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مع دخول األزمة السورّية عامها السابع في شهر آذار / مارس 2017، 
تواصل االحتياجات اإلنسانية تزايدها بال هوادة، حيث يحتاج 13,5 مليون 
سوري إلى المساعدات اإلنسانية، كما فّر ما يقرب من خمسة ماليين الجئ 
عبر الحدود. وإلى جانب ذلك، فقد نزح 6,3 مليون شخص داخل سورية، 
يصعب  التي  وتلك  المحاصرة  المناطق  في  شخص  مليون   4,9 ويعيش 
الوصول إليها، محرومين من إمكانية الحصول على المساعدات اإلنسانية 
وراءها  ُتخفي  الضخمة  األرقام  هذه  أن  ننسى  أال  وعلينا  منتظم.  بشكل 
بين  سقطوا  وجرحى  وقتلى  وتشّردْت،  تشّتت  محلية  ومجتمعات  عائالت 
بالمنازل  لحق  الذي  الهائل  الدمار  عن  فضالً  األبرياء،  المدنيين  صفوف 
والممتلكات، وخسارة األعمال، وضياع سبل كسب العيش، واالنهيار الكبير 
الذي أصاب البنى التحتية والخدمات االجتماعية األساسية التي اختفت تماماً 
في بعض المناطق. ويواجه الناس صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم 
األساسية، إذ يعيش أربعة من أصل خمسة سوريين في حالة فاقة وحوالي 

69 في المائة من السكان في فقر مدقع. 

الخاصة  استراتيجيتها   2016 عام  في  المفوضية  نّفذت  ذلك،  جانب  إلى 
في  الحماية لألشخاص األكثر ضعفاً  بتوسيع نطاق عملها من أجل توفير 
جميع أنحاء سورية. وفي هذا السياق، دعمْت المفوضية افتتاح 52 مركزاً 
مجتمعياً جديداً، حيث ُيكّرس شركاء المفوضية ومزودو الخدمات مواردهم 
واحد  مكان  ضمن  للنازحين  الخدمة  تقديم  بهدف  المراكز  هذه  لصالح 
مخّصص لهذه الغاية، وتوفير مجموعات منّسقة من الخدمات التي ُتتيحها 
هذه المراكز. وبذلك ارتفع العدد اإلجمالي للمراكز المجتمعية العاملة إلى 
74 مركزاً في عشر محافظات، حيث ُيقّدم كل منها خدماته إلى ما يقرب 
الحماية.  خدمات  من  متنوعة  مجموعة  عبر  مستفيد شهرياً،   1,000 من 
وقد حرصُت شخصياً على زيارة العديد من هذه المراكز، التي أعتبرها، 
وبكل فخر، فروعاً هامة لشبكة المفوضية، حيث تسمح لها بتوسيع نطاق 
خدماتها. ومع إدراكنا التام لحقيقة عجز المفوضية عن الوصول الدائم إلى 
كافة المناطق أو المجتمعات السورّية ألسباب عديدة مختلفة، فقد وسعنا عمل 
متطوعي الوصول المتعاونين معنا والذين نثّمن عالياً تفانيهم في تقديم العون 
والمساعدة إلى العديد من األشخاص المستضعفين الذين كانوا سُيتركون بال 
أية مساعدة لوال جهود هؤالء المتطوعين. وبهدف ضمان عمل المفوضية 

بقلم رئيس بعثة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينكلمة افتتاحية
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بالتعاون مع شركائها  بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية، فقد اختارْت المفوضية ودّربت 751 متطوعاً جديداً 
ليصل بذلك مجموع عدد المتطوعين إلى 1,773 متطوعاً في جميع أنحاء البالد. وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل 
تحقيق أقصى قدر من التواجد والعمل في جميع أنحاء المحافظات الرئيسية، واصلْت المفوضية تعزيز مساعداتها 
ُتقدمها من خالل زيادة عدد الشراكات وإدماج أنشطة إضافية ضمن االستجابة  التي  اإلنسانية وخدمات الحماية 
التي توّفرها. ولذلك، فقد أبرمْت المفوضية في عام 2016 اتفاقيات شراكة مع 17 منظمة غير حكومية وطنية، 
وخمس منظمات غير حكومية دولية، ووكاالت األمم المتحدة فضالً عن عملها بشكل وثيق مع وزارة الخارجية، 
ووزارة اإلدارة المحلية، ووزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية، ووزارة التعليم العالي، 

ووزارة الصحة.

وبوصفها الوكالة الرائدة في مجال الحماية والخدمات المجتمعية، فقد عملْت المفوضية على تنسيق جهود شركائها 
في البالد لتحديد مخاطر الحماية والحد منها، و تلبية االحتياجات الطارئة للسكان، وتعزيز آليات تكيف المجتمعات، 
ودعم البيئة المحفزة. وتحقيقاً لهذه الغاية، تمّكنت المفوضية خالل عام 2016 من تقديم تدخالت الحماية والخدمات 
لديها،  المفوضية ومتطوعي الوصول  المجتمعية إلى أكثر من مليوني شخص، بما في ذلك بناء قدرات شركاء 
الدعم  وخدمات  الترفيهية،  واألنشطة  واالقتصادية،  االجتماعية  واألنشطة  الموجهة،  المادية  المساعدات  وتقديم 
النفسي االجتماعي، والمساعدة القانونية، وخدمات الحد من العنف القائم على الجنس/النوع االجتماعي والتصدي 
مختلف  حول  التوعية  جلسات  توفير  عن  فضالً  المجتمعية،  والمبادرات  الطفل،  حماية  وخدمات  واإلحالة،  له، 
االجتماعي،  الجنس/النوع  القائم على  العنف  الحد من  إلى  المدني، وصوالً  التوثيق  إجراءات  من  بدءاً  القضايا، 

والزواج المبكر. 

وفي سياق يّتسم بظروفه الصعبة والقاسية للغاية، استمرْت المفوضية في لعب دور المزّود الرئيسي للمساعدات 
اإلنسانية، وبشكل خاص مواد اإلغاثة األساسية، ومستلزمات اإليواء، حيث تأخذ المفوضية زمام المبادرة لكونها 
الوكالة الرائدة في هذا المجال. وفي عام 2016، أرسلْت المفوضية خمسة ماليين ونصف المليون من مواد اإلغاثة 
األساسية إلى أربعة ماليين شخص بحاجة ماسة إلى هذه المساعدات في 13 من أصل 14 محافظة، وذلك عبر 
الحدود،  المتحدة، والبعثات عبر  المشتركة بين وكاالت األمم  المساعدات اإلنسانية  برامجها االعتيادية، وبعثات 
وعمليات النقل الجوي. كما أرسلنا مساعدات إلى مناطق محاصرة وأخرى يصعب الوصول إليها وشاركنا في 
26 بعثة مشاركة بين الوكاالت في عام 2016. كما قّدمت المفوضية مساعدات اإليواء إلى 91,000 مستفيد 
من خالل توفير مجموعات اإليواء في حاالت الطوارئ، وإصالح مراكز اإليواء الجماعية، ورفع مستوى أماكن 
اإليواء الخاصة، وتوفير الدعم الموجه للمالكين. كما تمكنا تأمين حصول ما يقرب من 700,000 شخص على 
الرعاية الصحية. باإلضافة إلى ذلك، فقد تصدينا بشكل عاجل إلى موجات النزوح الداخلي الجديدة لمئات اآلالف 
من األشخاص، كثير منهم نزح عّدة مرات بسبب االشتباكات العنيفة في أجزاء كثيرة من سورية، نذكر منها على 
سبيل المثال ريف دمشق، وريف حمص الشمالي، والحسكة، ودرعا، وحلب، وغيرها. وقد حرصْت المفوضية 
وشركاؤها على التصدي الفوري لموجات النزوح هذه، وتحديد الفئات األكثر ضعفاً، وإعطائها األولوية عند توزيع 
المطبخ،  البالستيكية، وعدة  التي تضم مواد اإليواء، والبطانيات، والفرشات، والشوادر  مواد اإلغاثة األساسية، 
ومجموعات النظافة الشخصية، وجالونات الماء، والمصابيح الشمسية، وغيرها من المواد الضرورية. ودعمت 

المفوضية أيضاً العائدين حيث رجع منهم ما يقرب من 600,000 نازح تلقائياً إلى ديارهم.

وضمن إطار سعي المفوضية لتحسين المساعدات الموسمية التي ُتقدمها إلى المتضررين بهدف مساعدتهم على 
مقاومة  الشتاء القارس في سورية، فقد عّدلْت في هذا العام من محتوى مجموعتها الشتوية، وأضافْت مواداً جديدة 
نهجها  إلى  بذلك  مستندة  النوم،  وأكياس  الشمسية،  والمصابيح  والمواقد،  المطاطية،  األحذية  منها  نذكر  عليها، 
التشاركي المبني على االحتياجات، والذي تتبناه المفوضية في تعاملها مع شركائها وفي تقديم استجابتها للسكان 
المتضررين. وقد وّفرْت المفوضية هذه المجموعة الشتوية الجديدة أثناء تقديمها االستجابة في شرق حلب في شهر 
كانون األول / ديسمبر 2016. وبالرغم من أن فصل الشتاء لّما ينتهي بعد، فقد حصل أكثر من مليون سوري حتى 
اآلن على المواد األساسية المخّصصة إلبقاء األشخاص على قيد الحياة في البيئات التي تصل فيها درجات الحرارة 
إلى ما دون الصفر، ومن خالل وصولها إلى هذا العدد من المستفيدين فقد تجاوزْت المفوضية العدد المستهدف 

بهذا النوع من المساعدات.

أو عبورهم الحدود كالجئين، وبالرغم من الدمار  وبالنظر إلى تشّرد نصف سكان سورية، إما بنزوحهم داخلياً 
الهائل الذي لحق بالعديد من مناطق البالد، فإن سورية تقف اآلن عند مفترق طرق. وإنني أتمنى أن ُتمهد مبادرات 
السالم األخيرة الطريق أمام الوصول إلى حل دائم ومستدام. وإلى حين تحقيق ذلك، فمن األهمية بمكان أن نعمل 
جميعاً للمحافظة على شريان الحياة الذي توفره المساعدات اإلنسانية، ومضاعفة حجم الجهود الرامية إلى تعزيز 
صمود الشعب السوري. وتحقيقاً لهذه الغاية، فقد حرصْت المفوضية على إعطاء األولوية ألنشطة دعم سبل كسب 
العيش بهدف تمكين السوريين من أجل إعادة بناء حياتهم. حيث قّدمت المفوضية قروضاً تجارية صغيرة، ومنحاً 
لبدء المشاريع واألعمال، كما وّفرْت خيارات التدريب المهني، ووّزعْت مؤخراً اآلالف من مجموعات كسب العيش 
على النجارين والسباكين، والدهانين، والحالقين، وغيرهم من المختصين ببعض الحرف الذين فقدوا أدواتهم أثناء 
نزوحهم. وكان لهذه التدخالت تأثير إيجابي كبير على حياة المستفيدين وحياة أسرهم، سواء من الناحية المالية أو 
من الناحية النفسية. وبهدف تعميق هذا النجاح وإثرائه، ُتخطط المفوضية لتضمين العديد من مبادرات كسب العيش 

المتنوعة خالل عام 2017 بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األغذية والزراعة.
من خالل تواجدي للسنة الثانية في سورية، فقد حظيت بشرف زيارة العديد من األماكن في مختلف المحافظات 
السورّية، واالجتماع مع عدد من شركاء المفوضية ومع المواطنين السوريين الصامدين والفخورين والمكافحين. 
المفوضية  شركاء  قدمه  الذي  الدعم  لوال  تنفيذه  تم  الذي  الهام  العمل  هذا  إنجاز  باإلمكان  يكن  لم  الحقيقة،  وفي 
لمنظمتنا  ودعمهم  مشاركتهم  على  جميعاً  لهم  الشكر  بخالص  أتوجه  أن  هنا  وأوّد  التقنية.  واألقسام  والمؤسسات 

ولعملنا اإلنساني. 

وال يسعني هنا سوى أن أُشيد بتصميم المفوضية وجهود موظفي المساعدة اإلنسانية اآلخرين وأن أُثني على عزمهم 
على تقديم المساعدات إلى الفئات األكثر احتياجاً بالرغم من المخاطر الكبيرة المرتبطة بذلك. ويحدوني األمل في 
أن نكون جميعاً قادرين -من خالل تضافر جهودنا وتعاوننا المشترك- على زيادة وتحسين المساعدات التي ُنقدمها 

للسكان المتضررين من األزمة في سورية.

َسّجاد مالك
ممثل المفوضية سورية
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2016

  4,9
مليون 
الجئ 

 6,3
مليون 

نازح 
داخليًا

 5,7
مليون 

فرد بحاجة 
إلى اإلغاثة 

 12,8
مليون 

فرد بحاجة 
إلى مساعدة 

طبية 

 13,5
مليون فرد 
بحاجة إلى 

المساعدات 
اإلنسانية 

 6,1
مليون 

طفل ومراهق 
بحاجة إلى مساعدة 
تعليمية بمن فيهم 

1,75 مليون طفل 
متسرب من 

المدرسة 

لقطـــات إنسانية
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 254,7
بليون دوالر 

هي الخسائر 
االقتصادية 
لسورية  

 4,3
مليون 

شخص بحاجة 
إلى تدخالت 

اإليواء  

تضرر 
1,2 مليون 

وحدة سكنية 
وتدمير 400,000 

منها بشكل 
كامل

 9
ماليين 

فرد بحاجة إلى 
مساعدات فيما يتعلق 
بالغذاء والزراعة وسبل 
كسب العيش منهم 
7 ماليين يعانون من 

انعدام األمن 
الغذائي 

 3,9
مليون محتاج 

في المناطق التي 
يصعب الوصول إليها 
والمواقع المذكورة في 

قرارات مجلس األمن 
 2191 ،2165 ،2139
وفقًا لتحديث األمم 

المتحدة 

 
 % 58

من المستشفيات 
العامة، إضافة إلى

 49 % من المراكز 
الصحية العامة 

متضررة إما بشكل 
جزئي أو كلي

2012

2013

2014

2015

2016

13,500,000

13,000,000

12,200,000

10,8000,000

9,300,000

6,800,000

4,000,000

2,500,000

1,000,000

كانون 
ا�ول

كانون 
ا�ول

نيسان

أيلول

أيلول

أيلول

أيلول

حزيران

أيار

السكان المحتاجون
للمساعدة
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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

400

3

18

4

5

7

1
2

2

14

12

6
مكاتب المفوضية

مستودعات المفوضية 

منظمات غير حكومية

مراكز مجتمعية

متطوعو المفوضية

253
26
14
14
18
28

31
4
1
6
1
4

موظفو
دوليونالمفوضية

دمشق

حلب

السويداء

حمص

طرطوس

القامشلي

محليون

المجموع

أماكن تواجدالمفوضية في سورية
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التحديات والعوائق التي تواجهها المفوضية
انعدام األمن بشكل عام:

الهاون والعبوات  النار والصواريخ وقذائف  المباشر من إطالق  كالضرر 
فعلى  االختطاف.  ازدياد خطر  إلى  باإلضافة  المفخخة  والسيارات  الناسفة 
سبيل  المثال تعرضت قافلة إنسانية تابعة لألمم المتحدة متجهة نحو الرستن 
في محافظة حمص إلى قذيفة هاون في  شهر نيسان /أبريل، إال أنها  لحسن 
الحظ لم ًتحدث أية إصابات تذكر. كما انفجرت عبوة مؤخراً في شهر تموز/ 
يوليو في سيارة على بعد 200م من مكتب المفوضية في كفرسوسة بدمشق 
تضرر  عن  فضالً  المحيطة.  المنطقة  في  وإصابات  بأضرار  تسبب  مما 
نتيجة  فيها وذلك  المتحدة  أو يعمل موظفو األمم  يقيم  التي  المناطق  بعض 

تعرضها عدة مرات لقذائف هاون وصواريخ.

الوصول:
لم تعد محافظتا الرقة ودير الزور في متناول يد األمم المتحدة نظراً لتواجد 
في  تغيرات  األخيرة  اآلونة  في  طرأت  ذلك  الى  باإلضافة  فيهما.  داعش 
خطوط النزاع في إدلب ودرعا وحلب وتدمر وريف دمشق والحسكة أدت 
أثر  ذلك  إلى  باإلضافة  إليها.  اإلنسانية  المساعدات  وصول  من  الحد  إلى 
اإلغالق المستمر لكل من معبري نصيب الحدودي مع األردن و نصيبين 

الحدودي مع تركيا بصورة سلبية على العمليات اللوجستية للمفوضية .

وفي 20 أيلول /سبتمبر، تعرضت قافلة مساعدات إنسانية بين وكاالت األمم 
المتحدة في أورم الكبرى بحلب، ومستودع الهالل األحمر العربي السوري 
أربعة من سائقي  ذلك وفاة  بما في  أسفر عن سقوط ضحايا  لهجوم  هناك 
الشاحنات التجارية حيث كانت المفوضية قد تعاقدت مع اثنين منهم، وكذلك 
عدد من متطوعي الهالل األحمر العربي السوري. وقد تضررت بالكامل 
خمس شاحنات من أصل ثالث عشرة شاحنة محملة بمساعدات المفوضية، 

فضالً عن تضرر شاحنتين بشكل جزئي. 

وقد كانت الخطة أن توصل هذه القافلة التي تتخذ طابعاً إنسانياً المساعدات 
إلى حوالي 78,000 فرد في مناطق تضم  أطراف النزاع. وقد علق الهالل 
األحمرالعربي السوري أنشطته في حلب حداداً على المتطوعين الذين قتلوا 

خالل هذا الحادث الكبير  في أورم وذلك لثالثة أيام. كما علقت األمم المتحدة 
شحناتها عبر خطوط النزاع بصورة مؤقتة بانتظار اتضاح الوضع األمني 

الذي انجلى خالل 48 ساعة.

تواصل االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق 
اإلنسان مما تسبب باإلصابات والنزوح مع منع الوصول إلى مواقع 

مهمة في سورية:

والخطر،  األمن،  وانعدام  اإلنسانية،  المساعدات  إيصال  لقيود  نظراً 
النزاع  في خضم  المستدامة  الحماية  تدخالت  بتنفيذ  المتعلقة  والحساسيات 
الدائر السيما في المناطق التي تقع تحت سيطرة داعش، واإلمكانية المحدودة 

لتقديم الحماية على األرض، بقيت احتياجات الحماية للسكان المتضررين 
الجهود  كافة  من  بالرغم  كبير  حد  إلى  كامل  بشكل  ملباة  غير  النزاع  من 

الحثيثة المبذولة.

انخفاض في التمويل يؤثر على نطاق استجابة المفوضية: 
في عام 2016، احتاجت المفوضية الى 379 مليون دوالر لتنفيذ خطتها 
لالستجابة من أجل سورية. إال أن مكتب المفوضية في سورية لم يتلق سوى 
33 % من متطلبات التمويل التي تبلغ 124 مليون  دوالر، مما ترك فجوة 
تمويل بقيمة 255 مليون دوالر، األمر الذي أثر بشكل كبير على بعض 

برامج المفوضية  تاركاً الماليين من الناس في خطر. 
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النهج الشامل لسورية 
منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2014، قّررت الجهات الفاعلة اإلنسانية العاملة 
في  الشروع  واألردنية  التركية  الحدود  عبر  أو  دمشق  من  سورية  داخل 
نهج يشمل  »كامل سورية« في محاولة لتحسين فعالية الوصول التشغيلي 
الستجابتها الجماعية. وكتنفيذ لهذه الخطة، التزمت الجهات الفاعلة باحترام 

المبادئ اإلنسانية التي تقوم على اإلنسانية والحياد والنزاهة واالستقاللية.

ويشير النهج الشامل لسورية إلى اإلطار الواحد الشامل للتنسيق والذي يجمع 
سورية،  داخل  العمليات  وهي  مراكز  خمسة  في  كلها  اإلنسانية  العمليات 
والعمليات عبر الحدود، والبرامج اإلنسانية عن بعد والتي تنفذ من تركيا 
تقديم  تكرار  وتفادي  الكفاءة،  زيادة  بغية  وذلك  والعراق  ولبنان  واألردن 
العمل، وضمان قدر أكبر من المصداقية والفعالية واالستجابة لالحتياجات 

اإلنسانية داخل سورية.

بتبادل  يتعلق  فيما  كبيراً  تقدماً  بداياته   منذ  لسورية  الشامل  النهج  أحرز 
المساعدات  تقديم  في  التداخل  من  والحد  العمليات،  وتنسيق  المعلومات 
المساعدة  من  وفعالية  مباشرة  أكثر  وسائل  خالل  من  االستجابة  وتسهيل 

المتاحة.

خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2016 
اإلنسانية  االستجابة  خطة  صيغت  لسورية،  الشامل  النهج  إطار  وضمن 
لسورية لعام 2016 ، بناًء على مراجعة االحتياجات اإلنسانية في سورية 
لعام 2016 بالتشاور مع جميع األطراف الفاعلة بما فيها الحكومة السورية، 
كإطار جامع لالستجابة اإلنسانية داخل البالد. وتغطي هذه الخطة الفترة بين 
1 كانون الثاني/ يناير و31 كانون األول / ديسمبر 2016، حيث هدفت 
إلى تلبية االحتياجات اإلنسانية على نطاق واسع في جميع المحافظات البالغ 
ذلك  وبانتظار  عاجالً،  سياسياً  حالً  تتطلب  فاألزمة  محافظة.   14 عددها 
الحل، ستستمر الجهات الفاعلة اإلنسانية بالعمل معاً من أجل مّد يد العون 
لألفراد األكثر ضعفاً في سورية فضالً عن تحسين الحماية وتعزيز الصمود 

على مستوى األفراد والمجتمع في جميع أنحاء سورية.
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تدور خطة االستجابة اإلنسانية حول ثالثة أهداف استراتيجية:
الحفاظ على األرواح وتخفيف المعاناة، وزيادة فرص حصول الفئات 	 

الضعيفة وذوي االحتياجات الخاصة على االستجابة اإلنسانية.
تعزيز الحماية عبر احترام القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي 	 

والخدمات  النوعية  المساعدة  تقديم  عند  اإلنسان  حقوق  وقانون 
والمناصرة القائمة على المبادئ.

عند 	  واألفراد  والعائالت  المتضّررة  المحلية  المجتمعات  دعم صمود 
تقديم االستجابة اإلنسانية من خالل الحماية واستعادة سبل كسب العيش 
البنية  تأهيل  وإعادة  األساسية  الخدمات  إلى  الوصول  من  وتمكينهم 

التحتية االجتماعية واالقتصادية.

كما أنها تخطط لتحقيق هذه األهداف من خالل:
تحديد األولويات بناًء على شدة االحتياجات.	 
تحسين الحصول على االستجابة اإلنسانية.	 
مرونة البرامج اإلنسانية.	 
التركيز على وضع البرامج في القطاعات المختلفة للفئات 	 

األكثر ضعفاً.
التأهب الستجابة الطوارئ.	 
تعميم الحماية.	 
االستخدام االستراتيجي لألموال القُطرية المجّمعة.	 

وهي:          قطاعاً   11 اإلنسانية  االستجابة  خطة  شملت   2016 عام  في 
األمن الغذائي والزراعة، واإليواء/ المواد غير الغذائية، والصحة، والتعليم، 
وسبل  المبّكر  والتعافي  المجتمعية،  والخدمات  والحماية  والنظافة،  والمياه 
وإدارة  وتنسيق  العامة،  والخدمات  والتنسيق  والتغذية،  العيش،  كسب 

المخيمات، والعمليات اللوجستية،  واتصاالت الطوارئ.

 وتضطلع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بدور ريادي 
في قطاعات الحماية والخدمات المجتمعية وتنسيق وإدارة المخيمات والمواد 
غير الغذائية/ اإليواء وقد استجابت لهذا الدور من خالل تعيين منّسقي قطاع 
احتاجت  وقد  الفعالة.  االستجابة  لضمان  إضافيين  وموظفين  متخصصين 
الجهات الفاعلة المعنية باالستجابة داخل سورية إلى أكثر من 3,18 مليار 
دوالر لمساعدة ما يصل إلى 13,5  مليون فرد ممن هم بحاجة للمساعدة، 
ووضعت أهدافاً محددة لكل قطاع. لكن رغم زيادة االستجابة التزال هناك 

فجوات كبيرة مثل التمويل.

