زيارة رصد قامت بها المفوضية، الحظ أعضاء الفريق العمل الجبار هناك.

التقى الفريق هناك باسماعيل ذي األربع سنوات والذي يعاني ضموراً في الدماغ. حيث كانت عائلته قد تواصلت مع المركز 
المجتمعي لطلب المساعدة بسبب حالته الصحية التي جعلتهم يواجهون صعوبة في االعتناء به.  

ورحب متطوعو المركز المجتمعي بكل من األم والطفل وتحدثوا معهما عن وضعهما وعن الخدمات التي يقدمها المركز، ثم 
قاموا بتوجيههما إلى الخدمات المناسبة. وقد بدأ إسماعيل بتلقي جلسات عالج فيزيائي في حين خضعت والدته لجلسات توعية 
وتدريب. وبعد العمل الشاق الذي بذلته والدة إسماعيل وموظفي المركز أصبح قادراً على تحريك ساقيه ويديه. كما بدأ يقف 
مستنداً على الحائط وتعلم تهجئة بعض الكلمات البسيطة ونطقها. وقد الحظ الطبيب تحسن حالة إسماعيل الصحية فقال: “ال 

يعقل أن يكون هذا هو نفس الطفل الذي رأيته سابقاً”. 

الرسم  من خالل  ومشاعره  احتياجاته  يعبرعن  وأبكم  أصم  وهو  عاماً   12 العمر  من  يبلغ  الذي  بيزن،  أيضاً  الفريق  التقى 
األنشطة في  بانتظام  والتلوين. كان يزن يحضر 
المتطوعين  من  وبمساعدة  المجتمعي،  المركز 
يعاني  وكان  الحائط.  على  رسوماته  يعلق  كان 
عن  التعبير  على  قدرته  عدم  بسبب  التوتر  من 
ما يريده. لكن بعد التدريب والدعم النفسي الذي 
تحسنت  المجتمعي  المركز  في  ووالدته  هو  تلقاه 
اآلن  أصبح  حيث  ملحوظ  بشكل  الصحية  حالته 
سعيداً وأكثرهدوءاً وأقل إحباطاً بسبب قدرته على 

التواصل بشكل أفضل.

“إن  الزيارة  بعد  المفوضية  موظفي  أحد  وقال 
رؤية االبتسامة على وجوه هؤالء األطفال الذين 
من  “مستحيل”  كلمة  تلغي  دعمنا  إلى  يحتاجون 
واإليمان  األمل  محلها  يحل  بحيث  قاموسنا 

والمساعدة والدعم”. 
يزن يلوح بيدهابتسامة اسماعيل 

القامشلي: يوم من أيام المراكز المجتمعية 
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المفوضية تواصل تقديم المساعدات في أنحاء سورية في شهرآذار/ مارس 

وصلت المفوضية في سورية إلى ما مجموعه  264,430 مستفيداً  من مواد اإلغاثة األساسية من بينهم 11,000 
في المناطق التي يصعب الوصول إليها، في حين وصلت إلى 36,100 فرد من خالل تسليم المساعدات عبر 

الحدود عمالً بقرار مجلس األمن 2332.

وتشمل بعض هذه المساعدات مايلي:

التي يصعب 	  الروضة  إلى منطقة  آذار/ مارس    5 الوكاالت في  بين  بعثة مشتركة  المفوضية في  مشاركة 
الوصول إليها في ريف دمشق، حيث قامت بإرسال مصابيح شمسية لصالح 7,000 فرد/1,400 أسرة.

على 	  تحتوي  درعا  مدينة  إلى  الغذائية  غير  المواد  من  شاحنات  أربع  آذار/مارس   6 في  المفوضية  إرسال 
الفرشات، والبطانيات، والشوادر البالستيكية، وجالونات الماء، وحصر النوم، وعّدة المطبخ، وعّدة التنظيف، 

والسترات الشتوية، والسجاد، وأكياس النوم.

مشاركة المفوضية في 14 آذار/مارس  في بعثة مشتركة بين الوكاالت إلى الزبداني في ريف دمشق حيث 	 
رافقها موظفون لتقييم احتياجات اإليواء والمواد غير الغذائية فضالً عن رصد الحماية.

وصول قافلة تابعة لألمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر العربي السوري في 24 	 
آذار/مارس إلى منطقة وادي بردى في ريف دمشق مع مواد غذائية وتغذوية ومواد إغاثة أساسية لـ24,500  
فرٍد محتاج. وقد تأخرت القافلة يوماً كامالً ريثما حصلت على الموافقات الالزمة. وتعد هذه البعثة المشتركة 
بين الوكاالت األولى التي تدخل منطقة وادي بردى حيث ساهمت المفوضية بـ 4,000 بطانية كما أجرى 

موظفان من المفوضية تقييماً سريعاً لالحتياجات.