أن مكتب  إال  379 مليون دوالر  المفوضية  احتياج  2016 كان  في عام 
وهي   التمويل  احتياجات  من   ٪  33 سوى  يتلق  لم  سورية  في  المفوضية 
مليون دوالر   255 بقيمة   تمويلية  ، مما ترك فجوة  مليون دوالر   124
األمرالذي أثر بشكل كبير على برامج المفوضية وقدرتها على االستجابة 

وترك ماليين الناس في خطر.

 2016 لعام  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  وفقًا 
المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  تضطلع 
لشؤون الالجئين بدور ريادي في الحماية والخدمات 
المجتمعية والمواد غير الغذائية/ اإليواء وتنسيق 

وإدارة المخيمات

لقد كشفت االحتياجات اإلنسانية التي تستند عليها خطة االستجابة اإلنسانية 
لعام 2017 عن مجموعة واسعة من احتياجات الحماية المعقدة والمترابطة 
كعدم الحصول على الوثائق المدنية أو فقدانها، وتجنيد األطفال السيما أولئك 
الذين تجندهم المجموعات المسلحة بسن مبكرة، فضالً عن بقايا المتفجرات. 
كما تم اإلبالغ على نطاق واسع عن حاالت عنف قائم على الجنس/ النوع 
المؤلمة.  والتجارب  األزمة،  االجتماعية جراء  النفسية  والشدة  االجتماعي، 
وعلى الرغم من بعض المؤشرات اإليجابية، مثل التحسن النسبي  في وصول 
المساعدات اإلنسانية إلى بعض المناطق، ال تزال حماية السكان المدنيين تشكل 
مصدر قلق كبير للمفوضية في عام 2017، في حين سيظل انعدام األمن 
عامالً خطيراً يحد من الوصول واألنشطة اإلنسانية. عالوًة على ذلك، يشكل 
للجهات الفاعلة اإلنسانية  الحجم الهائل لالحتياجات اإلنسانية تحدياً خطيراً 
في جميع القطاعات وهنالك طلب لمزيد من التمويل  لتلبية هذه االحتياجات.

الشتاء
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زار المفّوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، السيد فيليبو غراندي 
أطراف  جميع  ناشد  وقد  الثاني/يناير2016.  كانون   21 بتاريخ  سورية 
ودون  والمستمر  المنتظم  بالوصول  اإلنسانية  للمنظمات  السماح  النزاع 
عوائق إلى المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها. وخالل 
زيارته التي دامت يوماً واحداً، التقى المفّوض السامي مع وزير الخارجية، 
ونائب وزير الخارجية ووزير اإلدارة المحلية حيث أّكد التزام المفوضية 
بتقديم المساعدات للنازحين داخلياً في جميع أنحاء سورية ودعم الالجئين. 
وتوّجه بالشكر إلى الحكومة السورية لما قدمته من مساعدة، وتعّهد بالتعاون 

لتوسيع برامج سبل كسب العيش والتعلم عبر اإلنترنت والتدريب المهني.

عطية  أم  إيواء  مركز  في  النازحين  بعض  السامي  المفّوض  التقى  كما 
األنصارية في دمشق، والذي كان فيما مضى مدرسة استضافت 73 عائلة 
هذه  “في  إليهم  االستماع  بعد  غراندي  السيد  وقال  األطفال.  من  نصفهم 

المفّوض السامي لشؤون الالجئين يزور سورية

والشجاعة.  الصمود  هذا  مثل  نشهد  أن  حقاً  الملهم  من  العصيبة،  األوقات 
لكننا ندعو إلى إنهاء األزمة المستمرة منذ خمس سنوات من أجل وضع حد 

لمعاناة الماليين من الناس.”

كما سلّم المفّوض السامي خالل زيارته سبع سيارات إسعاف مجهزة تجهيزاً 
في  وذلك  السوري،  العربي  األحمر  الهالل  المفوضية  شريك  إلى  كامالً 
مستوصف الهالل في منطقة الزاهرة في دمشق بهدف تعزيز قدرته على 
االستجابة لحاالت الطوارئ الطبية وعلى أداء العمليات والخدمات الصحية 
المنقذة للحياة. كما اغتنم الفرصة للقيام بجولة ضمن المستوصف، وحضور 
جلسة دعم نفسي اجتماعي مخّصصة لألطفال. حيث أن مستوصف الزاهرة 
هو األكبر من بين 10 مستوصفات تابعة للهالل األحمر العربي السوري 
دمشق  وريف  دمشق  في  والالجئين  للنازحين  الصحية  الخدمات  ويوّفر 
وحلب وحمص وطرطوس بدعم من المفوضية. وفي عام 2015 ، استفاد 

في هذه  األولية  الصحية  الرعاية  نازح من خدمات   300,000 أكثر من 
المستوصفات.

كما التقى المفّوض السامي فريق األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 
الدولية والوطنية في دمشق، وكذلك موظفي المفوضية في كل من مكاتب 
دمشق والمكاتب الميدانية، وكانوا سعداء بزيارته التي شّكلت حافزاً لهم في 
عملهم. وقال السيد َسّجاد مالك ممثل المفوضية في سورية: “ال يمكننا فهم 
الحجم الحقيقي لألزمة في سورية إال بعد أن نلتقي مع األشخاص المتضررين 
التي  المساعدة  لهم  نقّدم  أن  ونحاول  قصصهم  إلى  مباشرة  ونستمع  منها 
يحتاجون إليها. ولهذا السبب فقد رّحبنا بقرار المفّوض السامي بالقدوم إلى 

سورية.”
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الحمــايــة
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حماية  إلى  الرامي  الدولي  العمل  وتنسيق  قيادة  المفوضية  مهمة  تقتضي 
األساسية  غايتها  وتكمن  مشاكلهم،  وحّل  العالم،  أنحاء  كافة  في  الالجئين 
في حماية حقوق الالجئين وتحسين نوعية حياتهم. وقد باشرْت المفوضية 
عملها في سورية مع الحرب العراقية األولى في عام 1991، واستمرْت 
في توسيع عملياتها بشكل كبير مع تدفق الالجئين العراقيين إلى سورية في 

منتصف العقد الماضي. 

كما وعّززْت عملها في عام 2012 لدعم األعداد المتزايدة من النازحين 
خالل األزمة في سورية. وتهدف المفوضية من خاللها عملها مع النازحين 
المواطنين  مع  المساواة  قدم  على  اإلنسانية  حقوقهم  حماية  تعزيز  إلى 
واالستجابة  األزمة  عن  الناجمة  الحماية  مخاطر  من  للتخفيف  اآلخرين، 

لقضايا الحماية واالحتياجات اإلنسانية المتعلقة بالنزوح. 

واصلْت  الحماية،  لقضايا  استجابتها  إطار  وضمن   ،2016 عام  خالل 
القائمة على النهج المجتمعي، بما في ذلك  المفوضية اعتماد استراتيجيتها 
مواطن  من  الحد  بهدف  وذلك  الذات،  على  واالعتماد  المجتمعي  الحشد 
الضعف والتخفيض من مخاطر الحماية. وقد استجابْت المفوضية الحتياجات 
الحماية من خالل تقديم خدمات الدعم النفسي االجتماعي لألشخاص ذوي 
وغير  الطبية  المادية  المساعدة  تقديم  ذلك  في  بما  الخاصة،  االحتياجات 
الطبية، والمساعدة القانونية، وال سيما فيما يتعلق بتسجيل المواليد واستصدار 
الوثائق الرسمية، وخدمات التعليم لألطفال الذين تسربوا من المدارس، إلى 
له،  الجنس/النوع االجتماعي والتصدي  القائم على  العنف  الحد من  جانب 
وخدمات حماية الطفل، واألنشطة التي تدعم سبل كسب العيش، بما في ذلك 
الدخل،  لتوليد  الفرص  وتعزيز  المهارات  تحسين  بهدف  المهني  التدريب 
ودعم المبادرات المجتمعية، وكذلك رفع مستوى الوعي حول القضايا ذات 

األهمية والخدمات المتاحة. 

وفي هذا السياق، ُتشّكل المراكز المجتمعية، والوحدات المتنقلة العاملة انطالقاً 
منها، أداًة أساسية لتنفيذ هذه االستراتيجية من خالل المساعدة على الوصول 
إلى السكان المتضررين، وتقييم مخاطر الحماية واحتياجاتها باستخدام نهج 
تشاركي يأخذ بعين االعتبار محّددات السن والنوع االجتماعي والتنوع، كما 
تعمل هذه المراكز المجتمعية على تحديد الموارد المجتمعية، وتقديم الخدمات 
والدعم للسكان المتضررين. وباإلضافة إلى ذلك، نّفذت المفوضية أنشطة بناء 

قدرات لشركائها والموظفين الحكوميين ومتطوعي الوصول.

الحماية المجتمعية
المراكز المجتمعية

في عام 2016، أثبتْت المراكز المجتمعية من خالل قدرتها على الوصول 
بأنها  الوصول،  ومتطوعي  المتنقلة  الوحدات  عبر  المستهدفة  الفئات  إلى 
تقديم  عن  فضالً  النزاع  من  المتضررين  السكان  إلى  للوصول  فّعال  نهج 
كبيرة،  تحديات  تفرض  التي  الصعبة  الظروف  ضمن  لهم  المساعدة 
 52 افتتاح  المفوضية  دعمْت  وقد  المجتمعية.  المشاركة  أنشطة  وتعزيز 
الندى الخيرية،  بالتعاون مع شركائها، وهم جمعية  مركزاً مجتمعياً جديداً 
الدنماركي  والمجلس  للتنمية،  السورية  واألمانة  الخيرية،  التمّيز  وجمعية 
لالجئين، وبطريركّية أنطاكية وسائر المشرق للّروم األرثوذكس، والجمعية 
وجمعية  السوري،  العربي  األحمر  والهالل  االجتماعية،  للتنمية  السورية 
وجمعية  الخيرية،  البر  وجمعية  الخيرية،  التآلف  وجمعية  الخيرية،  النماء 
رعاية الطفل، وجمعية العون، وجمعية البتول، وذلك في كٍل من دمشق، 
وريف دمشق، وحمص، وحماة، والالذقية، وحلب، وطرطوس، والسويداء، 
والقنيطرة، والحسكة. ليصل بذلك مجموع المراكز المجتمعية العاملة التي 
تدعمها المفوضية إلى 74 مركزاً، حيث ُيقّدم كل منها خدماته إلى أكثر من 

1,000 مستفيد شهرياً من خالل مجموعة متنوعة من خدمات الحماية.

هذا وقد ُصمّمت جميع التدخالت في المراكز المجتمعية تماشياً مع منهج 
المفوضية القائم على اعتبارات السن والنوع االجتماعي والتنوع، والمستند 
االحتياجات  اهتمام خاص لألشخاص ذوي  إيالء  اإلنسان، مع  إلى حقوق 
الخاصة من النازحين والمجتمعات المضيفة المتضررة. وُتشارك المجتمعات 
المحلية في تطوير وصقل البرامج المقّدمة من خالل مناقشات المجموعات 
من  اختيارهم  يتم  الذين  الوصول  متطوعو  يجمعها  التي  والمعلومات 
المجتمعات المعنية نفسها وفقاً العتبارات السن والنوع االجتماعي والتنوع.

على  يتعّرف  وصول  متطوع   25 حوالي  مجتمعي  مركز  كل  ويضم 
وُيعّرف  واألسرة،  المجتمع  مستوى  على  الحماية  ومخاطر  االحتياجات 
يقوم  كما  المجتمعية،  المراكز  في  المتوفرة  الخدمات  على  المجتمعات 
العام  هذا  في  المفوضية  أطلقْت  وقد  ذلك.  تقتضي  التي  الحاالت  بإحالة 
ليسْت  ممن  ضعفاً  األكثر  السكان  إلى  لتصل  المتنقلة  الوحدات  من  عدداً 
لديهم إمكانية الوصول إلى المراكز المجتمعية نتيجة عّدة أسباب، بما في 
النائية والتي يصعب الوصول إليها. وقد لعبْت هذه  ذلك تلك في المناطق 
الوحدات المتنقلة دوراً أساسياً في نشر المعلومات حول الخدمات المتاحة، 
وتحديد االحتياجات، وتوفير االستجابة. كما كانت مفيدة في معالجة الحاالت 
المستجدة بمرونة وذلك في الوقت المناسب، كما حصل في شرق حلب في 

أواخر عام 2016.
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ما هي الخدمات المتوّفرة في المركز المجتمعي؟
السياق  على  المجتمعية  المراكز  في  المقّدمة  والخدمات  األنشطة  تعتمد 
الخدمات  مقدمي  توافر  وعلى  تحديدها،  تم  التي  واالحتياجات  المحلي، 
اآلخرين في محيط المركز المجتمعي، وخبرة الشريك المنّفذ الذي يضطلع 
بمهام إدارة المركز. وعادة ما تتوّفر الخدمات التالية في المراكز المجتمعية 

التي تمّولها المفوضية في سورية:

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.
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ماجدة: 
أنشطة  على  مشرفة  أصبحْت  التي  المتطوعة 
الدعم النفسي االجتماعي، ومن ثم منّسقة في أحد 

المراكز المجتمعية

في عام 2016، وّسعْت المفوضية من شبكة متطوعي الوصول لديها، 
حيث ازداد عددهم من 500 متطوع في نهاية عام 2015 إلى 1,773 
متطوعاً في نهاية عام 2016. وقد دّربت المفوضية 751 متطوعاً على 
مفاهيم الحماية األساسية ودورهم في المجتمعات، كما دربت المتطوعين 
ذوي المؤهالت المتعلقة بالعمل كنقاط اتصال وليكونوا أول المستجيبين 
القائم على الجنس/النوع  في مجال الدعم النفسي االجتماعي، والعنف 
االجتماعي، وحماية الطفل، والمساعدة القانونية. وقد شارك متطوعو 
المقّدمة  الترفيهية  واألنشطة  المجتمعية  الحشد  أنشطة  في  الوصول 
لألسر، والشباب، وكبار السن، واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. 
وباإلضافة إلى ذلك، اضطلع المتطوعون بجلسات المشورة، والزيارات 
المنزلية، وأنشطة الدعم المنّظمة للنازحين، والالجئين، وطالبي اللجوء، 
والمجتمع المضيف. كما لعبوا دوراً رئيسياً في تحديد االتجاهات الجديدة 
المثال،  سبيل  على  ومنها  المجتمعات،  مختلف  بين  الحماية  لمخاطر 
التسرب المدرسي، والعنف القائم على الجنس/النوع االجتماعي، وأنماط 

في البدء، انضّمت ماجدة إلى المفوضية كمتطوعة وصول، حيث كانت قد 
درسْت في كلية التربية في جامعة حلب، ومن ثم فقدْت كل شيء نتيجة النزاع 
الدائر، بما في ذلك والدها ومنزلها، إال أنها لم تفقد األمل تماماً في المستقبل. 
وقد أخبرتنا: "بدأ كل شيء عندما ُدعيت للمشاركة في ورشة عمل ُتقيمها 
المفوضية للتعيين عدد من متطوعي الوصول للعمل في المجتمع المحلي. لن 
أنسى ذلك اليوم أبداً ألنني كنُت سعيدة للغاية عندما قُبلت كمتطوعة. وبتشجيع 
من أصدقائي والمشرفين علّي، بدأُت بتطوير مهاراتي، مما ساعدني على 

ممارسة دور قيادي في المجتمع ومساعدة الناس".

فريق  على  مشرفة  منصب  لتشغل  متطوعة  كونها  من  ماجدة  ترقت  وقد 
الخدمات النفسية في جمعية التآلف، ومن ثم أصبحْت بعد ذلك منّسقة في أحد 
المراكز المجتمعية. وهي تقول: "لقد أّهلتني الخبرة التي اكتسبتها من العمل 
كمتطوعة ألشغل هذا المنصب، وألواصل تقديم المساعدة إلى عدد أكبر من 

الناس في المجتمع".

النزوح، األمر الذي ساعد بدوره المفوضية على تصميم أنشطة الحد 
التنفيذ  أداة  المتطوعون  كان  كما  لها.  والتصدي  المخاطر  هذه  من 
األكثر فّعالية بسبب قدرتهم على العمل في مراكز اإليواء والعديد من 
المناطق التي يصعب على المفوضية أو شركائها الوصول إليها. وقد 
اختار شركاء المفوضية المتطوعين بالتنسيق مع المفوضية، لضمان 
احترام اعتبارات السن والنوع االجتماعي والتنوع، والتقّيد وااللتزام 
باستراتيجيات المفوضية. كما أقام متطوعو الوصول أيضاً صالت 
جيدة مع غيرهم من مقّدمي الخدمات والمتطوعين، وقّدموا المشورة 
لشركاء المفوضية فيما يخص تقييم برامجهم الجارية. هذا ولم يقتصر 
دور المتطوعين على الوصول إلى النازحين، وإنما عملوا أيضاً على 
ضمان مشاركة النازحين، وتحديد مواطن الضعف لديهم، والدعوة 
الحترام حقوقهم في الحصول على الخدمات اإلنسانية، باإلضافة إلى 
استكشاف القدرات المحلية، وتقديم الدعم لألشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة، ونشر المعلومات، ورفع التوعية.

متطوعو الوصل
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المبادرات 
المجتمعية 

منظمات المجتمع المحلي

المجتمعية  المبادرات  تلعبه  الذي  الهام  بالدور  سورية  في  المفوضية  ُتقّر 
لالستجابة لبعض االحتياجات التي ُتحّددها المجتمعات المحلية المتضررة. 
المسؤولة  هي  المبادرات  بهذه  المعنية  المحلية  المجتمعات  تكون  حيث 
وتدعم  ورصدها.  وتنفيذها  وإدارتها  بها  الخاصة  المبادرات  تصميم  عن 
اإلرشاد  وتقديم  المواد،  توفير  خالل  من  المجتمعية  المبادرات  المفوضية 
واألدوات لتسهيل تنفيذ مشاريع صغيرة تصممها مجتمعات النازحين ضمن 
إطار زمني متفق عليه. وفي هذا المجال، دعمْت المفوضية في عام 2016 
 11 في  جماعية  مجتمعية  مبادرة  و35  مجتمعية  مبادرة   778 من  أكثر 

محافظة، استفاد منها ما يقرب من 122,000 شخص. 

إنشاء  منها  نذكر  األنشطة،  من  العديد  المجتمعية  المبادرات  تضّمنت  وقد 
رياض أطفال مدارة ذاتياً، والزراعة الجماعية، والتعليم من المنزل، وحياكة 
الزي المدرسي، وتحسين الحدائق العامة، واألنشطة الرياضية، وعمليات 
على  الجماعية  المجتمعية  المبادرات  انضوت  حين  في  األساسية،  التأهيل 
المثال  سبيل  على  ومنها  المحلي،  المجتمع  على  القائمة  الحماية  مشاريع 
وورشات  النازحين،  الجامعيين  الطالب  استهدف  الذي  الوظائف  معرض 
من  االجتماعي  النفسي  الدعم  وأنشطة  الصحية،  والتوعية  التمكين،  عمل 

خالل الفنون، وإنتاج أشرطة الفيديو التي تحّث على التعاضد االجتماعي.

الحفاظ على الدفء: 
كنزات صوفية وُبسط في طرطوس

لتلبية االحتياجات الموسمية. وتصدياً  أداة مفيدة  المبادرات المجتمعية  تعد 
لقساوة فصل الشتاء، نّفذت جمعية البتول في طرطوس، وهي من شركاء 
المفوضية، عدداً من المبادرات المجتمعية التي شملْت صنع الُبسط اليدوية 
60 طفالً. وقد  لتوفير الدفء إلى 25 عائلة وحياكة الكنزات الصوفية لـِ 
التي  المواد  توفير  خالل  من  المتضررة  المجتمعات  المفوضية  دعمْت 

اسُتخدمت بعد ذلك لصناعة هذه المنتجات.

ُتواصل المفوضية تقديم المنح إلى منظمات المجتمع المحلي المؤهلة في البالد، بهدف تنفيذ المشاريع ذات األثر السريع والتي تقّدم المساعدة للمجتمعات 
ذوي  األشخاص  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  واألطفال،  النساء  وتمكين  االجتماعي،  النفسي  والدعم  والتعليم،  المهني،  التدريب  مجال  في  المحلية 

االحتياجات الخاصة.
وقد عملْت المفوضية جنباً إلى جنب مع شركائها بطريركّية أنطاكية وسائر المشرق للّروم األرثوذكس، وجمعية التآلف، على تدريب منظمات المجتمع 
المحلي المختارة، بحيث تكون المساعدة التي تقدمها أكثر استدامة. كما دعمْت المفوضية هذا العام 20 منظمة من منظمات المجتمع المدني، والسيما في 
مجال مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة، والتدريب المهني، والتعليم، والدعم النفسي االجتماعي، وتمكين النساء واألطفال، وذلك وفقاً العتبارات السن 

والنوع االجتماعي والتنوع.
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حملة "16 يومًا ضد العنف القائم على الجنس/
النوع االجتماعي" في سورية

أطلقْت المفوضية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر حملة "16 يوماً ضد العنف القائم على الجنس/النوع االجتماعي" تحت شعار "من السالم في المنزل إلى 
السالم في العالم: لنعزز الحرية والمساواة". وقد قّدمت المفوضية في سورية وشركاؤها عدداً من األنشطة المختلفة التي بلغ مجموعها 981 نشاطاً، ومنها 
معارض الصور في الهواء الطلق، وماراثون، وعروض دمى تعليمية، وأنشطة ترفيهية، وعروض تقديمية، وعروض فيديو وجلسات توعية في جميع 
أنحاء البالد. حيث شارك 27,010 من النساء والرجال واليافعين في هذه األنشطة. كما رّكزت هذه األنشطة على رفع مستوى الوعي حول مفاهيم العنف 
القائم على الجنس/النوع االجتماعي، وتمكين المرأة، والزواج المبكر، والحرمان من الموارد، والتواصل العنفي والالعنفي، واإلدماج في المدارس، ودور 

اآلباء واألمهات والمعلمين في حل المشاكل. وقد أُقيمْت هذه الفعاليات في المدارس العامة، ومراكز اإليواء، والمراكز المجتمعية.

الحد من العنف القائم 
على الجنس/النوع 

االجتماعي والتصدي له
بعض  وانحلّت  االجتماعي  السلوك  تنّظم  التي  القواعد  من  العديد  ضعفت 
زيادة  إلى  أدى  مما  في سورية،  األزمة  بسبب  التقليدية  االجتماعية  النظم 
على  ذلك  ومن  االجتماعي،  الجنس/النوع  على  القائم  العنف  مستويات 
الجنسي  العنف  إلى جانب  المثال زواج األطفال، والعنف األسري،  سبيل 
من  العديد  يترّدد  حيث  عنه،  اإلبالغ  الحاالت  من  كثير  في  يتم  ال  الذي 
الناجين في اإلبالغ عن اإلساءة بسبب وصمة العار والخجل، أو الخوف، 
وغياب الخدمات المتخصصة، ومنها البيوت اآلمنة، والخوف من الرفض 
االجتماعي، وإفالت الجناة من العقاب. وفي هذا العام، أدرجْت المفوضية 
االجتماعي  الجنس/النوع  على  القائم  العنف  من  بالحد  مرتبطة  أهدافاً 
الشركاء  من   13 مع  أبرمتها  التي  الشراكة  اتفاقيات  له ضمن  والتصدي 
الناجين  غالبية  تحديد  تم  وقد  محافظات.   10 احتياجات  لتغطية  المنّفذين، 
من العنف عبر دورات التوعية ومتطوعي الوصول. هذا ويضم كل مركز 
بالكامل لتقديم خدمات الحد من العنف القائم على  مجتمعي موظفاً مكّرساً 
الجنس/النوع االجتماعي والتصدي له لضمان تحديد الناجين من العنف في 
الوقت المناسب ومتابعة حاالتهم بالشكل المالئم، بما في ذلك اإلحالة إلى 

الخدمات المقّدمة خارج المراكز المجتمعية.
ناجياً   6,045 مجموعه  ما  ودعمْت  وشركاؤها،  المفوضية  حّددت  وقد 
الحاالت  إدارة  خالل  من  االجتماعي  الجنس/النوع  على  القائم  العنف  من 
العاملين  من   679 قدرات  بناء  في  نجحت  كما  المجتمعية،  المراكز  في 
الميدانيين، واألخصائيين االجتماعيين، وأطباء أمراض النساء، من خالل 
ورشات العمل والدورات التدريبية حول أساسيات العنف القائم على الجنس/
النوع االجتماعي، وإدارة الحالة، والتدابير السريرية لالغتصاب، وتسهيل 
أنشطة التوعية. وعالوة على ذلك، أقامْت المفوضية 6,595 جلسة توعية، 
استهدفت 99,170 نازحاً في مراكز اإليواء الجماعية أو من خالل المراكز 
المجتمعية في مختلف المحافظات. وقد عمل شركاء المفوضية أيضاً على 
تشكيل لجان نسائية لتعزيز دور المرأة في عملية صنع القرار وفي تصميم 
ُتلّبي احتياجاتهن، حيث أسست 59 لجنة نسائية حتى نهاية  األنشطة التي 

عام 2016.
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حماية الطفل

ذوي  من  واألطفال  المصحوبين،  غير  واألطفال  المشتتة،  األسر  ُتشّكل 
اإلعاقة، باإلضافة إلى األطفال المتسربين من المدارس، والمنخرطين في 
العمالة، والمستغلّين، والذين تجندهم الجماعات المسلحة جراء النزاع الدائر 

في سورية مصدر قلق يزداد بشكل كبير مع مرور الزمن.
وبهدف االستجابة لهذه المسائل بشكل أكثر فّعالية، رفعت المفوضية عدد 
شراكاتها في مجال حماية الطفل من 13 شريكاً في عام 2015 إلى 17 
غير  منظمات  مع  الشراكات  هذه  أقامت  حيث   ،2016 عام  في  شريكاً 
حكومية وطنية ودولية عاملة في جميع المحافظات لضمان معالجة قضايا 

حماية الطفل في جميع المحافظات التي تعمل فيها المفوضية.

وتماشياً مع الخطة التشغيلية القُطرية للمفوضية لعام 2016، عمل جميع 
جلسات  وتنظيم  للخطر،  المعرضين  األطفال  حاالت  إدارة  على  الشركاء 
الصديقة  والمساحات  الطفل،  حماية  قضايا  حول  التوعية  لنشر  وحمالت 
وفي  المجتمعية.  الطفل  حماية  أنشطة  وكذلك  الترفيهية،  واألنشطة  للطفل 
هذا السياق، حّددت المفوضية آالف األطفال النازحين وكذلك األطفال من 
المجتمعات المضيفة المعّرضين لمخاطر الحماية. ومن خالل عملية إدارة 
الحماية،  لمخاطر  معّرضاً  12,069 طفالً  ما مجموعه  تحديد  تم  الحالة، 
وقُدمت لهم المساعدة، وال سيما األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن 
ذويهم والبالغ عددهم 2,549 طفالً. كما وّفرْت المفوضية جلسات مشورة 

نوعية  تحسين  لضمان  وذلك  للخطر،  المعرضين  لألطفال  منتظمة  وتقييم 
حياتهم ولالستجابة الحتياجاتهم المحددة.

وبهدف التصدي لبعض هذه التحديات، أجرْت المفوضية وشريكتها الهيئة 
المحافظات  من  العديد  في  تدريبية  دورة   40 مجموعه  ما  الدولية  الطبية 
والمواقع، حيث استهدفْت 1,279 مشاركاً يمّثلون مختلف المنظمات غير 
الحكومية وموظفي الحكومة. وقد رّكزت هذه الدورات التدريبية على مختلف 
برامج حماية الطفل، وأساسيات حماية الطفل، والدعم النفسي االجتماعي، 
وحماية الطفل في حاالت الطوارئ، وإدارة الحالة، وحماية الطفل القائمة 
على المجتمع المحلي، وتقنيات إجراء المقابالت مع األطفال، والمساحات 
وحمالت  اإلعاقة،  ذوي  من  األطفال  إدماج  ومنهجيات  للطفل،  الصديقة 
المختلفة  المحافظات  في  404,492 طفالً  من  أكثر  استفاد  كما  التوعية. 
المجتمعية،  المراكز  في  أُجريت  التي  والترفيهية  االجتماعية  األنشطة  من 
التوعية.  أنشطة  من  وغيرها  والمدارس،  الطفل،  صديقة  والمساحات 
التوعية حول  2,001 من جلسات  المفوضية  نّفذت  إلى ذلك،  وباإلضافة 
قضايا حماية الطفل في عام 2016 ضمن المراكز المجتمعية، والمدارس، 

ومراكز اإليواء الجماعية، والتي استهدفْت النساء والرجال واليافعين.
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المفوضية تدعم نوادي األطفال ولجان رعاية الطفل
وهي األولى من نوعها في سورية

في عام 2016، وبالتعاون مع وزارة التربية، أنشأْت المفوضية وشريكتها 
منظمة اإلسعاف األولي ومجموعة من الطالب، 35 نادياً لألطفال في عدد 
من المدارس في دمشق، وريف دمشق، وطرطوس، والالذقية، والسويداء، 
وحمص، وحماة، وحلب. وفي كل ناٍد، انتخب الطالب 15 طفالً من بينهم 
تتراوح أعمارهم بين 11 و17 سنة لتعزيز حماية األطفال في هذه المدارس 
وفي جميع أنحاء المناطق التي يعيشون فيها. ويدير نوادي األطفال اليافعون 
واألطفال أنفسهم، حيث تتوجه لجميع األطفال داخل المدارس بما في ذلك 
المجتمعات المضيفة، والنازحين، والالجئين. كما تعمل على  األطفال من 
في  يواجهونها  التي  العقبات  عن  ومشاركتها فضالً  األطفال  قضايا  تحديد 
المدرسية.  البيئة  لتحسين  أفكار  تقديم  وكذلك  المدرسة،  داخل  أو  المجتمع 
أعضاء  ليصبحوا  وإعدادهم  األطفال  تمكين  على  الخطوة  هذه  وُتساعد 

مسؤولين في مجتمعاتهم وقادة مستقبليين. ومنذ تأسيس هذه النوادي، ُنفذت 
المدرسة  جدران  تزيين  المثال،  سبيل  على  ومنها  المشاريع،  من  العديد 
بالرسومات، وزراعة المناطق المحيطة، وتنظيف المدارس. وعقب انتخاب 
تدريبية  دورة  المفوضية  نّظمت  أنفسهم،  األطفال  بين  من  النادي  أعضاء 
تنفيذ  كيفية  إدراك  من  األطفال  هؤالء  لتمكين  الطفل  حماية  مفاهيم  حول 
المناسبة، فضالً  االستجابة  األطفال وتحديد  العنف ضد  الوقاية من  تدابير 
الطفل.  حقوق  اتفاقية  في  عليها  المنصوص  الطفل  بحقوق  تعريفهم  عن 
وتسعى المفوضية في عام 2017، جنباً إلى جنب مع شركائها في مختلف 
المحافظات، إلى توسيع هذه البنية المجتمعية لتصل إلى مناطق أخرى ذات 

احتياجات ومخاطر مرتفعة.

كوسيلة  الطفل  لرعاية  لجنة   12 المفوضية  شكلت  أخرى،  ناحية  ومن 
لدعم المجتمعات المحلية والسكان النازحين بهدف تعزيز صمود األطفال 
على  اإليجابية  التكّيف  آليات  وتعزيز  حياتهم،  نوعية  وتحسين  والشباب 
مستوى القاعدة الشعبية في مراكز اإليواء الجماعية والمجتمعات المضيفة، 
وصوالً في نهاية المطاف إلى تحسين استدامة تدخالت الحماية وتغطيتها 
لنوادي األطفال، تتكون لجان رعاية الطفل من بالغين  الجغرافية. وخالفاً 
األطفال  دعم  على  يعملون  حيث  المتضررة،  المحلية  المجتمعات  يمّثلون 
التوعية حول قضايا حماية  للحماية والمساعدة، ورفع مستوى  المحتاجين 

الطفل، وتحفيز أعضاء المجتمع إليجاد حلول لهذه القضايا.
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نتيجة الواقع التعليمي الحالي في سورية، تضّررت واحدة من أربع مدارس في سورية، أو ُدّمرت، أو اسُتخدمت 
ألغراض أخرى، حيث أصبح أكثر من مليوني طفل في سن الدراسة خارج المدارس، كما أن 1,3 مليون طفل 
احتالل  في  التعليمية  األنشطة  استمّرْت   ،2016/  2015 الدراسي  العام  في  التسرب.  لخطر  معّرض  آخري 
الصدارة على رأس جدول أعمال أنشطة الحماية لتعزيز فرص الحصول على التعليم، والرفاه النفسي االجتماعي 
لألطفال، ومنع اللجوء إلى آليات التكيف الضارة مثل عمالة األطفال، والزواج المبكر، والتجنيد في الجماعات 
التدخالت  أن  كما  المجتمعي،  الحشد  وأنشطة  المجتمع  بمشاركة  وثيقاً  ارتباطاً  المفوضية  نهج  المسلحة.ويرتبط 
التعليمية تتماشى مع مبادرة "ال لضياع جيل" التي أطلقتها مجموعة من الشركاء في عام 2013، والتي وضعْت 
التعليم في قلب االستجابة في سورية، وعّبرْت عن المخاوف المتعلقة بالخسارة المحتملة لجيل كامل من األطفال 

واليافعين والشباب نتيجة آلثار النزوح.

وفي هذا السياق، قامْت المفوضية بإعادة تأهيل وتأثيث 30 مدرسة، وتجهيز 100 مدرسة بغرف صفية مسبقة 
الصنع يستفيد منها ما مجموعه 24,040 طالباً في ثماني محافظات. وقد تضررت هذه المدارس نتيجة لألزمة، 
كما أنها تقع في مناطق ذات معدالت التحاق منخفضة أو أعداد كبيرة من الطالب النازحين. ومن خالل شبكة 
المراكز المجتمعية، تمكّن 128,770 طالباً ضعيقاً من االستفادة من الصفوف التعويضية، وبرامج التعلّم السريع، 
نّظمت  وقد  الصيفية.  المخيمات  إلى  باإلضافة  العام،  التعليم  نظام  المتسربين ضمن  الطالب  إدماج  إعادة  ومن 
الدعم  المعنيين، حول مواضيع تشمل  وغيرهم من  إدارياً  وموظفاً  628 معلماً  لبناء قدرات  المفوضية دورات 

النفسي  االجتماعي، والتواصل الالعنفي، وتعديل السلوك، وحماية الطفل.

يوجد في سورية حالياً أكثر من 3,7 مليون سوري عاطل عن العمل، منهم 2,9 مليون شخص فقدوا وظائفهم 
خالل النزاع، وبالتالي تعتبر احتياجات دعم سبل كسب العيش ضخمة بالنسبة للنازحين المهرة وغير المهرة. 
وفي الوقت نفسه، هناك الكثير من السوريين المهرة الذين غادروا البالد، أو قتلوا، أو اضطروا لالنخراط في 
مهن أخرى لتكون مصدر دخل لهم. وفي هذا السياق، تهدف أنشطة سبل كسب العيش واالعتماد على الذات التي 
أطلقتها المفوضية إلى زيادة مستوى االعتماد على الذات لدى السكان، وتقليل اعتمادهم على المساعدات من خالل 
تطوير قدراتهم على تلبية احتياجاتهم األساسية مثل الغذاء والمأوى والملبس، والدعم االجتماعي، واألهم من ذلك 

الحصول على مصدر كاف للدخل.

وفي عام 2016، ارتبطْت أنشطة سبل كسب العيش بشبكة المراكز المجتمعية، إذ استفاد 46,820 نازحاً من 
التدريب على المهارات الحياتية والتدريب المهني، حيث حددت الموضوعات بناء على مناقشات المجموعات 
النساء،  تعيلها  التي  لألسر  األولوية  أُعطيْت  وقد  العمل.  سوق  تقييمات  على  وبناء  النازحين  مع  جرْت  التي 
وكذلك للمسنين واألفراد ذوي اإلعاقة وغيرهم من األشخاص ذوي االحتياجات المعينة. وعقب انتهاء الدورات 
التدريبية، وّزعت المفوضية مجموعة أدوات خاصة على المشاركين، والتي ُتتيح لهم توليد الدخل على أساس 
مهاراتهم المكتسبة حديثاً. وعالوة على ذلك، وّفرت المفوضية برامج للتدريب الداخلي والتدريب على رأس العمل 
استفاد منها 1,260 نازحاً الستكمال معرفتهم النظرية بالخبرة العملية. وباإلضافة إلى ذلك، دعمْت المفوضية 
التدريب،  وتوفير  التجارية،  األعمال  لبدء  مالية  بمنح  المحلية  والمجتمعات  األسر  تزويد  من خالل  فرداً   979
الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب األزمة، وذلك للحد من اعتمادهم  واستهداف األشخاص األكثر ضعفاً 

على المساعدات، وتجّنب الممارسات االقتصادية االستغاللية، والحد من نقاط الضعف، وبناء قدرات المجتمع.

سبل كسب العيشالتعليم
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مع نزوح 6,3 مليون شخص في سورية، فقد الكثير من األشخاص وثائقهم الشخصية الرسمية، مثل شهادات الميالد 
وبطاقات الهوية. وباإلضافة إلى ذلك، ُيولد العديد من األطفال في مناطق ال يمكن فيها تسجيلهم رسمياً بسبب نقص 
الخدمات، أو القيود المفروضة على إمكانية التنقل، أو انعدام األمن. ويفرض غياب الوثائق الشخصية آثاراً خطيرة في 
مجال الحماية ألنه يؤّثر على حرية التنقل، والوصول إلى المناطق اآلمنة، والخدمات األساسية )مثل الصحة والتعليم(، 
والمساعدات اإلنسانية، وسبل كسب العيش، والتحرش، واالبتزاز، واالستغالل، واالحتجاز كما يمكن أن يؤدي إلى 
انعدام الجنسية بسبب األحكام التمييزية بين الجنسين في قانون منح الجنسية. وتصدياً لهذا الوضع، تعاونْت المفوضية 
مع شركائها على األرض، وهم جمعية التآلف، واألمانة السورية للتنمية، والمجلس الدانماركي لالجئين، والهالل األحمر 
العربي السوري، لتزويد السكان المتضررين بخدمات المشورة والمساعدة القانونية، وتمثيلهم أمام الجهات المختّصة 
والمحاكم لتسهيل إعادة استصدار الوثائق الهامة التي فُقدت أو ُدمرت، وكذلك فيما يتعلق بالمسائل القانونية األخرى، بما 
في ذلك قضايا العنف القائم على الجنس/النوع االجتماعي وحماية الطفل. وفي عام 2016، قّدمت المفوضية المساعدة 
القانونية إلى 75,000 نازح ومتضرر من أفراد المجتمع المضيف، وذلك بمساعدة 119 محامياً. وباإلضافة إلى ذلك، 

استفاد 54,700 شخص من جلسات التوعية حول المسائل القانونية المختلفة.

المساعدة القانونية

من  وحمايتهم  حركتهم،  حرية  وسّهلت  األساسية،  الخدمات  إلى  األفراد  القانونية وصول  المساعدة  هذه  عّززْت  وقد 
للنساء،  بالنسبة  بالحقوق األساسية وخاصة  للتمتع  الجنسية، ووّفرت األساس  انعدام  االعتقال، كما حّدت من مخاطر 
واألطفال، واألفراد في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وبهدف تطوير قدرات المحامين، دعمْت المفوضية هذا 
العام إقامة ثالث دورات تدريبية عّززت معرفة المحامين بقضايا الحماية، وطورْت مهارات الوساطة/التواصل لديهم. 
مجال  في  تسهيالت  المحامون  ُمنح  المفوضية،  بها  التي اضطلعْت  المناصرة  أنشطة  ذلك، ومن خالل  وعالوة على 
الوصول، وإجراءات مبّسطة للمثول أمام إدارات الشؤون المدنية. كما طّورْت المفوضية نشرة بسيطة حول تسجيل 
اإلجراءات  اتباع  المحلية على  المجتمعات  قدرة  لتعزيز  المدنية  الوثائق  كتّيب حول  تطوير  في طور  المواليد، وهي 

القانونية بنفسها.

التدخالت 
القانونية

استفاد 28,383 شخصاً 
من التدخالت القانونية 
للمفوضية أمام المحاكم 

والهيئات اإلدارية
 األخرى

جلسات 
التوعية 
القانونية

حضر 54,700 رجل 
وامرأة ويافع ويافعة دورات 

التوعية القانونية

االستشارة 
القانونية

قدمت المفوضية خدمات 
المشورة القانونية إلى 

46,617 مستفيداً

قصة ُسكينة

لها  بالنسبة  للغاية  الحياة صعبة  اختفاء زوجها، أصبحْت  الالذقية مع طفليها. وبعد  تعيش في  امرأة  ُسكينة 
وألوالدها. وقد تزوجْت ُسكينة زواجاً عرفياً، حيث لم ُيسّجل الزواج وال األطفال بشكل رسمي، مما تسّبب 

في العديد من المشاكل القانونية لها وألوالدها.

تدعمه المفوضية، وُيشرف عليه  القانونية المقّدمة، زارْت مركزاً مجتمعياً  عند سماع ُسكينة عن الخدمات 
الهالل األحمر العربي السوري، لطلب المساعدة. حيث التقى محامي المركز بُسكينة واستمع إلى تفاصيل 
قصتها، وقام بالتواصل مع أهل الزوج وإقناعهم بالتعاون من أجل حل هذه القضية. وقد رفع المحامي دعوى 
قضائية لتسجيل زواج ُسكينة وأطفالها، وشهد أهل الزوج أمام المحكمة بأن ُسكينة قد تزوجت عرفياً من ابنهم.
وبعد أيام قليلة، أصدرْت المحكمة قراراً يقضي بتسجيل الزواج، مما سمح بتسجيل والدات األطفال. وبذلك 
أصبحْت ُسكينة قادرة اآلن على تسجيل أطفالها في المدرسة، وعلى التنّقل معهم بسهولة في المدينة. حيث 
علّقت ُسكينة على هذه المسألة بامتنان قائلة: "لن أنسى أبداً المساعدة التي حصلُت عليها من قسم المساعدة 

القانونية".
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الخـدمات المقّدمة لذوي االحتياجـات المعينة

ذوي  لألشخاص  المساعدة  تقديم  المفوضية  واصلْت   ،2016 عام  في 
ُتعتبر مكّملة  التي  المراكز المجتمعية  المعينة من خالل شبكة  االحتياجات 
المفوضية  شركاء  قّدم  حيث  األساسية.  اإلغاثة  مواد  توزيع  ألنشطة 
المساعدات الطبية الخاصة والمساعدات العينية العامة لمرة واحدة، وذلك 
التقييم.  طرق  مختلف  باستخدام  تحديدها  تم  التي  االحتياجات  على  بناء 
واستندت معايير األهلية على معايير الضعف أو الظروف الطبية، وشملت 
السن  وكبار  اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص  األسر،  رّبات  المستهدفة  الفئات 
استفاد  المجتمع، واألسر كبيرة عدد. وقد  أو  المحرومين من دعم األسرة 
209,580 شخصاً من ذوي االحتياجات المعينة من هذه المساعدات العينية 
الخاصة، وذلك بهدف الحد من المخاطر التي يواجهونها ومنع لجوئهم إلى 

آليات التكّيف السلبية والضارة.

المكفوفين  لتدريب  مركزاً  المفوضية  افتتحْت  سبتمبر،  أيلول/  شهر  في 
واألطفال الذين يعانون من صعوبات التعليم في منطقة النزهة في حمص. 
وخارجها،  األسرة  داخل  التواصل  في  صعوبة  المكفوفون  يجد  ما  فغالباً 
ويشعرون بأنهم عديمو الفائدة للمجتمع، كما يرى بعضهم أنهم ُيشّكلون عبئاً 
أيضاً. وسُيدّرب هذا  التحّديات األخرى  من  تعاني طيفاً  التي  على أسرهم 
موسيقية،  جلسات  وُيقّدم  والكتابة،  القراءة  على  المكفوفين  الجديد  المركز 
مع  التعامل  كيفية  حول  األسرة  ألفراد  متخّصص  تدريب  إلى  باإلضافة 

المكفوفين والتواصل معهم.

المفوضية تفتتح مركزًا لتدريب 
صعوبات  من  يعانون  الذين  واألطفال  المكفوفين 

التعلم في حمص

وقد قّدمت المفوضية دعماً عملياً للمركز من خالل إعادة تأهيل المبنى ودفع 
تكاليف  المفوضية  قّدمت  بدء تشغيله. كما  لدعم  لعدة أشهر، وذلك  إيجاره 
األثاث، والمعدات الرياضية، وأجهزة الكمبيوتر، مع برمجيات متخصصة 
للمكفوفين، واآلالت الموسيقية، وأدوات الرسم لتسهيل الدورات التدريبية. 

وفي هذا السياق، حضر السيد عدنان، وهو نازح من تدمر يبلغ من العمر 
أمامنا  يكن  "لم  قائالً:  الحدث  هذا  على  وعلّق  المركز.  افتتاح  عاماً،   62
وقد  مفيد.  عمل  بأي  القيام  دون  المنزل  في  البقاء  سوى  خيار  كمكفوفين 
أّثر ذلك سلباً علينا على الصعيد الجسدي والنفسي، فكّنا نفقد يوماً بعد يوم 
ما تبقى لدينا من آمال محدودة في الحياة، والفرح، ورسم االبتسامة على 
وجوهنا. أما وقد أصبح لدينا هذا المركز، فإننا نشعر بأننا قد عدنا إلى الحياة 
مجتمعنا،  خدمة  على  قادرين  زلنا  ما  لكوننا  بالسعادة  نشعر  كما  مجدداً، 
بعض  توليد  وكذلك  مشاكلنا،  نفس  من  يعانون  الذين  األشخاص  ومساعدة 
الدخل الذي ُيمّكننا من المساهمة في دعم عائالتنا. إنه شعور ال يوصف وال 

يمكنني التعبير عنه بالكلمات".

خالل  من  األشياء  نرى  أن  كمكفوفين  "يمكننا  بالقول:  عدنان  ويستمر 
أمل،  كل  فقدنا  أن  وبعد  المجّردة.  بالعين  إدراكها  يمكن  ال  التي  أرواحنا 
جاءت المفوضية فجأة لتعيدنا إلى الحياة، وأعطتنا رؤية جديدة لحياة جديدة 
مع عيوننا العمياء. وهنا أتقّدم، نيابة عن جميع المكفوفين، بالشكر الجزيل 
واألمل  للعيش  حافزاً  تعطونا  كي  لنا  أرسلكم  ألنه  هللا  وأحمد  للمفوضية 

بمستقبل أفضل".
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خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

وفقاً إلحصائيات منظمة الصحة العالمية، يعاني ما ُيقّدر بـِ 190,000 نازح من مشاكل نفسية حادة تتطلب خدمات متخّصصة، في حين ُيعاني ما يزيد على 900,000 نازح من مشاكل نفسية خفيفة إلى معتدلة ناتجة عن التجارب 
المؤلمة التي اختبروها خالل النزاع في سورية وكفاحهم اليومي من أجل البقاء، األمر الذي يتطلب عناية خاصة لمنع تطّور الحاالت لتصبح شديدة. وتشمل المشاعر األكثر شيوعاً القلق، والغضب، والخوف، واليأس، والعجز، 
وهي غالباً ما تؤدي إلى العنف األسري، أو اإليذاء الذاتي، أو العنف تجاه اآلخرين. وقد يكون لهذا عواقب أوسع نطاقاً على المجتمعات وداخل المجتمع نفسه تمّس العناصر األساسية والحاسمة للتماسك االجتماعي والتعايش السلمي.

وقد قّدمْت المفوضية خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي من خالل 15 شريكاً في 11 محافظة. واستفاد ما مجموعه 123,120 نازحاً من هذه الخدمات التي تتوفر بشكل أساسي في المراكز المجتمعية، وكذلك ضمن 
23 مركزاً لخدمات الرعاية الصحية األولية في 6 محافظات. كما تم تقديم هذه الخدمات من خالل الفرق المتنقلة للدعم النفسي االجتماعي، ومدراء الحاالت، والفرق متعددة الوظائف. وتضّمنت األنشطة المجتمعية تقديم الدعم لألسر 
والمجتمعات المحلية، لـ 529,565 نازحاً، حيث وّفرت المفوضية 76,101 من األنشطة الترفيهية المنّظمة في مجال الدعم النفسي االجتماعي، ودورات التوعية لألطفال واليافعين واألمهات، إلى جانب خدمات غير متخّصصة 
استهدفْت 177,665 نازحاً، وشملْت إدارة الحاالت، وتقديم مدراء الحاالت للمشورات الجماعية في مجال الدعم النفسي االجتماعي، وتوفير خدمات متخّصصة بلغ مجموعها 7,628 جلسة قّدمها المعالجون النفسيون واألطباء 

النفسيون إلى النازحين الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة.
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مواد  
اإلغاثة 

األساسية 
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مجموعة مالبس الشتاء المخصصة لألسرة
 5 بطانيات حرارية

3 حصائر للنوم
3 فرشات

2 جالون ماء
 2 شادر بالستيكي

1 عدة مطبخ

=
$105 

=
$170

+

26

تستخدم مواد اإلغاثة األساسية والتي تعرف كذلك بالمواد غير 
للمتضررين  المساعدة  تقديم  عند  اإلنساني  السياق  في  الغذائية 
من الكوارث الطبيعية أوالحروب. حيث يصبح النازحون بسبب 
النزاع ضعفاء نظراً لفرارهم من مناطق سكنهم تاركين وراءهم 
االجتماعية  والشبكات  منازلهم  ذلك  في  بما  يملكون  ما  كل 
الداعمة لهم. ونظراً لطبيعة النزوح المتكرر في سورية يحتاج 
المتضررون إلى مساعدة مستمرة جراء افتقارهم إلى  المواد 

األساسية.