وصول قافلة مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة إلى بلودان في ريف دمشق في 28 آذار/ مارس والتي لم 	 
تتلق المساعدات منذ أيار/مايو 2016. وأثناء البعثة ُسلمت األغذية واألدوية إلى النازحين في المنطقة وهدفت 
المفوضية من خالل مشاركتها إلى إجراء تقييم سريع الحتياجات السكان. وبناًء عليه ستقدم المفوضية مواد 

إغاثة أساسية في القافلة التالية إلى المنطقة.

وصول قافلة أخرى مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة إلى تلبيسة في محافظة حمص في 28 آذار/مارس 	 
محملة باألغذية والمواد اإلسعافية. وهنا كذلك كانت مشاركة المفوضية من أجل إجراء تقييم سريع لالحتياجات.
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 إحدى املستفيدات مبتسمة في مأوى ناعسة

المفوضية وفريقها متعدد الوظائف في بعثة إلى حماة

شارك فريق المفوضية المتعدد الوظائف في بعثة إلى حماة حيث اجتمع مع الجهات الحكومية والشركاء مثل 
جمعية الرعاية االجتماعية، والعون لإلغاثة والتنمية، وجمعية البر والخدمات االجتماعية، والجمعية السورية 
للتنمية االجتماعية، فضالً عن زيارة ثالثة مراكز إيواء وزعت فيها المفوضية مواداً غير غذائية مثل الفرشات 

والبطانيات والحصر والشوادر البالستيكية وعّدة المطبخ. 

أما مراكز اإليواء الثالثة التي تمت زيارتها فهي روضة الزنابق في منطقة غرب المشتل، والطرق والجسور 
على طريق حلب، وناعسة في منطقة األربعين. وخالل الزيارات عّبر المستفيدون عن تقديرهم للمساعدات 

وذكروا أنها تقدم دعماً كبيراً لحياتهم اليومية في مراكز اإليواء.

التوزيع في مأوى الطرق واجلسورالتوزيع في مأوى الطرق واجلسورالتوزيع في مأوى الطرق واجلسورالتوزيع في مأوى ناعسة 
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مفوضية تبني قدرات متطوعي الوصول في الحسكة والسويداء 

قامت المفوضية وشركاؤها بتعزيز قدرات وعدد متطوعي الوصول في القامشلي خالل شهر آذار/ مارس، 
مع الحرص الدائم على احترام نهج السن والجنس والتنوع، وااللتزام باستراتيجيات المفوضية. حيث نظمت 
للحشد المجتمعي مع متطوعي بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس ومن  المفوضية تدريباً 
ثم أجرت تدريباً ثانياً لـ25 متطوع وصول من الجمعية السورية للتنمية االجتماعية. مما رفع عدد متطوعي 

الوصول في القامشلي ومدينة الحسكة وريفها إلى 50 متطوعاً.

ويلعب متطوعو المفوضية دوراً جوهرياً في مساعدة السكان المتضررين في جميع أنحاء سورية من خالل 
أيضاً  أنهم معنيون  إليها.  كما  الوصول  المفوضية من  تتمكن  لم  إلى مناطق  الحاالت  وصولهم في كثيرمن 
االحتياجات  ذوي  من  واألشخاص  السن  وكبار  والشباب  للعائالت  الترفيهية  واألنشطة  المجتمعي  بالحشد 
الخاصة. وهم يقومون أيضاً بإجراء جلسات لتقديم المشورة فضالً عن الزيارات المنزلية وتنظيم أنشطة لدعم 
النازحين والالجئين والمجتمع المحلي. كما يعد دور المتطوعين أساسياً في مجال التوعية من خالل التعرف 
على التوجهات الجديدة لمخاطر الحماية ضمن المجتمعات المختلفة مثل  الّتسرب من المدارس، والعنف القائم 

متطوعو البطريركية مع شهادات حضور تدريب احلشد اجملتمعي على النوع االجتماعي، وأنماط النزوح مما يساعد المفوضية على تصميم أنشطة وقاية وتصٍد لهذه القضايا.

تدريب املفوضية مع متطوعي اجلمعية السورية للتنمية االجتماعية في السويداء   التدريب على املبادرات اجملتمعية ملتطوعي الوصول 

دورات  السويداء  في  المفوضية  أجرت  فقد  ذلك  على  عالوًة 
تدريبية على المبادرات المجتمعية استهدفت 54 من متطوعي 
الوصول والمنسقين من الشركاء مثل األمانة السورية للتنمية، 
للروم  المشرق  أنطاكية وسائر  البراعم، وبطريركية  وجمعية 

األرثوذكس. 