بسبب  الموزعة  المواد  الستبدال  حاجة  هناك  تكون  ما  وغالباً 
فقدانها أو تلفها أو انتهاء مدة صالحيتها أو تركها أثناء النزوح. 
وتعمل المفوضية على دعم الصحة الجسدية والنفسية للنازحين 
من خالل توفير مواد اإلغاثة األساسية التي تساعد في الحفاظ على 
كرامتهم وتوفير بعض احتياجاتهم األساسية. وتشمل هذه المواد 
التي تقدمها المفوضية في سورية المستلزمات المنزلية األساسية 
مثل الفرشات والبطانيات والشوادر البالستيكية وجالونات الماء 
وعدة المطبخ ومستلزمات النظافة . كما ويمكن إضافة عناصر 
أخرى الى مجموعة مواد اإلغاثة األساسية لتتالئم مع احتياجات 
الفصول القاسية خالل السنة مثل المراوح القابلة للشحن خالل 
المدافئ المحمولة، والمالبس  فصل الصيف الحار، فضالً عن 

الشتوية خالل فصل الشتاء القارس في سورية. 

وتلبية لالحتياجات المتزايدة للنازحين في جميع أنحاء سورية 
من  إال  الوفاض  خاليي  منازلهم  من  يفرون  ما  غالباً  والذين 
المالبس التي يرتدونها، ولضمان توزيع مواد اإلغاثة األساسية 
المنقذة للحياة إلى أكبر عدد ممكن من النازحين البالغ عددهم 
6,3 مليون نازح، تدير المفوضية عملية لوجستية ضخمة تمر 
الميزانيات  وتخصيص  والتخطيط  التنبؤ  من  مختلفة  بمراحل 
للشراء من األسواق المحلية واإلقليمية وحتى العالمية. وتحاول 
اإلغاثة  مواد  بعض  وشراء  المحلي  االقتصاد  دعم  المفوضية 
تصنيعها  يتم  التي  النوم  أكياس  مثل  سورية  داخل  األساسية 
وتوزيعها في حلب. ولكن على الرغم من هذه الجهود فال تزال 
بعض السلع غير متوفرة محلياً بسبب القدرة اإلنتاجية المحلية 

المحدودة نتيجة لألزمة. 

وصلت المفوضية خالل عام 2016 حتى اآلن إلى
 3,400,000 فرٍد ضعيٍف حيث أرسلت 

ما يزيد على 5,460,000 من مواد اإلغاثة األساسية 
إلى 13 محافظة من 14

مجموعة مواد االغاثة االساسية 

تستهدف المواد التكميلية 
األفراد األكثر حاجة 

مجموعة مواد اإلغاثة 
األساسية الشتوية المخّصصة لألسرة

1 مجموعة

1 مجموعة

5 بطانيات حرارية
3 حصائر للنوم

3 فرشات
 2 جالون ماء

1 شادر بالستيكي
 1 عدة مطبخ 

المصابيح الشمسية، أكياس النوم،  
السترات الشتوية، المالبس 

الداخلية العازلة للحرارة
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الحسكة

الرقة

دير الزور

حمص

حلب

حماة

إدلب

الالذقية

طرطوس

ريف دمشق

السويداء

القنيطرة
درعا

دمشق

القامشلي سيما لكا

العريضة

جوسية

درعا-الرمثا

النصيب

كسب

التنف

البوكمال

باب الهوى

جرابلس

باب السالم - كلس
رأس العين

تل أبيض

نصيبين

اليعربية

جديدة يابوس - 
المصنع

0 - 2000

2001 - 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

50001 - 100000

100001 - 250000

250001 - 900000

 المستفيدون من مواد ا�غاثة ا�ساسية

طريق دخول شحنات 
مواد ا�غاثة ا�ساسية 

نقاط حدودية مفتوحة

المستفيدون

نقاط حدودية مغلقة

نقاط حدودية شبه مفتوحة 

التنقالت عبر الحدود عقب 
قرار مجلس ا�من 

نقاط حدودية �دخال المساعدات 
حسب قرار مجلس ا�من 

678,457  
 

137,637  1,119,395  
 

2,102,757    41,040  
عبر الحدود االستجابة الطارئة قافلة مشتركة بين الوكاالت البرنامج االعتيادي قافلة لوكالة واحدة

9

219

131

387,631

1,036,361 

102,535

70,885

69,751

188,658

147,050

 11,980 
291,720

987,328

603,200

1,000 

181,187

36

668

المساعدات عبر األردن
294,710 مستفيداً

المساعدات عبر تركيا
383,747 مستفيداً

وصلت 
بداية  منذ  المفوضية 

العام الى 20 منطقة يصعب الوصول  
وإدلب  والحسكة  وحمص  حلب  في  إليها 

وريف دمشق، بما في ذلك 15 منطقة  محاصرة. 
حيث تمكنت البعثات التي عبرت خطوط النزاع من 
 1,255,000 إلى  األساسية  اإلغاثة  مواد  تسليم 
بعثات  خالل  من  ذلك  إنجاز  تم  وقد  محتاج. 

الوكالت  بين  المشتركة  المفوضية والبعثات 
وبرامج المفوضية االعتيادية

عام  في 
استوردت    2016

عن  الحاويات  من   668 المفوضية 
مواد  تتضمن  حيث  الالذقية  ميناء  طريق 

ذلك  إلى  باإلضافة   ومركبات.  أساسية  إغاثة 
لبنان  عبر  سورية  إلى  للمفوضية  شاحنتان   دخلت 
حاملة مولدات كهربائية وأدوات تكنولوجية. حيث تم 
تنظيم هذه الشحنات كجزء من البرامج االعتيادية 

عبر  العمليات  تشمل  ال  وهي  للمفوضية 
قانون  بموجب  تجري  التي  الحدود 

مجلس األمن 2165

انخفض 
مخزون المفوضية 

لحاالت الطوارئ انخفاضاً كبيراً مع 
إغالق معبر نصيبين الحدودي مع تركيا 

بسبب الوضع األمني المتردي وعدم القدرة 
على الوصول الى محافظة الحسكة براً. ونتيجة 
لذلك أرسلت المفوضية شحنات جوية من كل 

من دمشق وعمان إلى القامشلي حاملة 
مئات األطنان من المساعدات لحوالي 

181,187 فرداً

استجابة المفوضية 2016 
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عبور الحدود 
عماًل بقرارات مجلس األمن الدولي 2139،2165، 2191، 2258، 2332   

يؤكد قرار مجلس األمن رقم 2165 في 14 تموز / يوليو 2014 على 
أنه يمكن لوكاالت األمم المتحدة وشركائها في المجال اإلنساني مع إخطار 
السلطات السورية استخدام المعابر الحدودية في باب السالم وباب الهوى 
)تركيا( واليعربية )العراق( والرمثا )األردن( باإلضافة الى تلك المستخدمة 
سابقاً بهدف ضمان وصول المساعدات بما فيها اإلمدادات الطبية والجراحية 
إلى المحتاجين في جميع أنحاء سورية من خالل أكثر الطرق مباشرة. كما 
يأتي هذا القرار تعزيزاً لقرار مجلس األمن الدولي السابق رقم 2139 الذي 
دخل حيز التنفيذ في 22 شباط / فبراير 2014 وطالب جميع األطراف 
في  التوسع  وتسهيل  المدنيين  واستهداف  العنف  أشكال  لكافة  حد  بوضع 
عمليات اإلغاثة اإلنسانية. باإلضافة الى ذلك فقد أصدر مجلس األمن رقم 
2191 باإلجماع في 17 كانون األول / ديسمبر 2014 والذي استكمل 

بقرارات مجلس األمن الدولي )2015(، والقرار الجديد 2332 )2016( 
تمديد قرار التفويض 2165 )أي استبدال القرار 2191(. ويطالب األمين 
العام بمواصلة تقديم تقرير شهري إلى المجلس في إطار القرارات 2139 
مواصلة  يؤكد  كما   .)2015(  2258 و   )2015(  2165  ،)2014(
وكاالت األمم المتحدة والشركاء في المجال اإلنساني الستخدام المعابر حتى 

كانون الثاني/ يناير 2018 مع إخطار السلطات السورية.  

وتشكل هذه القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولي أدوات مهمة للتذكير 
الدولي  اإلنساني  القانون  بموجب  وواجباتها  األطراف  جميع  بالتزامات 
والقانون الدولي لحقوق االنسان وهي توفر التأثير المطلوب للتفاوض من 
داخلياً  النازحين  من  المتزايد  العدد  الى  عوائق  دون  اآلمن  الوصول  أجل 

والمدنيين في جميع المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها. 
وفي هذا الصدد تعزز المبادئ األساسية للقانون اإلنساني الدولي والقانون 
العمليات  فيه  بما  اإلنساني  العمل  أشكال  جميع  االنسان  لحقوق  الدولي 
والنزاهة  الحياد  استمرار  تضمن  كما  الحدود  وعبر  النزاع  خطوط  عبر 

واالستقاللية.

معبر  من   26 الحدود:  عبر  قافلة   46 إرسال   تم   2016 عام  وخالل 
باب الهوى بتركيا و20من معبر الرمثا باألردن. وقد قدمت هذه البعثات 
مواد اإلغاثة األساسية لصالح 678,457 فرداً في محافظات درعا وحماه 

وإدلب وحلب.
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شاركْت المفوضية خالل عام 2016 في 29 بعثة مشتركة بين الوكاالت والعابرة لخطوط النزاع، والتي استهدفْت 
مناطق يصعب الوصول إليها، حيث تم الوصول إلى 1,254,661 مستفيداً. وقد واجهت كٌل من هذه البعثات 
تحديات خاصة بها، نذكر منها مثالً بتاريخ 22 تشرين الثاني/أكتوبر، حين تولّت المفوضية بنجاح بعثة مشتركة 
بين الوكاالت استهدفت منطقة الرستن في تلبيسة في حمص، وهي من المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث 
بعثة كانت  إلغاء  إلى  المفوضية  التالي. وقد اُضطرت  اليوم  الثالثة من فجر  الساعة  قواعده في  إلى  الفريق  عاد 
مخططة في تاريخ 20 تشرين الثاني/أكتوبر، وذلك نتيجة للقصف العنيف وإطالق النار الكثيف الذي تزامن مع 
وصول القافلة إلى آخر نقطة تفتيش تابعة للحكومة السورّية، وانتظارها للحصول على إذن الدخول. وقد ضّمت 
الغذائية، والطحين، والمغذيات، واألدوية، والمواد غير  المواد  القافلة 44 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، مثل 

البالستيكية،  والشوادر  المطبخ،  وأدوات  البطانيات،  تقديم  البعثة  هذه  في  المفوضية  مساهمة  وشملْت  الغذائية. 
والفرشات، وحصائر للنوم، وجالونات الماء، والمصابيح الشمسية التي تكفي لما مجموعه 6,000 شخص.

وباإلضافة إلى إيصال المساعدات، نسق الفريق المشترك بين الوكاالت حال وصوله إلى المنطقة مع الهالل األحمر 
العربي السوري، وذلك لتنظيم زيارات ميدانية إلى عيادات الهالل األحمر العربي السوري، وثالثة مراكز إيواء، 
لمناقشة وضع  المحلي  المجتمع  بقادة  الفريق  التقى  كما  الرستن.  في  الرئيسية  والمستشفى  المياه،  ومحطة لضخ 
التحديات  من  الرغم  وعلى  المحلي.  والمجتمع  النازحون  يواجهها  التي  واالحتياجات  التحديات  وأهم  الخدمات، 

الكبيرة المفروضة، ستواصل المفوضية سعيها لتقديم المساعدة إلى من هم في أمّس الحاجة إليها.

التحديات التي واجهتها البعثات المشتركة بين الوكاالت إلى المناطق التي يصعب 
الوصول إليها
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دعم المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها

الحسكة

الرقة

دير الزور

حمص

حلب

حماة

إدلب

الالذقية

طرطوس

ريف دمشق

السويداء

القنيطرة
درعا

دمشق

القامشلي

 1,254,661 

-
-
-
-

 115,165 
 65,800 

 309,650  

67,040 
119,021 
10,825 
32,000 

459,545 
68,300 

497,930 

 67,040 
 119,021 
 10,825 
 32,000 

 344,380 
 2,500 

 188,280  
  764,046    490,615  1,254,661 

أفراد تم 
الوصول إليهم

مناطق محاصرة 

مناطق يصعب الوصول إليها

المستفيدون في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة 

المجموع  مناطق يصعب مناطق محاصرةالمحافظات
 الوصول إليها

المجموع

حلب

الحسكة

درعا

حماه

حمص

إدلب

ريف دمشق
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يتسم فصل الشتاء في سورية بقساوته، إذ لطالما انخفضت درجات الحرارة 
إلى 13 درجة مئوية تحت الصفر في العديد من المناطق في أنحاء البالد 
مما يجلب معاناة كبيرة تثقل كاهل أعداد كبيرة من السوريين، وخاصة في 

مناطق النزاع وتلك التي يصعب الوصول إليها.

وفي شهر آذار 2016، استكملْت المفوضية تنفيذ برنامجها للـتأّهب لفصل 
الشتاء 2016/2015، حيث تجاوز البرنامج هدفه المتمّثل بالوصول إلى 
750,000 مستفيد، من خالل تحقيق زيادة قدرها 64 ٪ في عدد المستفيدين 
بما  المستفيدين  من   1,155,010 المفوضية  زّودت  حيث  المستهدفين، 

مجموعه 1,258,540 مادة شتوية.

كما تجاوزْت المفوضية هدف برنامج التأّهب لفصل الشتاء 2016/ 2017 

 31 في  وصلت  أن  بعد  شخص،   1,000,000 إلى  بالوصول  المتمّثل 
كانون األول/ ديسمبر عام 2016، إلى 1,019,100 مستفيٍد. وتتضمن 
المجموعة الشتوية القياسية التي توّزعها المفوضية مالبس شتوية، وبطانيات 
عازلة للحرارة، وشوادر بالستيكية. وقد أعطى البرنامج األولوية للنازحين 
الجدد، والسّكان في المناطق التي يصعب الوصول إليها، واألفراد من ذوي 
القّصر  المثال  سبيل  على  ومنهم  المحددة،  الضعف  ومواطن  االحتياجات 
األشخاص  وكذلك  العازبات،  والنساء  المصحوبين،  غير  السن  كبار  أو 
ذوي اإلعاقة، وأولئك من ذوي مشاكل الصحة العقلية أو الحاالت الصحية 

الخطيرة واألمراض المزمنة.

مثل  أخرى  تكميلية  مواداً  المفوضية  وّزعْت  فقد  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
المصابيح الشمسية، وأكياس النوم، والسترات الشتوية، والمالبس الداخلية 

أن  بعد  وذلك  والمواقد،  والسجاد،  المطاطية،  واألحذية  للحرارة،  العازلة 
قامت بتحديد هذه االحتياجات من خالل فرق المفوضية العاملة في الميدان. 
وعالوة على ذلك، فقد دعمْت المفوضية الشركات المحلية في سورية من 
فقد  المثال،  الشتوية. وعلى سبيل  المواد  بعض  لشراء  معها  التعاقد  خالل 
 25,847 ووّزعتها على  المصّنعة محلياً  النوم  أكياس  المفوضية  اشترْت 
مستفيداً في حلب، فضالً عن مجموعات مستلزمات اإليواء التي تتكون من 
الخشب، والخشب الرقائقي، واألدوات التي أتاحْت للسكان تحسين مساكنهم 
وتعديلها لتتالءم مع ظروف الشتاء القاسية. هذا وقد قّدم الشركاء في قطاع 
اإليواء المساعدة في مجال توزيع المستلزمات ووفّروا الدعم الفني الالزم 

الستخدامها.

التأّهب لفصل الشتاء
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اإليواء
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 أنشأت
 المفوضية

 مراكز إيواٍء في
 حرجلة الستضافة
 النازحين الذين تم
إجالؤهم من داريا

01

02

خالل األزمة السورّية، تضّرر في سورية حوالي 1,2 مليون منزل، ُدّمر 
الماليين  دفع  مما  المتواصل،  النزاع  جراء  كلي  بشكل   400,000 منها 
من السكان إلى الفرار من منازلهم بما خف حمله، واللجوء إما إلى مراكز 
اإليواء الجماعية الرسمية مثل المدارس، والمباني العامة، والمباني البرجية، 
إلى بيوت  أو  المكتملة، والمستشفيات، واألقبية، والمساجد،  والمباني غير 

ضمن مجتمعات محلية مضيفة في مناطق أخرى. 

وقد طّورْت المفوضية استراتيجية اإليواء لديها ووضعْت اللمسات األخيرة 
عليها، بما يتماشى مع احتياجات قطاع اإليواء، بالتعاون مع وزارة اإلدارة 
المالئمة  اإليواء  حلول  وتنفيذ  تصميم  إلى  االستراتيجية  وتهدف  المحلية. 
واإلنعاش  االستجابة  خطة  إطار  ضمن  وذلك  المستفيدين،  فئات  لمختلف 
المصلحة،  أصحاب  تفاعل  على  االستراتيجية  وتعتمد  الشاملة.  الوطنية 
اإلنعاش  تحقيق  عن  فضالً  الطارئة،  لالحتياجات  االستجابة  إلى  وتهدف 

المستدام للمجتمعات.

وخالل 2016، نّفذْت المفوضية مشاريع تدخالت اإليواء ضمن 
أربعة محاور رئيسية وهي:

تلبية احتياجات اإليواء العاجلة للسكان المتضّررين. وتشمل األمثلة على ذلك توفير الخيام، ومستلزمات العزل، ومستلزمات اإليواء، والمواد 
الخاصة بفصل الشتاء.

توفير حلول إيواء مؤقتة ومالئمة إلى حين التوصل إلى حلول دائمة. ومن األمثلة على ذلك، تحسين أماكن اإليواء الخاصة مثل المباني غير 
المكتملة، وتحسين أو إعادة تأهيل مراكز اإليواء الجماعية كالمباني العامة.
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03

04

استهدفْت 
المفوضية بالتعاون 

مع شركائها في قطاع 
اإليواء والبالغ عددهم 13، 

ما مجموعه 91,725 شخصًا 
بتدخالت اإليواء في 11 

محافظة، أي بزيادة قدرها 
79 ٪ مقارنة بالعام 

2015

في 
2016

ضمان توفير حلول اإليواء المستدامة والدائمة على المدى الطويل، وتشمل األمثلة على ذلك إعادة تأهيل المنازل المتضررة، والبنية التحتية 
ذات الصلة، وكذلك تقديم الدعم إلى الُماّلك في مجال اإليواء.

ضمان دعم فرص توليد الدخل للعمال المهرة وشبه المهرة.
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الحسكة

الرقة

دير الزور

حمص

حلب

حماة

إدلب
الالذقية

طرطوس

ريف دمشق

السويداء

القنيطرة

درعا

دمشق

القامشلي سيما لكا

العريضة

جوسية

درعا-الرمثا

النصيب

كسب

التنف

البوكمال

باب الهوى

جرابلس
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مستفيدًا
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استجابة المفوضية في قطاع اإليواء 

على الرغم من التحديات الكبيرة المفروضة والمتمّثلة في الظروف األمنية، 
وانعدام فرص الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، وصعوبة 
الحصول على موافقات المشاريع، وزيادة تكلفة مواد اإليواء، فقد تمّكنْت 
في  التنفيذيين  العمل مع شركائها  2016، ومن خالل  المفوضية في عام 
قطاع اإليواء والبالغ عددهم 13، من استهداف 91,725  شخصاً بتدّخالت 
اإليواء في 11 محافظة، أي بزيادة قدرها 79 ٪ مقارنة مع العام 2015. 

وهذا يشمل استفادة:
5,911 شخصاً من توفير مستلزمات اإليواء في حلب وتركيبها.	 
9,305 من األفراد من إعادة تأهيل وتحسين مراكز اإليواء الجماعية.	 
32,642 شخصاً من تحسين أماكن اإليواء الخاصة. حيث حصلْت 	 

المقّدمة       التدخالت  من  األكبر  الحصة  على  دمشق  ريف  محافظة 
المستفيدين، وتوّفر  إلى  نتيجة زيادة فرص الوصول  )75 ٪( وذلك 

المباني غير المكتملة مقارنة بالمحافظات األخرى.
الُماّلك، حيث 	  تستهدف  التي  اإليواء  تدخالت  من  10,669 شخصاً 

دعمْت المفوضية إعادة تأهيل 2,140 شّقة تعود ملكيتها للعائدين إلى 
المدينة القديمة في حمص. حيث دعمتهم من خالل إجراء التحسينات 
وهناك  منازلهم.  إلى  عودتهم  لتسهيل  ممتلكاتهم  في  واإلصالحات 
طلب متزايد على هذه االستجابة نتيجة األعداد المتزايدة من النازحين 
العائدين إلى ديارهم. وباالستناد إلى رؤية المفوضية التي تقوم على 
االستمرار في اّتباع نهج أكثر استدامة في قطاع اإليواء، فقد توّسعت 

في تنفيذ هذا المشروع في محافظات أخرى في عام 2016. وسوف 
يستمر العمل على هذه االستجابة في عام 2017.

فائدة  المفوضية  تقّدمه  الذي  هذا  اإليواء  برنامج  حّقق  وقد  هذا 
إضافية من خالل دعم االقتصاد المحلي عن طريق خلق ما يقرب من 

200,000  فرصة عمل مؤقتة خالل العام.
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أحمد ومحمد: 
ال مزيد من أداء الواجبات المدرسية على ضوء المصباح اليدوي 

في السويداء

الجدة عائشة

النظافة،  مثل  الفرد  حياة  مجاالت  جميع  في  عميقاً  أثراً  والمالئمة  اآلمنة  اإليواء  حلول  ُتحّقق 
والصحة، والصحة النفسية، وكذلك التعليم. وفي هذا السياق، يعيش أحمد البالغ من العمر 11 
سنة، وشقيقه محمد ذو الثماني سنوات في مركز رساس لإليواء الجماعي في السويداء، الذي 
أعادت المفوضية وشركاؤها مؤخراً تأهيله. حيث وّضحت والدة أحمد ومحمد للمفوضية األثر 
المشروع  تنفيذ هذا  فقبل  تعليم طفليها.  المركز على  تأهيل  إعادة  أحدثه مشروع  الذي  العميق 
والذي تضمن تحسين النظام الكهربائي وصيانة نظام اإلضاءة، كان طفالها يستخدمان المصابيح 
اليدوية والشموع للدراسة وأداء واجباتهما المدرسية، األمر الذي كان مؤذياً لعينيهما. ومنذ إعادة 
تأهيل المركز، حصل الطفالن على اإلضاءة المناسبة عند جلوسهما ألداء وظائفهما المدرسية.

فقد  ذلك،  من  الرغم  وعلى  بشظايا.  إصابته  بعد  النزاع  في  زوجها  عائشة  فقدت 
أصّرت على البقاء في منزلها في باب النيرب في شرق مدينة حلب، إلى أن لحقْت 
األضرار به، مما اضطرها إلى الفرار إلى منطقة أكثر أمناً في المدينة قبل ثالث 
سنوات. وتسكن عائشة مع عائلة ابنها وابنتها في مبنى غير مكتمل، وقد عانوا من 
لعائشة  الضيق  سبب  ما  أكثر  أن  غير  السيئة.  الجوية  األحوال  لظروف  التعّرض 
المكان.  نفس  في  السكن  أخرى  عائالت  تشاركهم  حيث  الخصوصية،  غياب  هو 
قضايا  لمناقشة  البعض  بعضنا  مع  التحّدث  على  قادرين  نكن  "لم  عائشة:  وتقول 
لهذا الوضع،  أسرتنا، حيث يمكن للجيران االستماع إلى حديثنا بسهولة". وتصدياً 
قامْت المفوضية بتركيب تجهيزات اإليواء في مكان إقامة عائشة وأسرتها، وذلك 
كجزء من االستجابة لفصل الشتاء، وهو ما أحدث فرقاً كبيراً من حيث الحماية من 
أحوال الطقس، وكذلك توفير الخصوصية. وقد ُسّرت عائشة وأسرتها للغاية من هذا 
واالستمتاع  بحرية  الجلوس  وأخيراً  "يمكننا  مبتسمة:  عائشة  ابنة  وتقول  اإلجراء، 

بقضاء الوقت مع أفراد أسرتنا ضمن جو من الخصوصية".
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الصحة



39 تقرير نهاية العام 2016، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

الحسكة
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696,455
حصلوا على الرعاية الصحية األولية لتخفيف الضعف وتعزيز الحماية

مستفيدًا
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والمجتمعات  األفراد  بصحة  كبيرة  بصورة  سورية  في  النزوح  أضرَّ 
المناسب  المأوى  إلى  واالفتقار  والنزوح  الصراع  أثر  حيث  ورفاههم. 
والصرف الصحي والغذاء والمياه النظيفة على قدرة السكان على الوقاية 
من  سنوات  ست  وبعد  لها.  والتصدي  بيئاتهم  في  الصحية  المخاطر  من 
بصورة  الصحية  الرعاية  خدمات  تدهورت  سورية،  في  المستمّر  النزاع 
كبيرة بسبب تضّرر المرافق الصحية وانقطاع التيار الكهربائي باإلضافة 
إلى نقص األدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية، وغياب المتخصصين 
والقابالت  المتخّصص  الطبي  والكادر  الصحية،  الرعاية  في  المؤهلين 
تعطل  كما  الطبية.  واإلمدادات  والمعّدات  اإلسعاف،  الماهرات، وسيارات 
جزئياً 58 بالمائة من المستشفيات العامة و 49 بالمائة من المراكز الصحية 
إلى  بحاجة  شخص  مليون   12,8 وأصبح   كامل  بشكل  أغلق  أو  العامة 
الرعاية  إلى  يحتاجون  الذين  األفراد  عدد  ازداد  كما  صحية.  مساعدات 
الصحية النفسية خصوصاً ممن يتعرضون للعنف وفقدان أفراد العائلة أو 
األصدقاء أو االنفصال عنهم وكذلك أولئك الذين تعرضوا الضطرابات ما 

بعد الصدمة واألمراض النفسية واالكتئاب والقلق.

استمرت المفوضية  في عام 2016 بدعم خدمات الرعاية الصحية األولية 
والتدخالت الطبية والجراحية الطارئة المنقذة للحياة لالستجابة لالحتياجات 
العربي  األحمر  الهالل  منظمة  ومنهم  من خالل شركائها  للسكان  الصحية 
إلى  الخيرية باإلضافة  التآلف  السوري، والرعاية الصحية بحماة، وجمعية 
السلطات الوطنية، والمؤسسات الوطنية، والشركاء الدوليين وذلك لتخفيف 

المعاناة وتخفيض معدالت الوفيات في سورية.

من  المتضررة  المجتمعات  حماية  إلى  الصحية  المفوضية  استجابة  تهدف 
الحصول  المفوضية  وفرت  ولذلك  ورفاههم.  تهدد صحتهم  التي  المخاطر 
المجتمعات  الرعاية الصحية األولية حيث ال تستطيع معظم  المجاني على 
المتضررة تحمل تكاليف الرعاية الصحية واألدوية. وقد استفاد 696,455 

فرداً  خالل عام 2016 من الخدمات الصحية التي قدمتها المفوضية.

استجابة المفوضية 

ال 
يستطيع كثير من النازحين 

الصحية  الرعاية  خدمات  على  الحصول 
المتوفرة بسبب مناطقهم ذات الوضع األمني المتردي، 

مواصالت  وسائل  وجود  عدم  أو  البعيدة،  المسافات  أو 
رخيصة، أواإلعاقة، أو الخشية من العار. ومن خالل متطوعيها 

أجرت المفوضية فحوصاً منتظمة لتحسين حياة األفراد المتضررين 
الذين يقيمون ضمن مجتمعاتهم.

على سبيل المثال هذا العام، أصبح متطوعو الوصول  في حلب الذين 
يعملون مع المفوضية وهم شركاء مع جمعية التآلف أكبر فريق في  
سورية يتألف من 26 متطوعاً صحياً تمكنوا من مساعدة 2,284 

مختلفة  جغرافية  مناطق  في  المتطوعون  ويتوضع  حالة. 
لضمان تقديم خدمات صحية مثلى للمرضى الضعفاء، 

مضاعفات  حدوث  ومنع  المخاطر،  وتخفيف 
صحية خطيرة. 

في 
الثاني/  كانون  شهر 

شحنتا  سورية  إلى  وصلت  يناير 
أدوية من خارج البالد اشترتها المفوضية 

تبرعت  740,000 دوالر حيث  بأكثر من 
األحمر  الهالل  منظمة  التنفيذي  لشريكها  بها 
العربي السوري. وقد استفاد كل من الالجئين 
والنازحين من هذه األدوية األساسية من 

في  األحمر  الهالل  عيادات  خالل 
أنحاء سورية.

خدمات الوصول

األدوية
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فقد إبراهيم من حلب البالغ من العمر أربعة عشرعاماً أربعة من أشقائه جراء النزاع. حيث تقول والدته والدموع في عينيها "على الرغم من أنه 
ال يزال صغيراً، فقد  أصبح معيل أسرتنا بعد أن فقدت أبنائي اآلخرين في الحرب".  لقد وقع إبراهيم صريع المرض  نتيجة إصابة ذراعه اليمنى 
أثناء قيامه بحمل كتل البناء، حيث أصبح الجرح ملتهباً ومؤلماً. وخالل زيارة أحد متطوعي المفوضية إلى منطقة صالح الدين في حلب علم بإصابة 
إبراهيم ورافقه ُعلى الفور إلى مشفى التآلف حيث أجرى طبيب مختص باألشعة السينية اختبارات طبية لتشخيص المشكلة وعالج االلتهاب الحاد 

بشكل صحيح فتعافى إبراهيم خالل يومين وأصبح قادراً على مغادرة المشفى.

 "أشعر بالعرفان بالجميل للمساعدة التي تلقيتها. فأنا أشعر بالراحة اآلن"  قال إبراهيم بامتنان. 

تدعم المفوضية 21 
عيادة للرعاية الصحية األولية 

في 6 محافظات مختلفة؛ دمشق، 
وحلب،  والحسكة،  دمشق،  وريف 
  691,500 استفاد  وقد  وحماة. 

الرعاية  من خدمات  شخصاً 
الصحية األولية.

المفوضية  قّدمت 
الدعم للتدخالت الطبية الطارئة 

المنقذة للحياة بما في ذلك العمليات 
الجراحية من خالل شركائها في دمشق 
حوالي  استفاد  حيث  وحماة.  وحلب 

5,000 فرداً من التدخالت في 
حاالت الطوارئ.

المفوضية  أدخلت 
العقلية  الصحة  خدمات 

والدعم النفسي االجتماعي في 
المراكز المجتمعية وكثير من 

تدعمها  التي  العيادات 
المفوضية.

عيادات الرعاية 
الصحية األولية

اإلحالة في حاالت 
الطوارئ

الصحة العقلية  والدعم 
النفسي االجتماعي

إبراهيم
 يسترد صحته بعد إصابته في العمل
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أدوات سبل كسب العيش

من  العديد  وراءهم  تاركين  الفرار  على  النزوح  موجات  أثناء  الناس  ُيجبر 
ممتلكاتهم. وبالنسبة ألصحاب المهن والحرفيين، فإن ذلك يشمل في الغالب 
تركهم ألدواتهم، حيث يترتب على ذلك تأثيرات كارثية ُتطيح بقدرتهم على 
كسب لقمة العيش وإعالة أسرهم. وتصدياً لذلك فقد قّررت المفوضية شراء 
2,000 مجموعة من أدوات السباكين والنّجارين بهدف دعم حماية وصمود 

المجتمعات المحلية المتضررة في سورية.

ومن خالل توزيع المفوضية لهذه المجموعات، أصبحْت على بّينة من حاجة 
النازحين إلى المزيد من هذه المساعدة العملية، كما ساهم النازحون بدورهم 
في تحديد االحتياجات المرتبطة بأنواع أخرى من مجموعات األدوات. وقد 
أدى ذلك إلى إعداد قائمة تضم 11 مجموعة من مجموعات األدوات المختلفة، 
بما في ذلك المجموعتان اللتان تم اعتمادهما سابقاً. وُتخطط المفوضية في 
ومنها  المجموعات،  هذه  13,000 من  يزيد على  ما  لتوزيع   2017 عام 
مجموعات أدوات السباكين، والنجارين، والكهربائيين، والخياطين )ماكينات 
الدرزة، وماكينات الخياطة بأنواعها(، وحالقي السيدات، وحالقي الرجال، 
ومجموعات  الهواء،  مكيفات  صيانة  ومجموعات  والحدادين،  والدهانين، 
اإللكترونية  الصيانة  ومجموعات  الكمبيوتر،  ألجهزة  اإللكترونية  الصيانة 

للهاتف المحمول باستخدام قطع الغيار.
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محمد حميدي هو أب لستة أطفال كان قد نزح مع عائلته من مدينة حلب منذ خمس سنوات، وهم يقيمون منذ ذلك الحين في مركز 
إيواء العقارية في طرطوس. عمل محمد سباكاً منذ عام 1986، وقد كان يملك ورشة خاصة به في حلب قبل األزمة، إال أنه خسر 

ورشته، ومنزله، وجميع ممتلكاته عندما نزح هرباً من االقتتال الدائر هناك.

وقال محمد لموظفي المفوضية خالل قيامهم بزيارة متابعة: "عندما جئُت إلى طرطوس مع عائلتي، لم نكن نملك سوى المالبس 
التي نرتديها. لم أكن حينذاك قادراً على استئناف عملي حيث تنقصني األدوات الالزمة التي ال أملك القدرة المالية على شرائها، 
وبذلك فقد اعتمدُت كلياً على المساعدات التي تقدمها األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلطعام أطفالي. وكل ما أمكنني 
القيام به هو مساعدة جيراننا في مركز اإليواء على إجراء صيانة طفيفة لتمديدات السباكة باستخدام األدوات األساسية البسيطة".

ولكن في شهر آب / أغسطس، وضمن إطار برنامج سبل كسب العيش، سلمت المفوضية لمحمد من خالل شريكها جمعية البتول 
مجموعة كاملة من أدوات السباكة. وعلى الفور، باشر العمل بحماس مستخدماً أدواته الجديدة. كما عرفته المفوضية على عدد من 
ورشات العمل خارج مركز اإليواء لتوسيع نطاق خدماته وزيادة دخله. ويضيف محمد قائالً: "بالرغم من أنني خسرت ورشتي 
القديمة، إال أنني على األقل أصبحت اآلن مستقالً مادياً، وصرُت قادراً على إطعام أطفالي دون الحاجة إلى طلب المساعدة، ويعود 

الفضل في ذلك إلى المفوضية".

نزح كمال، وهو أب لخمسة أطفال، من ريف دمشق إلى السويداء قبل ثالث سنوات. 
وقد كان يملك قبل األزمة مصنع أثاث ومصنع ألمنيوم، إال أنه خسر عمله، ومنزله، 

وكل سبل كسب العيش عقب نزوحه مع عائلته.

على  حصلوا  الذين  المستفيدين  من  واحداً  كمال  كان  أغسطس،   / آب  شهر  وفي 
اآلن  يكسب  وهو  السويداء،  في  المفوضية  وّزعتها  التي  النجارة  أدوات  مجموعات 
رزقه من خالل عمله في مجال النجارة مع صاحب عمل خاص في السويداء. وقد 
أخبر موظفي المفوضية خالل قيامهم بزيارة ميدانية بأنه متفائل بالمستقبل وواثق من 

قدرته على زيادة دخله في المستقبل القريب.

كما أضاف قائالً: "أعمل اآلن لثالث ساعات إضافية في المساء، حيث أقوم بتركيب 
األبواب والنوافذ. وقد سنحت لي الفرصة في الشهر الماضي لكسب المزيد من المال 
من خالل العمل لوقت إضافي. وقد ساعدتني مجموعة أدوات النجارة على مضاعفة 
دخلي والتخلّص من عبء إيجار المنزل المتراكم الذي اضطرني سابقاً لخفض اإلنفاق 

على الضروريات من أجل تأمين سقف فوق رؤوسنا".

محمد حميدي: 
العودة إلى السباكة بفضل المفوضية

كمال النّجار
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حـلـب
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يخدم المنطقة الشمالية الغربية من سورية
مكتب حلب الميداني 

استجابْت المفوضية بشكل عاجل ألربع موجات نزوح رئيسية واسعة 	 
النطاق، وقعت األولى منها في شهر شباط/فبراير، من منطقة الشيخ 
شهر  في  الثانية  الموجة  وقعت  كما  المجاورة.  األحياء  إلى  مقصود 
آب/أغسطس، من منطقة الحمدانية، ومشروع 1070، والريادة. فيما 
حدثت الموجة الثالثة في شهر أيلول/سبتمبر، من حلب الجديدة ومنيان 
إلى الجزء الغربي من حلب. أما الرابعة فكانت موجة نزوح جماعي 
تشرين  شهري  في  الشرقية  حلب  من  نزح  فرد   110,000 شملت 
من  المفوضية  استجابت  األول/ديسمبر، حيث  وكانون  الثاني/نوفمبر 
الشتوية،  والمساعدات  الغذائية،  غير  والمواد  المأوى،  توفير  خالل 
وتدخالت الحماية، فضالً عن إرسال موظفين متخصصين من دمشق.

وّزعت المفوضية في بداية عام 2016 ما مجموعه 20,000 كيس 	 
النازحين  على  وتوزيعها  محلياً  تصنيعها  تم  مدفأة،  و4,000  نوم، 
المقيمين في المباني غير المكتملة، وذلك لمساعدتهم على تحمل الطقس 
البارد. وقد ساعد هذا التدخل في تخفيض معدل الوفيات واألمراض 

بشكل كبير خالل فصل الشتاء مقارنة مع السنوات السابقة في حلب.
دعمْت المفوضية 276 مبادرة مجتمعية استهدفت الفئات األكثر ضعفاً 	 

الخاصة،  االحتياجات  ذوي  واألفراد  السن  كبار  مثل  السكان،  من 
تأهيل  أعادت  كما  اليتامى،  واألطفال  للخطر،  المعّرضات  والنساء 

بعض مراكز اإليواء.
بالتعاون 	  منها  تسعة  جديداً،  مجتمعياً  مركزاً   15 المفوضية  افتتحْت 

مع جمعية التآلف، وثالثة مع جمعية نماء، وواحد مع األمانة السورية 
مع  وواحد  االجتماعية،  للتنمية  السورية  الجمعية  مع  وواحد  للتنمية، 
بطريركّية أنطاكية وسائر المشرق للّروم األرثوذكس. وبذلك ُيصبح 

إجمالي عدد المراكز المجتمعية العاملة في حلب 17 مركزاً.
العدد 	  بذلك  ليصل  جديد،  وصول  متطوع   264 المفوضية  عّينْت 

المتطوعين  تقسيم  تم  وقد  متطوعاً.   420 إلى  للمتطوعين  اإلجمالي 
احتياجات  كافة  تغطي  مختلفة  فرق  تسع  إلى  العمل  مواضيع  حسب 
المثال  سبيل  على  منها  متخّصصة،  خدمات  تقديم  مع  المستفيدين، 
الخدمات القانونية، وحماية الطفل، والتعليم، والخدمات المتعلقة بالعنف 
االجتماعي،  النفسي  والدعم  االجتماعي،  الجنس/النوع  على  القائم 

والصحة، وسبل كسب العيش، والمواد غير الغذائية، واإليواء.
مع 	  بالتعاون  المنزلية"،  الواجبات  "مقهى  مشروع  المفوضية  أنشأْت 

جمعية نماء وجمعية التآلف، وذلك ضمن المراكز المجتمعية الموجودة 
حالياً، مما أعطى الفرصة لألطفال ليؤدوا واجباتهم المنزلية ضمن بيئة 
مريحة وهادئة ومالئمة للدراسة. وقد استفاد من خدمات هذه المقاهي 

ما يزيد على 12,500 طالب وطالبة.
بخدمات الرعاية 	  زّودْت المفوضية ما مجموعه 254,720 مستفيداً 

الصحية األولية بما في ذلك خدمات التصوير الشعاعي والمختبرات 
جمعية  وهم  المفوضية  شركاء  خالل  من  صحية  مراكز  أربعة  في 
التآلف والهالل األحمر العربي السوري. كما استفاد 2,612 مريضاً 
تدعمه  الذي  التآلف  مشفى  ضمن  المقّدمة  الجراحية  العمليات  من 

المفوضية.
زادْت المفوضية من وتيرة إيصال مواد اإلغاثة األساسية إلى المناطق 	 

التي يصعب الوصول إليها في حلب، والتي استفاد منها بشكل كبير 
67,040 شخصاً في مختلف المناطق مثل نبل، والزهراء، وأورم، 
وعفرين، وتل رفعت، والشيخ مقصود. وبشكل إجمالي، فقد قّدم مكتب 
المفوضية الميداني في حلب مواد اإلغاثة األساسية إلى 988,778  

نازحاً في المحافظة.

رانية:
والتطّلع إلى المستقبل

رانية امرأة تبلغ من العمر 34 عاماً تعيش مع والدتها وأشقائها المتزوجين 
األربع  السنوات  مدى  على  مرات  ثالث  من  أكثر  رانية  نزحت  وأسرهم. 
تعاني من إعاقة في ساقها منذ أن كانت طفلة، مما يجعل  الماضية. وهي 
مشيها صعباً للغاية. وبالرغم من ذلك فهي امرأة مستقلة وقوية تعمل بالخياطة 

على آالت الحياكة الصغيرة منذ عام 2000 من أجل إعالة أسرتها. 

وقد حضرْت في عام 2016 دورة تصميم وخياطة تدعمها المفوضية، حيث 
ساهمت هذه الدورة في تحسين مهاراتها ومّكنتها من العمل على آالت الخياطة 
المجتمعي  مارتيني  في مركز  بالتسجيل  رانية  كما سارعت  األكبر حجماً. 
بعد سماعها عن الوحدة االنتاجية التي ُتشرف عليها جمعية نماء بالشراكة 
مع المفوضية حيث تم تقييم إمكانياتها في العمل على آالت الخياطة. ونظراً 
الوحدة  في  لتعمل  الفور  على  رانية  أُحيلْت  الواضحة،  وخبراتها  لمهاراتها 
اإلنتاجية. ومن أول يوم عمل عّبرْت رانية للمفوضية عن مدى سعادتها بجو 
العمل، قائلة: "أنا مرتاحة جداً هنا وأشعر وكأنني في المنزل. لقد ساعدتني هذه 
الفرصة وجعلتني أقوى وأكثر قدرة على التغلب على اإلجهاد البدني والنفسي 

الذي أواجهه كل يوم".

ليست هذه إال البداية بالنسبة لرانية. فبعد ستة أشهر في الوحدة االنتاجية، 
يمكنها أن تتخّرج حيث ستقدمها جمعية نماء إلى برنامج أدوات أو إلى برنامج 
منح األعمال التجارية الصغيرة الذي تدعمه المفوضية. وتقول رانية بسعادة: 

"أشعر أن المستقبل أصبح أكثر إشراقاً اآلن".
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تصدي المفوضية لموجة النزوح من شرقي حلب
تسارعْت بشكل كبير وتيرة التطورات في حلب خالل شهر تشرين الثاني/
نوفمبر 2016، وذلك عندما شنت القوات المسلحة السورّية هجوماً واسع 
النطاق على مناطق شرقي حلب الواقعة تحت سيطرة جماعات المعارضة 
المسلحة. وبعد شهر من االقتتال العنيف، أُعلن رسمياً في 22 كانون األول/

ديسمبر عن سيطرة الحكومة السورّية على كامل األحياء الشرقية من مدينة 
أدى  وقد  هناك.  الدائر  النزاع  من  أربع سنوات  أكثر من  بعد  وذلك  حلب، 
  80,158 بينهم  من  116,000 شخص،  من  أكثر  نزوح  إلى  القتال  هذا 
إدلب  إلى  نازحاً  و36,086  حلب،  مدينة  وحول  داخل  مناطق  إلى  نازحاً 
وريف حلب الغربي. وتم التوّصل في شهر كانون األول/ديسمبر إلى اتفاق 
وقف إطالق النار سمح بإجالء سكان شرقي حلب المحاصرين، بالتوازي 
مع عمليات اإلجالء المتبادلة من الفوعة وكفريا، وهما منطقتان تحاصرهما 
قوات المعارضة في محافظة إدلب المجاورة. وفيما استقّرت بعض العائالت 
النازحة لدى األهل واألصدقاء، لجأت آالف األسر إلى العيش ضمن مباٍن 

غير مكتملة ومساكن غير رسمية.

وقد شاركْت وكاالت األمم المتحدة، بما فيها المفوضية، في مراقبة عمليات 
 22 وحتى   18 تاريخ  من  بدءاً  وذلك  ورديات،  ثالث  خالل  من  اإلجالء 
المتحدة  األمم  رفعت  كما  اإلجالء.  إتمام  يوم  وهو  األول/ديسمبر،  كانون 
المفوضية  الطوارئ، حيث نشرت  وشركاؤها من حجم االستجابة لحاالت 
موظفين ومتخّصصين إضافيين في مجال اإليواء ساعدوا في توفير حلول 
اإليواء في حاالت الطوارئ. كما وزعت المفوضية مستلزمات اإليواء التي 
تساعد النازحين على االستفادة من األدوات والمواد إلصالح أماكن عيشهم 
وتأمينها، وكذلك قامت بأعمال إعادة تأهيل، وتقسيم المساحات إلعطاء كل 
عائلة مساحة منفصلة للمعيشة داخل مراكز اإليواء الكبيرة الواقعة في عدة 
مواقع مثل جبرين. كما جددت المفوضية مخزونات الطوارئ بشكل مستمر 
لكي تكون قادرة على االستجابة ألية موجة نزوح كبيرة يمكن أن تصل إلى 

45,000  شخص.

في  أسرة  نازحأ/19,353   93,054 المفوضية  زّودت  ذلك  على  عالوة 
والبطانيات  الفرشات،  تضّمنت  المساعدات  من  بمجموعة  مختلفة  مواقع 
النظافة،  ومستلزمات  المطبخ،  وأدوات  والحفاضات،  للحرارة،  العازلة 
وجالونات الماء، والشوادر البالستيكية، وحصائر النوم، ومجموعة المالبس 
العازلة  الداخلية  والمالبس  النوم،  وأكياس  الشمسية،  والمصابيح  الشتوية، 
من خالل  المفوضية،  كماستجابْت  والسجاد.  المطاطية،  واألحذية  حرارياً، 
شريكتها جمعية التآلف، إلى احتياجات التدفئة من خالل توزيع 1,000 مدفأة 

في مركز إيواء جبرين.

قبل

بعد
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وشملْت أنشطة وتدخالت الحماية التي أطلقتها أو دعمتها المفوضية وشركاؤها في حلب، افتتاح مركز المساعدة 
القانونية مع شريك المفوضية األمانة السورية للتنمية، حيث يقع المركز في حي هنانو شرقي مدينة حلب، وقد قّدم 
المساعدة لما يزيد على 650 حالة في مجال الخدمات القانونية. كما قُّدمت معظم التدخالت في الموقع، وشملْت 
المرتبطة بإصدار هويات شخصية جديدة، ووثائق مفقودة، وتسجيل  تلك  القانونية، منها  الخدمات  أنواع  مختلف 
المواليد، والبطاقة األسرية. وعالوة على ذلك، فقد حصلت األمانة السورية للتنمية على إذن من محافظ حلب لتسهيل 
تنفيذ التدّخالت القانونية في مراكز اإليواء الجماعية واألحياء المستعادة حديثاً. فضالً عن ذلك، فقد منحت وزارة 
اإلدارة المحلية موافقتها على إصدار محاضر الشرطة الخاصة بالوثائق المفقودة، وُكلف فريق من قسم الشؤون 
المدنية بمرافقة المحامين من أجل دعم إصدار الوثائق الرسمية للنازحين، وأخذ بصماتهم، وصورهم الشخصية 
إلصدار بطاقات هوية جديدة. وباإلضافة إلى ذلك، فقد واصل 17 مركزاً مجتمعياً تدعمه المفوضية تقديم خدمات 
الحماية الهامة للمحتاجين، بما فيها تقديم المشورة القانونية، والمساعدة في إصدار الوثائق المدنية، وتقديم الدعم النفسي 

االجتماعي.