وتناول التدريب مفاهيم كالحماية المجتمعية، والنهج المجتمعي، 
المشاكل  وتحليل  المجتمعي،  والحشد  المجتمعية،  والمراكز 
المجتمعية، وتقييم االحتياجات والموارد المجتمعية، والخطوات 
الالزمة لتنفيذ المبادرات المجتمعية. كما هدف التدريب -من 
خالل استخدام أمثلة من المبادرات المجتمعية ضمن المحافظة 
- إلى توضيح الحاجة إلى تحسين مقترحات المشاريع والمنطق 

الكامن وراء معايير اختيار هذه المقترحات أو رفضها.
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منح األعمال التجارية الصغيرة تغيرحياة عالء 

في عام 2013، أصيب عالء الدين بإصابة خطيرة في ساقه جراء انفجار 
في ساحة سعد هللا الجابري في حلب. وبعد ذلك بفترة وجيزة، فقد والده، وفّر 
هو وأسرته من حلب إلى الالذقية. وبما أن عالء نازح ومن ذوي االحتياجات 
به  انتهى  أن  إلى  العثور على عمل  في  كثيرة  فقد واجه صعوبات  الخاصة 
في  المقطع  يعقوب  مار  دير  لجمعية  المهني  التدريب  مركز  في  المطاف 
الالذقية لتقديم طلب الحصول على منحة لألعمال التجارية الصغيرة. ولدى 
عالء باع في الخياطة والحياكة مما شجعه على تأسيس مشروعه الخاص. 
ففي عام 2016، قُبل مقترحه وحصل على منحة أهلته لفتح ورشة صغيرة 
للخياطة. وفي زيارة متابعة ورصد أجريت مؤخراً عرض عالء على موظفي 
المفوضية كيفية حياكة السراويل، وثياب النوم، والمالبس القطنية، وبيعها إلى 

الموردين بالتعاون مع بعض الشركات الصغيرة األخرى.
من  العقبات  كافة  تجاوز  أستطيع  أنني  اآلن  أشعر   “ مبتسماً  وأضاف عالء 
خالل عملي الخاص وعائلتي. لم يعد يبدو لي أي شيء صعباً. وأكاد ال أصدق 

أن الدعم الذي قدمته لي المفوضية ساعدني على تحقيق حلمي”. 

محمد يعرض إنتاجه في زراعة الفطر 

محمد البالغ من العمر 30 عاماً نازح يعيش في جبلة بريف الالذقية مع والديه وشقيقته وشقيقيه 
اللذين يعانيان من إصابات. ومن خالل صديق له أصبح محمد مهتماً جداً بزراعة الفطر وإنتاج 
أنواع مختلفة منه. وبالرغم من أن المنطقة الساحلية تعد بيئة مثالية لمثل هذه المشاريع، إال 
أنه الحظ أن هذا النوع من المشاريع غير منتشر في المنطقة فأراد أن يبدأ عمله الخاص الذي 
المنح  برنامج  المفوضية عن  أحد متطوعي  المجال. ولدى سماعه من  بنفسه في هذا  يديره 
لألعمال التجارية الصغيرة، شعر بالسعادة وقّدم على المركز المجتمعي في جبلة التابع لشريك 
المفوضية بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس. وحضر التدريب على إدارة 

األعمال، وبعد ذلك راجع الفريق دراسة الجدوى ومقترح مشروع محمد الذي القى نجاحاً.

وفي زيارة متابعة قامت بها المفوضية، أفاد محمد بأنه قد أنشأ حسابه الخاص على الفيس 
تدعمه  التي  الفرصة  لهذه  للغاية  ممتن  وهو  وقت.  كل  في  الطلبات  يتلقى  أصبح  وأنه  بوك 
وتدعم أسرته. ويشعر أنه ينبغي عليه أن يرد الجميل للمجتمع على ذلك ومن هنا يخطط لدعم 

المزارعين على زراعة الفطر في المنطقة. 
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http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/working-towards-better-future-unhcr-syria-end-year-report-2016-enar

يعطي تقرير المفوضية لنهاية عام 2016 بعنوان
 »نعمل لمستقبل أفضل« 

باللغتين اإلنجليزية والعربية لمحة عامة عن عمليات المفوضية وإنجازاتها في سورية خالل العام 2016.

يمكنكم تحميل هذا التقرير من الرابط التالي:
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