إّن حجم الدمار الحاصل في حلب هائل، وهو يحتاج إلى مساعدات ضخمة، األمر الذي يتطلب اتباع منهجية شاملة 
إلعادة اإلعمار من أجل دعم الخدمات األساسية والبنية التحتية الحيوية في مجاالت مثل الرعاية الصحية، والمياه 
والصرف الصحي، وأنظمة التعليم، واإلسكان / اإليواء، والكهرباء وسبل كسب العيش. وفي هذا السياق، تعمل 
المفوضية ووكاالت األمم المتحدة الشقيقة والشركاء بشكل وثيق مع اإلدارات والمؤسسات التقنية الحكومية لمواصلة 

تلبيتها لالحتياجات العاجلة والملحة للسّكان.
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دمشق
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يخدم العاصمة وما حولها
مكتب دمشق  الميداني

خالل عام 2016، شهدْت محافظتي دمشق وريف دمشق عدداً كبيراً من 
المصالحات والهدنات اإليجابية التي تم التوّصل إليها في عدد من المناطق 
داريا  المثال،  ومنها على سبيل  إليها،  الوصول  والتي يصعب  المحاصرة 
والمعضمية، مما أّدى إلى زيادة عدد القوافل المشتركة بين الوكاالت الموفدة 
إليها. وبالرغم من ذلك، فقد  الوصول  إلى هذه المناطق التي أتيح مؤخراً 
ووادي  الشرقية  الغوطة  مثل  أخرى،  مناطق  في  األمني  الوضع  تدهور 
بردى، مع تزايد حّدة االشتباكات بين الطرفين المتنازعين، مما تسّبب بالحد 

من حركة المدنيين، فضالً عن بروز االحتياجات اإلنسانية.

الشمالية  المحافظات  من  جديدة  نزوح  موجات  وصلْت  ذلك،  جانب  إلى 
في  النازحون  اسُتضيف  دمشق، حيث  من  الريفية  المناطق  إلى  والشرقية 
مراكز إيواء مؤقتة، ومن ثم ُنقلوا إلى محافظات أخرى بناء على رغبتهم.
وخالل عام 2016، حّقق مكتب المفوضية الميداني في دمشق اإلنجازات 

التالية:

قّدمْت 	  حيث  داريا،  مدينة  من  النازحين  إلجالء  المفوضية  استجابْت 
مواد اإلغاثة األساسية إلى حوالي 1,000 شخص من المقيمين في 

الوحدات السكنية التي وّفرتها المفوضية في حرجلة.
تصدت المفوضية لحاالت النزوح من وادي بردى، من خالل تقديم 	 

مواد اإلغاثة األساسية إلى أكثر من 10,000 شخص.
تمّكنت المفوضية من الوصول إلى العديد من المواقع الجديدة في ريف 	 

دمشق، والتي كانت سابقاً مناطق يصعب الوصول إليها أو محاصرة، 
الشرقية،  والغوطة  والزبداني،  الشيح،  خان  المثال  سبيل  على  منها 
المفوضية  وّزعت  وقد  حرستا.  وشرق  والهامة،  وقدسيا،  ومضايا، 

المساعدات اإلنسانية على 497,930 شخصاً في هذه المناطق.
قّدمْت المفوضية، من خالل تنسيقها الوثيق مع شركائها التنفيذيين على 	 

األرض، المساعدات الخاصة بفصل الشتاء إلى 300,450  شخصاً 
من الفئات األكثر ضعفاً.

وّزعْت المفوضية مواد اإلغاثة األساسية على 1,134,378 شخصاً.	 

مركزاً 	   20 مجموعه  ما  شركائها،  مع  بالتعاون  المفوضية،  افتتحْت 
وكذلك  الحماية  وّفر خدمات  مما  دمشق وريف دمشق،  في  مجتمعياً 
التدريب المهني والمعيشي للنازحين والالجئين والمجتمعات المضيفة 

في مختلف المجاالت.

ريم 
وأملها بالمستقبل

ريم هي أم لثالثة أطفال، كما أنها مسؤولة أيضاً عن رعاية زوجها المريض، 
وقد نزحْت مع أسرتها من منزلهم الكائن في داريا، ريف دمشق. قبل اندالع 
لجمعية  تابعة  داريا  في  في ورشة خياطة  ريم  في سورية، عملْت  النزاع 
وأخرى  للحبكة  واحدة  آلتين  تملك  وكانت  المفوضية،  شركاء  أحد  الندى 
للخياطة، حيث كانت تستفيد منهما في توفير الدعم ألسرتها. إال أن األزمة 
في سورية قد أجبرْت ريم وأسرتها على ترك منزلهم، مخلّفين كل شيء 

وراءهم.

االستسالم،  وعدم  باألمل  التمسك  على  وإصرارها  عزمها  من  وانطالقاً 
دمشق،  في  المزة  منطقة  في  الندى  جمعية  مع  أخرى  مرة  ريم  تواصلْت 
والتحقْت بدورة تدريبية متقّدمة في الخياطة من أجل تحسين مهاراتها وإنعاش 
التي تدعمها المفوضية في  المهني  التدريب  ذاكرتها، وهي إحدى دورات 
ريم  بدأْت  ذلك،  بعد  الندى.  جمعية  عليه  ُتشرف  الذي  المجتمعي  المركز 
بالعمل بشكل إضافي لكسب المزيد من المال، حيث كانت ُتخيط يدوياً في 
بادئ األمر، إلى أن تمّكنت في نهاية المطاف من توفير ما يكفي من المال 
بحيث أتاح لريم تطوير  لشراء آلة خياطة. وقد كان سير العمل جيداً حقاً 
آلتها، والتحّول إلى أخرى صناعية، وهي تخطط اآلن لشراء آلة حبكة من 

شأنها أن تساعدها على تحسين عملها وزيادة دخلها.

الندى  جمعية  ُتقدمها  التي  المساعدة  "بفضل  السياق:  هذا  في  ريم  وتقول 
والمفوضية، فقد تحّسن وضع عائلتي، وأصبح لدينا اآلن أمل بالمستقبل".
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يخدم المنطقة الوسطى من سورية
مكتب حمص الميداني

أّسسْت المفوضية مجموعة عمل قطاع الحماية في حمص، مما مّهد 	 
الطريق أمام تنفيذ أنشطة الحماية بشكل أكثر فّعالية بالتنسيق مع شركاء 

المفوضية وأصحاب العالقة.
دعمْت المفوضية تسعة مراكز مجتمعية جديدة في المناطق الحضرية 	 

والريفية في محافظتي حمص وحماة، وبالتالي أصبح العدد اإلجمالي 
للمراكز المجتمعية ستة عشر مركزاً.

عّينت المفوضية 595 من متطوعي الوصول الجدد، والذين تم تدريبهم 	 
القائم  الطفل، والعنف  النفسي االجتماعي، وحماية  الدعم  في مجاالت 

على الجنس/النوع االجتماعي.
عّززْت المفوضية من قدرات االعتماد على الذات وأنشطة سبل كسب 	 

المهني  التدريب  من  المستفيدين  عدد  بلغ   2016 عام  وفي  العيش. 
والمهارات التقنية المقدمة 65,000 شخصاً.

بالتعاون مع الهالل األحمر 	  عّينْت المفوضية سبعة محامين إضافيين 
تقديم  بهدف  وذلك  لالجئين،  الدنماركي  والمجلس  السوري  العربي 
الخدمات القانونية للمستفيدين في حمص وحماة من أجل توسيع نطاق 

التوعية بالقضايا القانونية وقضايا الحماية.
داخل 	  للطفل  صديقة  مساحة   16 مجموعه  ما  المفوضية  خّصصْت 

المراكز المجتمعية، وذلك لتوفير بيئة آمنة، ومشّجعة، ومالئمة لألطفال، 
حماية  بقضايا  المحيطة  المحلية  المجتمعات  توعية  إلى  وللوصول 
المهارات  الكتساب  األطفال  أمام  الفرصة  وإتاحة  ورفاههم،  األطفال 

المتعلقة ببيئتهم المحيطة .
رفعت المفوضية نسبة خدمات اإليواء التي تقدمها بمقدار 800 ٪، بما 	 

في ذلك مساعدة المالكين والمستأجرين القانونيين للبيوت ورفع مستوى 
أماكن اإليواء الخاصة، وتأهيل مراكز اإليواء الجماعية.

الطفل- مركزاَ صحياً 	  -بالتنسيق مع جمعية رعاية  المفوضية  أّسسْت 
مدينة حمص.  في  اإلعاقة  ذوي  لألطفال  الطبية  الخدمات  ُيقّدم  جديداً 
أتيحت  ممن   233,006 المستفيدين  األطفال  عدد  إجمالي  بلغ  حيث 
لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية األولية، بما فيها خدمات 
التصوير الشعاعي والمختبرات، وذلك من خالل شركاء المفوضية في 
حمص وحماة وهم الهالل األحمر العربي السوري، وجمعية الرعاية 

االجتماعية، ومنظمة اإلسعاف األولي.
اإلغاثة 	  مواد  إيصال  الميداني في حمص من  المفوضية  مكتب  تمّكن 

األساسية إلى 777,275  نازحاً في المحافظة.
والبطانيات 	  الشتوية،  كالمالبس  الشتوية  المساعدات  المفوضية  قّدمْت 

إلى  األساسية  المنزلية  المستلزمات  من  وغيرها  حرارياً،  العازلة 
302,525 مستفيداً في محافظتي حمص وحماة.

نزح األخوان إبراهيم )40 عاماً( وأحمد سليمان )28 عاماً( وعائلتهما في 
عام 2012 من بابا عمرو في مدينة حمص إلى قرية أم الميس، التي تقع إلى 
الغرب من حمص على بعد 25 كم. حيث استضافهم المجتمع المحلي هناك 
في بيت واحد، دون أن يتوفر لديهم أي مصدر دخل ثابت لتأمين احتياجاتهم 
األساسية، معتمدين بشكل رئيسي على المساعدات اإلنسانية، والدعم المقّدم 
من المجتمع المحلي، والعمل في بعض األحيان كعمال مياومين بأجور متدنية.
هذا وتنّفذ الفرق الميدانية التابعة للمفوضية بعثات تقييم منتظمة في أرجاء 
سورية بهدف التنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وجمعيات المجتمع المدني 
لتحديد االحتياجات األساسية والملّحة لألسر واألفراد المتضررين. وخالل 
المجتمع  أشار  الميس،  أم  قرية  في  جرت  التي  هذه  التقييم  عمليات  إحدى 
األسر  من  كونهم  وعائلتهما،  وأحمد  إبراهيم  إلى وضع  القرية  في  المحلي 
األكثر احتياجاً. وخالل اجتماع المفوضية بهما، أعرب األخوان عن رغبتهما 
القوية في أن يكون لهما مصدر دخل مستدام إلعالة أسرتهما التي تضم خمسة 
أطفال وأماً مريضة، تعاني من مرض مزمن يتطلّب رعاية طبية مستمرة 

وتناول األدوية.

ولدى األخوين إبراهيم وأحمد خلفية زراعية، حيث عّبرا عن رغبتهما في 
العمل  بالزراعة بالقرب من عائلتهما من أجل الحد من تكاليف السفر، ورعاية 
والدتهما المريضة. وضمن إطار برنامج منح األعمال التجارية الصغيرة الذي 
بمساحة 400 متر مربع  بالستيكياً  بيتاً  المفوضية، تم منح األخوين  تقّدمه 
لزراعة الفراولة، وخاصة أن الطلب على هذا المحصول مرتفع، ومن السهل 
تسويقه وإدارته. وباإلضافة إلى ذلك، تم اقتطاع جزء من البيت البالستيكي 
لزراعة الخضروات التي ُتغطي استهالك األسرة اليومي، وتمّكنهم من تلبية 
بعض احتياجاتهم الغذائية وخفض نفقاتهم. وبمبادرة إنسانية تعّبر عن التضامن 
مع هذه األسرة، تبّرع أحد أفراد المجتمع المضيف بقطعة من األرض، تتوّفر 
فيها إمكانية الوصول إلى المياه، في حين قدمت المفوضية جميع األدوات 
المطلوبة والبذور والشتالت وأنابيب المياه. وُيعلّق إبراهيم قائالً: "ال يمكننا أن 
نصّدق الفرق الذي أحدثته هذه المبادرة على حياتنا وحياة عائلتنا، فمن خالل 
عملنا هنا، استعدنا كرامتنا. وكل ذلك بفضل أصدقائنا في المجتمع المحلي، 

وبفضل دعم المفوضية".

إبراهيم وأحمد: 
معاودة الزراعة مرة أخرى 

بمساعدة المفوضية
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يخدم المنطقة الشمالية الشرقية من سورية
مكتب القامشلي الميداني

من 	  سورية  في  الالجئين  من  عدد  أكبر  احتياجات  المفوضية  غّطت 
في  والهول  والروج،  النيروز،  هي:  لالجئين  مخيمات  ثالثة  خالل 
محافظة الحسكة، حيث تستضيف هذه المخيمات أكثر من 13,000 

الجئ.
نّسقت المفوضية أنشطة توزيع شهري للغذاء ومواد النظافة الشخصية، 	 

لجميع  األساسية  اإلغاثة  مواد  من  كاملة  مجموعة  أيضاً  قدمت  كما 
الوافدين الجدد. وباإلضافة إلى ذلك، فقد أشرفْت المفوضية على إنهاء 

أعمال بناء مخيم النيروز، وأعمال البناء الجارية في مخيم الهول.
النازحين في 	  بين  لتفشي أمراض جلدية  المفوضية بسرعة  استجابْت 

المباني غير المكتملة في القامشلي كالجرب وداء الليشمانيات، حيث 
وّزعْت مواد النظافة الشخصية التي استفاد منها ما يقرب من 1,000 

شخص.
وقدمت المفوضية مواد اإلغاثة األساسية، بما فيها مستلزمات التأّهب 	 

لفصل الشتاء ومستلزمات النظافة على 182,187 مستفيداً في جميع 
أنحاء محافظة الحسكة.

مجموعه 	  لما  الغذاء  أجل  من  نقدية  مساعدات  المفوضية  وّفرْت 
25,065 الجئاً، كما قّدمْت المساعدة المالية لما مجموعه 15,574  
شخصاً، إلى جانب منحة نقدية لمرة واحدة استفاد منها 6,946 الجئاً 

عراقياً.
بهدف 	  الحسكة  في  جديدين  مجتمعيين  مركزين  المفوضية  أطلقْت 

الوصول إلى المستفيدين الذين يعيشون في ظروف صعبة، ومساعدة 
السلمي  التعايش  وتعزيز  المعينة،  االحتياجات  ذوي  األشخاص 

والمشاركة المجتمعية.
دعمْت المفوضية 50 مبادرة مجتمعية للتصدي للتحديات التي حّددتها 	 

المجتمعات المحلية المتضررة.
في 	  األساس  حجر  معاً  شّكلوا  متطوع وصول   50 المفوضية  عّينت 

موجات  خالل  سيما  وال  لهم،  الدعم  وتقديم  النازحين  إلى  الوصول 
النزوح واسعة النطاق في مدينة الحسكة خالل شهري شباط / فبراير 

وآذار/ مارس.

+

+
+

+

+

+

+

+

+++

+

++

+

+

+

+

مخيم روج

مخيم نيروز

مخيم الهول

مخيم مبروكة

استجابة المفوضية في الحسكة
واصلْت  ديسمبر،   / األول  وكانون  نوفمبر   / الثاني  تشرين  شهري  خالل 
العراق  في  االقتتال  الذين شردهم  الالجئين  إلى  استجابتها  تقديم  المفوضية 
وكذلك إلى النازحين السوريين في محافظة الحسكة. وبهدف التصّدي لتدفق 
الالجئين والنازحين، عملْت المفوضية على توسيع مخيم الهول الذي يقع على 
بعد 45 كم إلى الجنوب من مدينة الحسكة و15 كم من الحدود مع العراق، 
كما عملْت على تحسين بنيته التحتية وتأمين المواد غير الغذائية الطارئة التي 
تغطي احتياجات 50,000 شخص. وباإلضافة إلى ذلك، أنجزْت المفوضية 
سلسلة من عمليات إجالء الالجئين العراقيين والنازحين السوريين من نقطة 
رجم الصليبي الحدودية إلى مخيم الهول، حيث تقع هذه النقطة على بعد 18كم 
جنوب المخيم. وبسبب القيود األمنية المفروضة، فقد كانت إمكانية وصول 
المفوضية إلى تلك المناطق محدودة، وبالرغم من ذلك، فقد سعْت المفوضية 
إلى مساعدة النازحين الذي ينتظرون استكمال التحري األمني، وإلى تقديم 
الدعم الالزم لهم للتعامل مع الظروف القاسية، من خالل توفيرها لمجموعة 
من المساعدات اإلنسانية، بما في ذلك الخيام، والشوادر البالستيكية الكبيرة، 
والبطانيات، وحصائر النوم، وخزانات المياه، ونقل المياه يومياً، بانتظار نقل 
هؤالء الالجئين والنازحين إلى مخيم الهول. كما دعمت أيضاً عيادة متنقلة 

وفّرتها المفوضية على تلبية االحتياجات الصحية العاجلة.

ومنذ شهر كانون األول / ديسمبر عام 2016، استوعب مخيم الهول أكثر من 
10,000 شخص أغلبهم من طالبي اللجوء العراقيين. وقد قّدمت المفوضية 
رجم  نقطة  من  القادمين  النازحين  أو  اللجوء  طالبي  جميع  إلى  المساعدة 
الصليبي، حيث وّفرت مجموعات كاملة من المواد غير الغذائية، باإلضافة إلى 
مستلزمات التأّهب لفصل الشتاء التي وزعتها على كل من الوافدين الجدد وأولئك 
الموجودين سابقاً. وشملت المساعدات المقّدمة الفرشات، والبطانيات العازلة 
الماء، وحصائر  المطبخ، وجالونات  للحرارة، وحفاضات األطفال، وأدوات 

النوم، والشوادر البالستيكية، والمالبس الشتوية، والمصابيح الشمسية.

كما أطلقْت المفوضية وشركاؤها أيضاً عدداً من أنشطة الحماية، وذلك على 
شكل أنشطة بناء القدرات استهدفت فريق إدارة المخيم وعالجت قضايا اإلدارة، 
والتوثيق، وااللتزام بالقانون الدولي، باإلضافة إلى أنشطة التعليم، وأنشطة الدعم 
االجتماعي،  الجنس/النوع  على  القائم  للعنف  والتصدي  االجتماعي،  النفسي 
وتوفير األنشطة الترفيهية لألطفال، ورفع الوعي، وتعيين متطوعي وصول 
لالجئين. وباإلضافة إلى ذلك، فقد قّدم شركاء المفوضية أيضاً المساعدة في 

مجال المياه واإلصحاح، والخدمات الصحية، والغذاء، والتغذية.
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محمد 
يتنفس الصعداء في مخّيم الهول

الهول  لمخيم  ومتابعة  رصد  بزيارة  قيامهم  أثناء  المفوضية  موظفو  التقى 
يكن  لم  لكن  تجنبهم،  وتكراراً  مراراً  "حاولنا  قائالً:  أخبرهم  حيث  بمحمد 

أمامنا خيار سوى الفرار". 

كان محمد وزوجته وأطفالهما الثالثة يعيشون في منطقة البعاج في العراق، 
حيث كان يعمل كسائق سيارة أجرة ويعيل أسرته الصغيرة. ومع وصول 
داعش، بدأ محمد وأسرته بالتنقل من بلدة إلى أخرى محاولين الفرار من 
اإلرهاب حيث ُمنعت جميع أشكال االتصاالت تحت طائلة الموت. إال أن 
محمد وعائلته تمّكنوا من التواصل مع أقاربهم المقيمين في مخيم الهول، 
والذين أّكدوا لهم بأن المخيم آمن، وأنه يمكنهم اللجوء إليه في أقرب فرصة.  
عندما لم يعد أطفاله المذعورون قادرين على التعامل مع الخوف المستمر 
والضغوط النفسية التي عاشوها، اُضطر محمد إلى بيع سيارته بثمن زهيد 

ليغطي تكاليف عبور الحدود إلى الحسكة.

بحذر  يمشون  وهم  يومين  وأمهما  شقيقه،  وعائلة  وعائلته،  محمد  أمضى 
لتفادي دوريات داعش. وعند مرور إحدى هذه الدوريات، كانوا يضطرون 
للتفّرق واالختباء إلى حين مرورها. وحيث أن والدة محمد امرأة مسنة ال 
يمكنها تحّمل مشّقة السير لمسافات طويلة، فقد اضطرت العائلة إلى استئجار 

حمار لحملها وحمار آخر لحمل متاع األسرة.

وأخيراً، وصلت األسرة إلى نقطة رجم الصليبي وبدأت المساعدات بالوصول 
إليها عن طريق المفوضية التي قّدمت الخيام والبطانيات من خالل شركائها 
الذين وّفروا أيضاً المواد الغذائية واألدوية. وبعد استكمال التحريات األمنية، 
تنفّس أفراد األسرة الصعداء عندما استقلّوا أخيراً شاحنات المفوضية ليتم نقلهم 

إلى مخيم الهول. وبمجّرد وصولهم إلى المخيم، شعروا باألمان على الفور.

كما قّدم أقرباؤهم خيمتهم لألسرة الوافدة وتشاركوا خيمة أخرى مع عائلة 
أخرى. وبعد ذلك، حصلْت األسرة على مواد اإلغاثة األساسية التي تضمنت 

الفرشات والبطانيات والمالبس الشتوية التي كانوا بأمّس الحاجة إليها. 
تخبرنا،  وهي  المدرسة،  من  الصغرى  ابنته  وصول  مع  محمد،  ويقول 
حيث  اإلنجليزية.  األبجدية  تعلّمت  قد  بأنها  وجهها،  تعلو  كبيرة  وابتسامة 

أن  نحاول  ونحن  المخيم،  بمدارس  الصغار  أطفالنا  "التحق  محمد  أضاف 
نضمن حصولهم على التعليم، وعيش حياة طبيعية قدر اإلمكان".
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المفوضية في القامشلي ُتنّسق عمليات نقل جوي من دمشق واألردن

خالل عام 2016، نّفذْت المفوضية عدداً من عمليات النقل الجوي اإلنسانية إلى القامشلي. فعلى سبيل المثال، نّسْق 
المكتب الميداني للمفوضية في القامشلي خالل شهر كانون الثاني/يناير خمس عمليات نقل جوي إلى القامشلي من 
دمشق إلى محافظة الحسكة، حيث تم تسليم 700 خيمة و6,300 من أدوات المطبخ و10,000 فوطة صحية 
كجزء من التخطيط للطوارئ في حاالت النزوح الكبيرة. وفي شهر شباط / فبراير، نزح ما يقرب من 50,000 
الدائر  النزاع  الهاربين من  الالجئين  تدفق  استمرار  إلى جانب  الحسكة،  في محافظة  الدائر  االقتتال  بسبب  فرد 
في العراق. وفي شهر أّيار/مايو نّسق مكتب المفوضية الميداني في القامشلي خمس عمليات نقل جوي إضافية، 
إليصال ما يزيد على 160 طناً من البطانيات، والشوادر البالستيكية، وأدوات المطبخ التي ُنقلْت على الفور إلى 

مستودع القامشلي.

عالوة على ذلك، وكجزء من تخطيط المفوضية لحاالت الطوارئ المرتبطة باستجابتها لتدفق الالجئين الفاّرين من 
الموصل والرقة، فقد نقلْت المفوضية جواً، من خالل المجموعة اللوجستية التي يقودها برنامج األغذية العالمي، 
ما مجموعه 6,500 خيمة وأصوالً تشمل على سبيل المثال، المركبات، والمولدات الكهربائية، ومستلزمات سبل 
كسب العيش، والمالبس الشتوية، وكذلك المواد غير الغذائية التي تغطي احتياجات حوالي 100,000 شخص. 
الهول.  إلى مخيم  العراقيين  الالجئين  لتدّفق  الفور  تتصدى على  بأن  للمفوضية  المسبق  التخطيط  وقد سمح هذا 
ونتيجة إلغالق معبر نصيبين مع تركيا، وانعدام إمكانية الوصول براً إلى محافظة الحسكة، فقد كانت عمليات 
النقل الجوي هذه ضرورية لضمان وصول المساعدات اإلنسانية إلى الفئات الضعيفة. ولذلك، فمن األهمية بمكان 

أن يستمر تمويل هذه العمليات.
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السويداء
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يخدم المنطقة الجنوبية الغربية من سورية
مكتب السويداء الميداني 

ُيغّطي مكتب المفوضية الميداني في السويداء المحافظات الجنوبية من سورية، 
مع  بالتدهور  األمني  الوضع  ويستمر  والقنيطرة.  السويداء، ودرعا،  وهي: 
المسلحة في غرب درعا  المعارضة  بين جماعات  االشتباكات  اشتداد حّدة 
وبين القوات المسلحة السورّية، حيث تقع هذه االشتباكات على طول المحاور 
الرئيسية لمحافظة درعا وفي درعا المدينة نفسها، إلى جانب تصاعد وتيرة 
األعمال العدائية في القنيطرة، وتزايد أعداد عمليات الخطف في السويداء. 
وبالرغم من كل هذه الصعوبات، فقد استطاعْت المفوضية أن تحّقق اإلنجازات 

التالية خالل عام 2016:
وهم 	  من خالل شركائها،  مجتمعية  مراكز  المفوضية خمسة  دعمْت   

في  )مركزان  األرثوذكس  للّروم  المشرق  وسائر  أنطاكية  بطريركّية 
)السويداء(،  للتنمية  السورية  واألمانة  السويداء(،  في  وواحد  درعا 

والهالل األحمر العربي السوري )القنيطرة(.
دعمْت المفوضية 24 مبادرة مجتمعية مختلفة  كتوفير البذور، وتركيب 	 

منحدرات الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة، وإعادة تأهيل مرافق المياه 
والصرف الصحي في المدراس.

وّزعْت المفوضية ما مجموعه 103,231  من مواد اإلغاثة األساسية 	 
ذلك  في  بما  والقنيطرة،  ودرعا  السويداء  في  شخصاً   79,875 إلى 
10,825مستفيداً ممن يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها 

في محافظة درعا.
وّفرْت المفوضية خدمات المساعدة القانونية إلى ما يقرب من 12,000  	 

نازح من خالل شركائها )األمانة السورية للتنمية، والمجلس الدنماركي 
لالجئين، والهالل األحمر العربي السوري( من خالل اإلشراف على 
شبكة تضم 13 محامياً وثالثة منّسقين ميدانيين في كٍل من السويداء، 

ودرعا، والقنيطرة.
قّدمت المفوضية المساعدة إلى أكثر من 2,000  نازح من خالل توفير 	 

أماكن اإليواء  المثال، تحسين  حلول اإليواء، والتي تشمل على سبيل 
الخاصة، وصيانة ظروف مراكز اإليواء الجماعية أو تحسينها.

دعمْت المفوضية تقديم دروس تقوية للطالب المتسّربين من المدراس، 	 
ودورات التعليم المكّثف، والتي استفاد منها 4,738  طفالً.

شكلت مجموعة عمل للحماية مع ممثلي الحكومة ووكاالت األمم المتحدة 	 
والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والجمعيات التي تنفذ أنشطة 

وبرامج للحماية في محافظة السويداء.
وزعت ثياباً شتوية لـ5,000 فراداً تعنى بهم.	 

المفوضية تتصدى على الفور ألزمة مركز إيواء رساس

في شهر كانون األول/ ديسمبر، شهدْت محافظة السويداء انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة، ترافق مع هطوالت ثلجية ومطرية غزيرة. حيث تسببْت أحوال 
الطقس القاسية هذه بمعاناة الكثير من األشخاص، وبخاصة أولئك الذين نزحوا جّراء النزاع، ومنهم على سبيل المثال، النازحون المقيمون في مركز إيواء 
رساس في السويداء. حيث أدى سوء األحوال الجوية إلى تضّرر البطانيات، وفرشات النوم، وغيرها من المواد التي يستخدمها النازحون. وسرعان ما استجابْت 
المفوضية في السويداء لهذه األزمة من خالل تزويد 2,500 نازح بالسترات الشتوية، والسجاد، والمالبس الشتوية. وحيث أن الهطوالت المطرية الغزيرة 
قد أّثرْت بشكل كبير على األسر التي تعيش في الخيام، فقد حصلْت هذه األسر أيضاً على أكياس نوم وبطانيات عازلة للحرارة إضافية لتوفير الدفء لألطفال 
وذويهم. كما تجلّى التعاون الكبير بين المفوضية وشركائها من خالل توزيع هذه المساعدات عبر األمانة السورية للتنمية، وبحضور موظفي المفوضية في 

السويداء، ومحافظ السويداء، الذي وّجه على الفور بضرورة تسهيل عملية التوزيع إليصال المساعدة إلى من هم بأمس الحاجة إليها.
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طرطوس
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يخدم المنطقة الغربية من سورية
مكتب طرطوس الميداني

في سورية، ولذلك  نسبياً  المستقرة  القليلة  المناطق  إحدى  تعتبر طرطوس 
فهي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين. وخالل عام 2016، حّقق مكتب 

المفوضية الميداني في طرطوس اإلنجازات التالية:

وّزعْت المفوضية مواد اإلغاثة األساسية على ما مجموعه 238,336 	 
نازحاً في محافظات طرطوس، وإدلب، والالذقية.

أطلقْت المفوضية مجموعة عمل الحماية، والتي تتكّون من السلطات 	 
محافظ  من  بدعم  الالذقية  في  الحكومية  غير  والمنظمات  المحلية 
ذلك  بما في  الحماية  يناقش  العمل كمنتدى  الالذقية. وتخدم مجموعة 
الحماية،  وبرامج  المجال،  هذا  في  التطورات  وآخر  الحماية،  قضايا 

ومبادرات بناء القدرات.
طرطوس 	  من  كل  في  المجتمعية  المراكز  شبكة  المفوضية  وّسعْت 

 ،2016 ثمانية مراكز جديدة خالل عام  إنشاء  والالذقية، من خالل 
ليصل بذلك إجمالي عدد المراكز العاملة في المحافظة إلى أحد عشر 
مركزاً. وُتغّطي هذه المراكز ثماني مناطق فرعية، بما في ذلك مدينة 
طرطوس، وبصيرة، وبانياس، والقدموس، ودريكيش، ومدينة الالذقية، 
شركاء  خمسة  مع  بالتنسيق  جبلة،  ريف  في  والقتيلبة  جبلة،  ومدينة 
السوري،  العربي  األحمر   والهالل  البتول،  جمعية  وهم  للمفوضية 
والجمعية  األرثوذكس،  للّروم  المشرق  وسائر  أنطاكية  وبطريركّية 
السورية للتنمية االجتماعية، واألمانة السورية للتنمية. وسيستفيد من 
نذكر  مجاالت  عّدة  في  وذلك  12,000 شخص،  حوالي  مركز  كل 
وحماية  والتعليم،  المهني،  والتدريب  االجتماعي،  النفسي  الدعم  منها 
الطفل، وأنشطة الحد من العنف القائم على الجنس/النوع االجتماعي 

والتصدي له.
للتنمية- 	  السورية  األمانة  شريكها  مع  -بالتنسيق  المفوضية  افتتحْت 

أّول مركز للمساعدة القانونية في طرطوس تمّوله المفوضية. ويضم 
المركز عشرة محامين يوّفرون مجموعة واسعة من الخدمات القانونية 
المجانية، بما في ذلك تقديم المشورة، والتدّخالت القانونية، وجلسات 

التوعية للنازحين.
عّينْت المفوضية ودّربْت 250 متطوع وصول، حيث ُيقّدم كل واحد 	 

وتزويدهم  المتطوعين  تمكين  تم  وقد  أسرة.   100 إلى  خدماته  منهم 
األنشطة  تشمل  التي  الخدمات،  مختلف  لتقديم  المطلوبة  بالمعرفة 

التوعوية، والترفيهية، والتعليمية، والرعاية، والحشد المجتمعي.
دعمْت المفوضية فرق حماية الطفل من خالل تشكيل عشر لجان مجتمعية 	 

لرعاية الطفل وأربعة عشر نادياً لألطفال في طرطوس والالذقية.
بيت 	  تاال،  عبين،  من  كٍل  في  شتوية  مساعدات  المفوضية  وّزعت 

من  وغيرها  الخان  واطى  بالطة،  الدالية،  ياشوط،  بيت  الشكوحي، 
المناطق في ريف الحفة وكسب، وذلك للمرة األولى منذ عام 2013. 
وخالل عام 2016، وزّعت المفوضية في طرطوس مساعدات شتوية 

على حوالي 30,000 مستفيد.

باألمطار  أحياناً  يكون مصحوباً  بقساوته حيث  في سورية  الشتاء  يّتصف 
الغزيرة والثلوج التي تتسبب في وقوع الفيضانات في العديد من المخيمات 
ومراكز اإليواء في جميع أنحاء البالد، مما يجلب البؤس للنازحين والدمار 
لهذه  طرطوس  في  المفوضية  استجابْت   ،2016 عام  وفي  لممتلكاتهم. 
الظروف القاسية من خالل عدد من المشاريع التي أُنجزت قبل حلول فصل 
الشتاء، ومنها على سبيل المثال، استبدال الخيام ووضع القواعد اإلسمنتية. 
وقد أطلقت المفوضية مشروعاً عملياً هذا العام للتخفيف من أثر فصل الشتاء 
على النازحين المقيمين في الخيام. ويحمل المشروع اسم "أسّرة الخيام"، 
ويتضمن توزيع سريرين لكل خيمة حسب سعتها. هذا وقد اقترح النازحون 

أّسرة الخيام ُتالقي 
نجاحًا كبيرًا في طرطوس

أنفسهم هذا المشروع على المفوضية كوسيلة لتجنب برودة األرض خالل 
فصل الشتاء، إذ تصبح األرض رطبة وتتسّبب بالضرر لممتلكات النازحين 
وصحتهم. ويشمل المشروع جميع النازحين المقيمين في الخيام في خمس 
مخيمات مختلفة في طرطوس، وهي: مخّيم الطالئع، والكراج القديم، والبناء 
والتعمير، والكرنك، ومدرسة العالقية. وخالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر، 
وّزعْت المفوضية، بالتنسيق مع شريكها جمعية البتول، 756 سريراً استفاد 
منه 1,880 فرداً في مراكز اإليواء الخمسة المذكورة. وعبرالنازحون عن 
سعادتهم أمام موظفي المفوضية خالل زياراتهم الميدانية، موّضحين أن هذه 
األسّرة ستساعدهم على تنظيف خيامهم بسهولة وبشكل منتظم، مما سُيعزز 
في نهاية المطاف حالة النظافة الصحية في مراكز اإليواء. وبعد أيام قليلة 
من توزيع األسّرة في شهر تشرين األول/أكتوبر، هطلْت األمطار بغزارة، 
الممتاز  األثر  ذلك،  بعد  المخيمات  زيارة  عند  المفوضية  الحظت  حيث 
القاطنون عن  عّبر  كما  ممتلكات،  أية  تتضرر  لم  إذ  األسّرة،  حّققته  الذي 
ارتياحهم الكبير. وفي هذا السياق، قال أبو علي، أحد سكان الخيم في مخيم 
الكرنك للنازحين، للمفوضية: "هذه هي المرة األولى خالل السنوات الثالث 
الماضية التي لم تتضّرر فيها خيمتي وتفيض بالمياه في فصل الشتاء". ويدل 
هذا المشروع أنه يمكن دوماً للمجتمعات من خالل بعض الدعم إيجاد حلول 

عملية لمشاكلها العملية.
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فعاليات وحمالت
االحتفال بيوم الالجئ العالمي في سورية 2016

في يوم الالجئ العالمي الذي يحتفل به في 20 حزيران/يونيو من كل عام، نظمت المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين هذا العام أنشطة عديدة في سورية أشركت فيها المجتمعات المحلية والالجئين مما أبرز حالة 

التعاضد  وتقبل اآلخر. 

 ففي دمشق احتفل العاملون في المفوضية بهذا اليوم عن طريق إقامة مباراة كرة قدم وّدية جمعت بين موظفين من 
وكاالت األمم المتحدة في سورية والجئين من الصومال والسودان والعراق. كما أقيمت أنشطة أخرى في دمشق 
والسويداء وطرطوس والالذقية وحمص وحلب والقامشلي بما فيها تنظيم أنشطة ثقافية لالجئين لعرض تراثهم 
وأشغالهم اليدوية، وأطباق محلية من بالدهم، ومشاركتهم بوجبة إفطار مع أفراد من المجتمع المضيف والنازحين.  

كما تضمنت الفعاليات جلسات توعية حول االندماج، وأنشطة ترفيهية، ومسابقات، وعروضاً مسرحية، ورسماً 
على الوجوه، وموسيقى، ورقصاً، وسرد حكايا، وعروض دمى، وأنشطة يدوية.
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اليوم العالمي للعمل اإلنساني 2016 

عام 2008 حّددت الجمعية العامة لألمم المتحدة تاريخ 19 آب/أغسطس لالحتفال باليوم العالمي للعمل اإلنساني 
تكريماً لموظفي األمم المتحدة الـ 22 الذين قضوا في تفجير مقر األمم المّتحدة في بغداد عام 2003 وكان من بينهم 
الممثل الخاص لألمين العام في العراق سيرغيو فييرا دي ميلو.  ويحتفل العالم باليوم العالمي للعمل اإلنساني إحياًء 
لذكرى العاملين في العمل اإلنساني الذين قضوا أثناء تأدية الواجب وتقديراً للعمل الخطر الذي يجري لمساعدة 

ماليين األفراد المحتاجين في أنحاء العالم. 

وتمجيداً لهذه المناسبة، وقف المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين فيليبو غراندي مع الموظفين في مقر 
المفوضية بجنيف دقيقة صمت حداداً على أرواح زمالئهم الذين قّدموا أرواحهم في سبيل خدمة اإلنسانية، ثم وضع 
إكليالً من الزهور على النصب التذكاري لموظفي المفوضية الخمسين الذين قضوا منذ عام 1964. وقال غراندي 
في خطابه أمام الموظفين" إن اليوم العالمي للعمل اإلنساني فرصة مناسبة لتذكر أولئك الذين قدموا التضحيات 
الجسام. بادئ ذي بدء، البد أن تكون شجاعة زمالئنا الذين فقدناهم مصدر إلهام لنا. لكن ال بد لنا من االعتراف 

أيضاً بأن العاملين في المجال اإلنساني يستهدفون اليوم أكثر من أي وقت مضى وأن أعداد القتلى من بينهم ترتفع".

العالمي  باليوم  لالحتفال  السوري  العربي  األحمر  والهالل  المتحدة  األمم  وكاالت  جميع  اجتمعت  سورية،  وفي 
للعمل اإلنساني في قاعة المؤتمرات بجامعة دمشق حيث أقيمت عدة عروض مسرحية وفنية وموسيقية. وألقى 
األحمر  الهالل  منظمة  ورئيس  الحلو  يعقوب  في سورية  اإلنسانية  الشؤون  منسق  المتحدة/  لألمم  المقيم  المنسق 
العربي السوري عبد الرحمن العطار كلمتين أشادا فيهما بدور العمل اإلنساني في سورية لتقديم المساعدة للعائالت 
المحتاجة في جميع أنحاء سورية.  كما شّدد المنسق المقيم لألمم المتحدة على أن األمم المتحدة ستتابع دعمها للجهود 

اإلنسانية في سورية، مؤكداً على التصميم على المضي قدماً بهذا العمل رغم كل التحديات والمخاطر.
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السويداء

المفوضية في سورية تدعم حملة
#مع الالجئين

تؤمن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بضرورة لفت نظر قادة العالم في هذه المرحلة إلى وقوف الرأي العام الدولي  #مع 
الالجئين. وكدعم لهذه الحملة الهامة أطلقت مكاتب المفوضية في 25 آب/أغسطس مجموعة من األنشطة دعت المجتمع إلى الوقوف مع الالجئين 
من خالل التوقيع على عريضة تتضمن رسالة إلى الحكومات للعمل معاً والمساهمة بشكل عادل في قضية الالجئين. وقد ُسلمت هذه العريضة 
التي وقعها حوالي مليون ونصف مليون فرد إلى المقر الرئيسي لألمم المتحدة في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 19 

أيلول/سبتمبر.
 

وتطالب هذه العريضة الحكومات بـ:
ضمان حصول كل طفل الجئ على التعليم	 
ضمان حصول كل أسرة الجئة على مكان آمن للسكن	 
ضمان حصول كل الجئ على عمل أو تعلم مهارات جديدة للمساهمة بشكل إيجابي في 	 

المجتمع.
 

وسوف تستمر الحملة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق حول الالجئين في العالم، وهو ما يسمى 
الميثاق العالمي والذي يتوجب توقيعه في عام 2018. 

دمشـق

حمص طرطوس حلب



63 تقرير نهاية العام 2016، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

األزمة  قبل  سورية  استضافت 
آنذاك          نسبتهم  بلغت  الالجئين  من  كبيراً  عدداً 

12 %  من نسبة سكان سورية.  لكن هذه األعداد تناقصت إلى 
حوالي  45,000 بعد األزمة بسبب الوضع األمني المترّدي والموارد 

المحدودة في سورية. وبعد مرور عدة سنوات اّتسمت بانخفاض مستمر في 
عدد طلبات اللجوء، شهد عام 2016  زيادة حاّدة في تسجيالت طلبات اللجوء من 

العراق نتيجة للعنف والنزاع المرتبطين باستيالء داعش على عدد من المناطق فضالً 
عن حملة مكافحة التمرد التي شّنتها كل من الحكومة العراقية وقوات التحالف.

المتنازع  المناطق  يقيم منهم في  كان  األزمة، حيث نزح من  الالجئون بشدة بسبب  تأثر  وقد 
معيالت  إلى  النساء  وتحول  للمخاطر،  األطفال  وتعرض  األسر،  تشتت  إلى  أدى  مما  عليها، 
ألسرهن، وتعرض كبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة إلى مخاطر متزايدة. ولقد دعمت 
آليات الدعم االقتصادية واالجتماعية غير الرسمية قبل األزمة معيشة الالجئين بالرغم من أنهم 
ال يمتلكون  حقاً رسمياً بالعمل في البالد. كما أدى افتقاد هذه اآلليات بسبب النزاع إلى اعتماد 
بشكل  المفوضية  تقدمه  الذي  والدعم  اإلنسانية  المساعدات  الالجئة من جديد على  األسر 
كامل. كما تعرض الالجئون آلثار النزاع المسلح شأنهم شأن المواطنين السوريين. وفي 

حين ال تزال سياسة الحكومة فيما يتعلق بالموافقات واإلقامة القانونية مؤاتية، إال 
أن بيئة الحماية نفسها قد تعرضت إلى مجموعة من المخاطر مثل اإلجراءات 

األمنية المشددة عند نقاط التفتيش، فضالً عن غياب األوراق الثبوتية أو 
فقدانها األمر الذي يحد من حرية الالجئين ويؤثرعلى حصولهم 

على المساعدات والخدمات العامة ويعرضهم لمخاطر 
المضايقة واالستغالل.  

برنامج الالجئين 
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استجابة المفوضية
االستقبال والتسجيل 

يكمن السبب الرئيسي للتسجيل مع المفوضية خالل عام 2016 في الحاجة 
المتواصلة إلى الحماية وإعادة التوطين والحصول على الغذاء والمساعدات 
المالية. وغالباً ما تبدأ خطوات الحصول على المساعدة من المفوضية من 
والحسكة.  وحلب  دمشق  في  المتوفرة  والتسجيل  االستقبال  مرافق  خالل 
طلبات  وتمأل  الوثائق،  وتجمع  المواعيد،  تحدد  المرحلة،  هذه  وخالل 
التسجيل، وتجرى اإلحاالت. ومنذ بداية عام 2016 حتى اآلن، تم تسجيل 
والتدفق  الوصول  مثل  التشغيلية  التحديات  أن  إال  جديداً.  فرداً   10,321
اإلضافي لما يزيد عن 12,325 عراقياً إلى محافظة الحسكة قد أّخرت تنفيذ 

قرار تسجيل 11,803 طالب لجوء مقيم ضمن مخيمين هناك.

التسجيل وتحسينها وضمان  بيانات  وعالوًة على ذلك وكجزء من تحديث 
وثائق  سورية  في  المفوضية  جددت  المسجلين،  السكان  عدد  من  التحقق 
أرجاء  جميع  في  مقيم  لجوء  وطالب  الجئ   26,800 من  ألكثر  الحماية 
البالد. وقد قدمت مرافق االستقبال للمفوضية في سورية خدمات ألكثر من 
32,281  فرداً في أماكن مختلفة في أنحاء البالد، بما في ذلك خدمات الغذاء 

والمساعدات المالية والحماية والرعاية الصحية وتحديد وضع الالجئين.
 

تحديد وضع الالجئ
في عام 2016 أنهت المفوضية إجراءات تحديد وضع الالجئين بصورة 
التحدي  وكان   .347 منها  قُبل  حالة(   1,138( فرداً  لـ2,780  فردية 
الرئيسي الذي واجهته المفوضية في 2016 هوالوصول إلى طالبي اللجوء 
نظمت  المشكلة  هذه  لحل  أخرى غير دمشق. وفي محاولة  في محافظات 
وضع  تحديد  مقابالت  إلجراء  وذلك  الفيديو  عبر  مؤتمرات  المفوضية 
الالجئين في المكاتب الميدانية التي يصعب الوصول إليها. وقد قبلت  63 

حالة من خالل مؤتمرات الفيديو.

إعادة التوطين
التزال إعادة التوطين الحل الدائم الوحيد المتاح لكثير من الالجئين العالقين 
واصلت  فقد  لذا  األصلية.  بلدانهم  إلى  العودة  عن  والعاجزين  سورية  في 

المفوضية برنامج التوطين الهادف إلى إيجاد حلول لالجئين األكثر حاجة 
في البالد. إال أن العديد من التحديات في سورية قد اعترضت إعادة التوطين 
مثل الوضع األمني والقيود المفروضة على عملية إعادة التوطين في بعض 

الدول وعدم وجود أماكن كافية للتوطين. 

إعادة  أجل  من  أماكن  إيجاد  لمناصرة  العام  مدار  على  الجهود  ُبذلت  وقد 
والسويد  سويسرا  من  كل  خصصتها  إضافية  أماكن  عنها  نتج  التوطين 

لسورية في شهر تشرين األول/أكتوبر.

خالل  من  التوطين  إعادة  لبلدان  الدعم  سورية  في  المفوضية  قدمت  كما 

تسهيل مقابالت مؤتمرات الفيديو، وجمع القياسات الحيوية،  وتسليم الوثائق 
باليد الى أماكن مختلفة، وخدمات االنتقال الطارئ، والمغادرة عبر الجسر 
توطين  في سورية  المفوضية  أعادت   2016 عام  وفي  لبنان.  إلى  البري 
والسويد  ونيوزيالندا  وفرنسا  وكندا  أستراليا  منها  دول  في  فرداً    470

وسويسرا والمملكة المتحدة. 
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المساعدة القانونية 
استفاد 2,488 الجئاً وطالب لجوء من المساعدة القانونية للمفوضية في عام 
ثبوتية وتصريحات  أوراق  الحصول على  معظمهم  استطاع  2016، حيث 
إقامة. كما قُدمت المساعدة القانونية أيضاً لالجئين وطالبي اللجوء في قضايا 
القائم  والعنف  الخروج،  وتأشيرات  واالعتقال،  والوثائق،  باإلقامة،  متعلقة 
على النوع االجتماعي. وتمكنت المفوضية من الوصول إلى هؤالء الالجئين 
وطالبي اللجوء من خالل فريق قانوني وثالثة من المحامين المتعاقدين وذلك 
في مجال المشورة القانونية والتدخل في المحاكم والتوعية. كما نجحت جهود 
المفوضية في قوننة وضع الالجئين الفلسطينيين في العراق والمقيمين حالياً 
على  شرعية  غير  بطريقة  منهم  الداخلين  حصول  خالل  من  سورية   في 
تأشيرة خروج وإقامة دون عقوبات، فضالً عن تجديد اإلقامة لالجئين وطالبي 
اللجوء الذين يحتفظون بجوازات سفر منتهية الصالحية. باإلضافة الى ذلك 
فقد نظمت المفوضية ورشة عمل لمدة ثالثة أيام للوزارات من أجل مناقشة 
تعزيز التشريعات والسياسات فيما يتعلق بوثائق الالجئين والنازحين داخلياً.

على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف 
النوع االجتماعي

لتقييم  المدربين  موظفيها  من  ثالثة  المفوضية  خصصت   2016 عام  في 
النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  من  الناجين  احتياجات  ومتابعة 
االجتماعي وضمان حصولهم على ما يحتاجون من الخدمات المتاحة، حيث 
التي كان أثرها شيوعاً  المفوضية 50 حالة جديدة من هذه الحاالت  حددت 
ضمن مجتمع الالجئين  العنف األسري، والعنف الجنسي، والزواج القسري 
إلى  الناجون  أحيل  المشورة  وتقديم  الحالة  تحديد  وبعد  المبكر.  الزواج  أو 
الخدمات المتعلقة باحتياجاتهم، فضالً عن تقديم أنواع تكميلية من المساعدة بما 
في ذلك المساعدة المالية الشهرية، والمنحة النقدية العاجلة، والدعم المجتمعي 

من خالل متطوعين مدربين وبرامج تمكين.

وقد أحيل الناجون -الذين واجهوا مخاوف تتعلق بالسالمة أوعانوا من عوائق 
نفسية شديدة وكانوا بحاجة لمتابعة شاملة- إلى منزل آمن للناجين من العنف 
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي. وقد قدمت بيوت النساء اآلمنة 
مساعدة لـ22 ناجياً من هذه النوع من العنف بمن فيهم األطفال وذلك من خالل 
الخدمات الطبية والتدريبات المهنية والدورات التعليمية واألنشطة الترفيهية. 
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التعليم / التدريب 
الدراسة  سن  في  اللجوء  وطالبي  الالجئين  من   7,613 يقارب  ما  يعد 
االبتدائية و2,385  في سن الدراسة الثانوية في سورية. وفي عام 2016 
واصلت المفوضية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي دعم التعليم من خالل 
أربعة برامج رئيسية أال وهي: المنح التعليمية، والصفوف التعويضية مع 

أنشطة التعلم، والمنح الدراسية الجامعية، وتبادل المعلومات والمشورة. 
وقد استفاد 6,532 طفالً من المنحة التعليمية بعد عملية التحقق. كما استفاد 
الالجئون وطالبو اللجوء من الصفوف التعويضية وبرامج التعلم السريع من 
خالل شبكة من المراكز المجتمعية في محافظات عدة. وواصلت المفوضية 
دعم 96 طالباً الجئاً في مواصلة دراستهم الجامعية في اختصاصات مختلفة 
قدمت  كما   المعيشة.  نفقات  وبعض  الدراسية  الرسوم  تغطية  من خالل  
لالجئين من خالل أنشطة الوصول والخط الساخن معلومات واستشارات 
فيما يخص إجراءات التسجيل المدرسي في المدارس الحكومية. باإلضافة 
إلى ذلك، فقد تلقى 387 الجئاً تدريباً مهنياً بعد إجراء تقييم لضعفهم ودراسة 

للسوق حيث حصل 15 منهم على منحة لبدء أعمالهم التجارية الخاصة.

حماية الطفل
الالجئون  األطفال  يواجهها  التي  والمخاطر  للتحديات  المفوضية  تصدت 
االجتماعية،  النفسية  والقضايا  المدرسة،  من  والتسرب  كالمضايقات، 
والمشاكل االقتصادية وذلك من خالل تأسيس نوادي حماية الطفل ولجان 
رعاية الطفل ضمن مجتمع الالجئين وذلك لتمكين المجتمع واألطفال من 
حماية أنفسهم وغيرهم من األطفال. وقد لعب بعض شركاء المفوضية دوراً 
من خالل  للخطر  المعرضين  الالجئين  األطفال  إلى  الوصول  في  أساسياً 
على  وعالوًة  الترفيهية.  واألنشطة  التوعية،  وأنشطة  المنزلية،  الزيارات 
التوعية  في الوصول إلى األطفال في المناطق  ذلك، فقد ساعدت برامج 
الخدمات  من  العديد  على  إليها وضمنت حصولهم  الوصول  يصعب  التي 
في  للطفل  الصديقة  المساحات  استقبلت   ،2016 عام  وفي  والمساعدات. 
العديد  تحديد  تم  حيث  الجئاً.  طفالً   2,344 دمشق  في  المفوضية  مبنى 
التعلم،  صعوبات  مثل  األنشطة  خالل  من  يواجهونها  التي  المخاطر  من 
ذويهم،  عن  المنفصلين  واألطفال  المعاملة،  وإساءة  التحدث،  ومشاكل 
مع  المفوضية  واصلت  كما  المدرسة.  من  والتسرب  األسري،  والعنف 
شركائها ومجتمع الالجئين توفيرالدعم الالزم وإحالة القضايا إلى الخدمات 

المتخصصة.

دعم سبل كسب العيش
فقدت أعداد كبيرة من الالجئين جراء األزمة وظائفها ضمن االقتصاد غير 
الرسمي حيث غدت غير قادرة على تأمين الحد األدنى من مستويات الدخل 
المالي. وقد عانى بعض الالجئين من حاالت نزوح متعددة خالل السنة، كما 
نفدت مدخرات الكثيرين منهم مما اضطرهم إلى بيع ممتلكاتهم. لذا تعتبر 
برامج التدريب المهني وسبل كسب العيش أدوات هامة لبناء قدرات الالجئين 
والحد من اعتمادهم على المساعدات اإلنسانية. حيث تعزز المهارات التي 
يحصل عليها الالجئون من التدريب المهني ال سيما النساء االعتماد على 
387 الجئاً  ما مجموعه  الذات وتقلل من مخاطر االستغالل. وقد شارك 

في دورات التدريب المهني التي يقدمها شركاء المفوضية. كما استفاد 15 
الجئاً من منح األعمال التجارية الصغيرة التي مكنتهم من إطالق أعمالهم 

الخاصة، وتوليد دخلهم، وتعزيز استقالليتهم، والحفاظ على كرامتهم. 
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 إن 
بناء القدرات هو 

عملية يقوم من خاللها كل من 
األفراد والمؤسسات والمجتمعات 

بتطوير قدراتهم بشكل فردي وجماعي 
وذلك ألداء مهامهم وحل مشاكلهم 

وتحديد أهدافهم وتحقيقها.  ويعد بناء 
القدرات أساسياً في التصدي 

لألزمات اإلنسانية 
وتجاوزها

بنـاء الـقـدرات
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غالباً ما ُيساء تقدير ضرورة بناء القدرات في حاالت اإلغاثة والطوارئ والبيئات غير المستقرة على الرغم من 
أهميته كاستثمار في الحاضر لمساعدة المجتمعات والعاملين في قضايا الحماية على تصميم استراتيجيات محلية 
للتأقلم مع األزمات والتعامل معها، وكذلك استثمار في المستقبل يضيف قيمة وخبرة هامتين عند استقرار األوضاع 
التي افتقرت فيها استجابة المنظمات اإلنسانية لبرامج بناء  النازحين إلى منازلهم. وفي الحاالت  وعودة السكان 
القدرات، لم ُتنَفذ خطط االستجابة خالل األزمة بالشكل المطلوب كما لم تكن االستراتيجيات المتبعة مناسبة بعد 

استيفاء احتياجات اإلغاثة الفورية.

ترى المفوضية في سورية بناء القدرات جزءاً ال يتجزأ من االستجابة اإلنسانية، فخالل النزوح تنهار في كثير من 
األحيان آليات الدعم التقليدية داخل المجتمع، مثل األسرة واألصدقاء والجيران أو غيرها من الشبكات االجتماعية، 
مما يؤدي إلى تعّرض النازحين داخلياً لقدر أكبر من مخاطر الحماية أثناء النزاعات. ويجهل الكثير من المتضررين 
الحماية الضروري وذلك ألسباب عديدة منها عدم كفاية قدرات  في سورية حقوقهم، وقلما يحصلون على دعم 
الخبرة، وضعف  نقص  بينها  من  عدة عوامل  نتيجة  الحماية  بواجبات  القيام  على  اإلنساني  المجال  في  العاملين 

التخطيط والتأهب، وهجرة العقول من األشخاص المؤهلين ونقص التدريب.

وبهدف تقديم الشركاء التنفيذيين خدمات الحماية المناسبة للمجتمعات المتضررة، تستثمر المفوضية في بناء قدراتهم 
وذلك من أجل تقديم المساعدة المالئمة لألشخاص المعّرضين للخطر وخاصًة المتضررين من النزوح. ويعزز 

نهج بناء القدرات الذي تتبناه المفوضية من تعميم مفهوم الحماية، وخاصًة في مجال العنف الجنسي والعنف القائم 
على النوع االجتماعي، والتوعية القانونية، وحماية الطفل، والحشد المجتمعي، والدعم النفسي االجتماعي، ومدونة 
قواعد السلوك فضالً عن المهارات المهنية التي يحتاج إليها العاملون في المجال اإلنساني والتي من شأنها أن تحّسن 

معايير العمل المنصوص عليها في هذا المجال.

البالد،  في  الحماية  لقضايا  باالستجابة  المعنيين  استهدفْت  تدريبية  دورة  المفوضية  نّظمْت   ،2016 عام  خالل 
مثل السلطات الوطنية، والوكاالت اإلنسانية، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والعاملين في المجال 
اإلنساني، ومتطوعي الوصول. بعض هذه الدورات كان دورات تدريبية أجرتها المفوضية على مدى ثالثة أيام 
حول تقنيات تقديم المشورة، حيث استهدفت الموظفين والمتطوعين العاملين مباشرة في مجال تقديم الدعم النفسي 
االجتماعي، وإدارة حاالت العنف القائم على الجنس/النوع االجتماعي. كما أقامْت المفوضية ورشات عمل حول 
تقنيات إجراء المقابالت الصديقة لألطفال، وتقييم المصلحة الفُضلى، وتحديد المصلحة الفُضلى، والتي استهدفت 
موظفي المفوضية في دمشق والمكاتب الميدانية في الحسكة، وحلب، وحمص، وطرطوس، والسويداء. إلى جانب 
النفسي االجتماعي، واالستجابة  الدعم  الطفل، وتقديم  أيام حول حماية  لمدة ثالثة  توجيهية  إجراء ورشات عمل 
لحاالت العنف القائم على الجنس/النوع االجتماعي، والتي استهدفْت منّسقي البرامج والمدراء لدى الشركاء من 
التقارير، وإدارة  في مجال إعداد  تدريباً  المفوضية  نّظمْت  الوطنية. عالوة على ذلك،  الحكومية  المنظمات غير 

المعلومات، والتصوير والتواصل استهدف شركاء المفوضية في دمشق، والسويداء، وحمص، وطرطوس.

بناء قدرات شركاء المفوضية
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الصعيد  اإلنسانية على  الطوارئ  الذي طرأ على حاالت  المتزايد  والتعقيد  السريعة  المتغّيرات  التعامل مع  بغية 
العالمي، فقد حرصْت المفوضية دوماً على تزويد موظفيها بالوسائل واألدوات التي ُتتيح لهم اإلدارة الفّعالة لحاالت 
الطوارئ المعقدة وواسعة النطاق. وبالنظر إلى مدى تعقيد عمليات الطوارئ في سورية، فقد أقامت المفوضية 
في طرطوس، خالل شهر تشرين األول/أكتوبر، ورشة عمل مدتها أسبوع حول إدارة الطوارئ، والتي ُصّممْت 
خصيصاً لُتالئم السياق السوري. وحملْت ورشة العمل اسم "التدريب على حاالت الطوارئ في سورية" وأُجريْت 
بدعم من مركز التعليم العالمي التابع للمفوضية. وقد وّفر هذا التدريب الخاص بالتأهب لحاالت الطوارئ، فرصة 
الحصول على تدريب مكّثف على إدارة الطوارئ، كما استهدف 38 موظفاً سورياً. وسبقْت ورشة العمل التدريبية 
التابع  العالمي  التعليم  ُيتيحها مركز  التي  أُجريْت من خالل منصة "تعلّم وتواصل"  تفاعلية  هذه دورات تدريبية 
في  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  في  للمشاركين  إلزامية  تدريبية  دورات  وهي  اإلنترنت،  شبكة  على  للمفوضية 
مجاالت مثل الحماية، والصحة، واإليواء، ونهج "العمر والجنس والتنوع"، واالستجابة لحاالت العنف القائم على 

الجنس/النوع االجتماعي، والتدخالت القائمة على النقد.

المفوضية ُترّكز على بناء قدرات موظفيها من خالل "التدريب على حاالت الطوارئ في سورية"
وقد كان التدريب مكثفاً، حيث اختبر المشاركون محاكاة لظروف الحياة الحقيقية، وخاصة فيما يخص الحاجة إلى 
المعّقدة. كما  التحّديات  بما في ذلك بعض  الطوارئ،  التخطيط لألسبوعين األولين من عملية االستجابة لحاالت 
أُجريْت عّدة تمارين لبناء الفريق بهدف تعزيز إمكانيات تشكيل الفرق والتنسيق بين المشاركين. وشملْت بعض 
التنفيذ وتقنياته وأساليبه، وغيرها من جوانب  المخاطر، ومفاهيم  التدريب تحليل  تناولها  التي  الكثيرة  المواضيع 
االستجابة لحاالت الطوارئ التي تتبناها المفوضية، بما في ذلك اإلدارة في حاالت الطوارئ، وآليات التفاوض 

اإلنساني، وصنع القرار. 

كما تضمن التدريب تمريناً خاصاً بالتخطيط، والذي اعتبره الكثيرون من أبرز النقاط التي شملها التدريب، حيث تم 
تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات، وُكلّفْت كل مجموعة بالعمل على وضع خطة طوارئ شاملة لسيناريو من 
الحياة الواقعية. هذا وقد رأى المشاركون والمدربون أن التدريب قد حقق بالفعل نجاحاً كبيراً، وتخطط المفوضية 

إلقامته مرة أخرى في عام 2017.
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حلب 
تطور المفوضية في االستجابة للطوارئ 

نزوح بسبب النزاع 1
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توزيع مواد اإلغاثة األساسية 
والمالبس الشتوية 

المفوضـيـة تـبـدأ  باالسـتجابة 

2

3
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البدء بتركيب مجموعات 
اإليواء ورصد العمل

قانونية  تدخالت  ينظم  المفوضية  في  الحماية  فريق 
وأخرى تتعلق بالحماية والخدمات المجتمعية

4
5
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اضطلعت 
المفوضية السامية 

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
بدور ريادي لكل من قطاعات الحماية 

والخدمات المجتمعية، واإليواء، والمواد 
غير الغذائية. وتعد المفوضية عضواً فعاالً في 
قطاعي الصحة والتعليم. كما ساهمت المفوضية 

بحكم دورها القطاعي الرائد في مراجعة 
االحتياجات اإلنسانية في خطة االستجابة 
اإلنسانية لسورية لعام 2016، وحالياً 

مراجعة االحتياجات اإلنسانية 
لسورية لعام 2017

النهج القطاعي
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قطاع الحماية والخدمات المجتمعية

المجال  هذا  في  الفاعلة  الجهات  جميع  جهود  حشد  على  سورية  في  المجتمعية  والخدمات  الحماية  قطاع  يعمل 
وتجّنب  األزمة،  من  المتضررين  الحتياجات  تلبيًة  المقّدمة  لالستجابة  الفّعال  التنسيق  ضمان  بهدف  وتسخيرها 
المشتركة  واالستجابات  االستراتيجيات  وتطوير  الممارسات،  أفضل  ومشاركة  الخدمات،  تقديم  في  االزدواجية 
والفريق  اإلنسانية  الشؤون  منّسق  إلى  المشورة  القطاع  هذا  ويقّدم  الحماية.  في مجال  القائمة  للتحديات  للتصّدي 
القُطري اإلنساني فيما يخص مناصرة الحماية والتدخالت الممكنة في هذا المجال، كما يمد يد العون للقطاعات 
األخرى بهدف تعميم مبادئ الحماية ومعاييرها ضمن استجابتها اإلنسانية. وفي هذا السياق، تضطلع المفوضية 
بمهمة قيادة قطاع الحماية والخدمات المجتمعية الذي يضم حالياً 21 عضواً، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة، 
والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. كما يضم القطاع مجموعتي عمل فرعيتين هما: مجموعة عمل حماية 
الطفل التي تتألف من 19 عضواً وتقودها اليونيسف، ومجموعة عمل العنف القائم على النوع االجتماعي التي 

يقودها صندوق األمم المتحدة للسكان، والتي تتألف من 17 عضواً.

ووفقاً لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2016، يهدف هذا القطاع إلى تحقيق األهداف الخمسة الرئيسية التالية:
من 	  والتخفيف  المستمرة،  المناصرة  أنشطة  خالل  من  األزمة  من  المتضررين  األشخاص  حماية  تعزيز 

المخاطر، وتعزيز االستجابة لقضايا الحماية.

تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المجتمعية الوطنية على تقييم االستجابة الحتياجات الحماية وتحليلها.	 
تمكين الفتيات والفتيان المتضررين من األزمة، وبشكل خاص الفئات األكثر عرضة للمخاطر في المواقع 	 

مع  يتماشى  بما  وذلك  الحماية،  وذات جودة الحتياجات  فّعالة   استجابة  على  الحصول  من  األولوية  ذات 
المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني.

ضمان حصول الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي على خدمات شاملة ذات نوعية عالية في 	 
مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، وتأكيد تطبيق التدابير واإلجراءات للحد من مخاطر هذا النوع 

من العنف.
الحد  من  تأثير المخلفات المتفجرة من خالل تنفيذ أنشطة التوعية بالمخاطر.	 
وخالل عام 2016، وّسع القطاع قدراته بشكل كبير وذلك من حيث النطاق الجغرافي وعدد الشركاء. ففي نهاية 	 

عام 2016، وصل عدد الشركاء الذين ينفذون بشكل مباشر خدمات الحماية ما مجموعه 49 شريكاً، منهم 35 
منظمة غير حكومية وطنية، وخمس منظمات غير حكومية دولية، وأربع وكاالت تابعة لألمم المتحدة، وثالث 
وزارات خاصًة وزارة التربية التي كانت معنية بتوفير أنشطة التوعية بالمخاطر. وقد تم تقديم خدمات الحماية 
في 172 ناحية في سورية أي 63 ٪ من إجمالي عدد النواحي، حيث توّزعت الخدمات بشكل متساٍو نسبياً بين 

المناطق المدرجة على مقياس الشدة المعتمد في القطاع من 1 إلى 5.
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قطاع الحماية والخدمات 
المجتمعية في عام 2016

والبالغ  الفرعية  والقطاعات  الحماية  قطاع  في  والشركاء  األعضاء  قّدم 
عددهم 49 شريكاً خدمات مباشرة لألشخاص الذين يحتاجون الحماية بلغت 
ُتعتبر الزيادة  الواقع  ما مجموعه 5,9 مليون خدمة في عام 2016. وفي 
التي طرأت على االستجابة كبيرة وهامة بالمقارنة مع األعوام السابقة، حيث 
وصلت الخدمات المقدمة في عام 2015 إلى ما مجموعه 3,5 مليون، بينما 
وصل حجم الخدمات المباشرة وغير المباشرة المقدمة في عام 2014 إلى 
1,1 مليون. وفي حين شكلت حمالت التوعية العامة جزءاً هاماً من أنشطة 
الحماية في عامي 2014 و2015، فقد رّكز تقديم الخدمات في عام 2016 
المبادرات  خالل  من  المقدمة  المباشرة  الحماية  خدمات  على  أكبر  بشكل 

المجتمعية التي غّطت االحتياجات المرتبطة بمجموعة واسعة من القضايا.

تعززت الحماية المجتمعية بشكل ملحوظ في عام 2016، ووّفرت خدمات 
أوسع وأعمق، حيث:

في 11 	  زداد عدد المراكز المجتمعية من 30 إلى 74 مركزاً 
محافظة، وُتعنى هذه المراكز بتقديم خدمات الحماية المجتمعية 

المتكاملة، وتساندها في ذلك أيضاً فرق االستجابة المتنقلة.
ارتفع عدد متطوعي التوعية من 500 إلى 1,773 متطوعاً، 	 

تحديد  خالل  من  مجتمعاتهم،  في  فاعالً  دوراً  يلعبون  وهم 
ونشر  واإلحاالت،  األولية  االستجابات  وتوفير  االحتياجات، 

المعلومات ذات الصلة بقضايا الحماية.
مبادرة 	   813 عددها  بلغ  التي  المجتمعية  المبادرات  دعمْت 

مشاريع صغيرة ترّكز على الحماية، حيث صممت المجتمعات 
المحلية هذه المشاريع ونّفذتها من أجل االستجابة الحتياجاتها.

بمعّدل  المدنية  الوثائق  في مجال  المقّدمة  القانونية  المساعدة  ارتفع حجم 
سبعة أضعاف خالل عام 2016، حيث:

قّدمت شبكة مؤلفة من 119 محامياً المشورة والمساعدة القانونية 	 
اإليواء  ومراكز  المجتمعية  المراكز  في  نازح   73,000 إلى 
الوثائق،  باستصدار  المتعلقة  القضايا  يخص  فيما  الجماعية 
وحماية الطفل، والعنف القائم على النوع االجتماعي، واألحوال 

الشخصية.

التوعية حول 	  نازح من جلسات   54,700 استفاد ما مجموعه 
المسائل القانونية المختلفة.

قّدمْت المفوضية خدمات حماية الطفل إلى 1,4 مليون مستفيد، حيث:
ازداد عدد المساحات الصديقة للطفل من 125 إلى 215 )74 منها 	 

ضمن المراكز المجتمعية(، وهي ترمي إلى دعم صمود األطفال 
والشباب ورفاههم من خالل تقديم األنشطة المجتمعية المنظمة.

من 	  منهم   ٪  77( شخص   630,000 مجموعه  ما  استفاد 
األطفال(، من خدمات حماية الطفل والدعم النفسي االجتماعي، 

بما في ذلك برامج الرعاية الوالدية.
حّددت المفوضية 12,800 طفالً معّرضاً للخطر، وقّدمْت المساعدة 	 

لهم من خالل إدارة الحاالت أو اإلحالة إلى الخدمات المتخّصصة.
الترفيهية 	  المجموعات  من   5,500 المفوضية  وّزعت 

ومجموعات تنمية الطفولة المبكرة.
كما قّدمت المفوضية خدمات التوعية بالمخاطر إلى 1,83 مليون طفل في 

جميع أنحاء البالد، تم تنفيذ معظمها من خالل وزارة التربية.
بالعنف  الخاصة  الخدمات  من  شخص   527,000 مجموعه  ما  استفاد 

القائم على النوع االجتماعي، حيث:
وّفرْت المفوضية 18 مساحة آمنة للنساء والفتيات.	 
بالعنف 	  تتعلق  خدمات  على  وفتاة  امرأة   192,000 حصلْت 

القائم على النوع االجتماعي.

حّددْت المفوضية 17,600 شخصاً ودعمتهم من خالل إدارة الحالة.	 
النوع 	  على  القائم  بالعنف  توعية  أنشطة  المفوضية  قّدمت 

حصلت  حين  في  وفتاة،  امرأة   158,000 إلى  االجتماعي 
الخاص  االجتماعي  النفسي  الدعم  على  وفتاة  امرأة   16,500

بالعنف القائم على النوع االجتماعي.
والدعم  المادية   / النقدية  المساعدات  من  شخص  مليون   1,07 استفاد 
االجتماعي واالقتصادي للحد من مخاطر الحماية واالستجابة لالحتياجات 

الطبية أو األساسية الفردية.
استفاد 1,32 مليون شخص من حمالت التوعية حول قضايا الحماية من 

خالل مبادرات االتصال والتواصل، ومن ذلك:
العامة، 	  الحماية  قضايا  حول  شخص   355,000 توعية 

و767,000 حول موضوع حماية األطفال، و200,000 حول 
العنف القائم على النوع االجتماعي.

توزيع 730,000 نشرة توعية حول الحماية لرفع مستوى الوعي 	 
بالحقوق.

الوصول إلى 22 منطقة محاصرة وأخرى يصعب الوصول إليها 	 
تم  الوكاالت، حيث  بين  المشتركة  المساعدات  قوافل  من خالل 
تحديد مخاطر الحماية وتقدير عدد السكان المحتاجين للمساعدة 

في هذا المجال بما مجموعه 655,000 شخص.

brumat@unhcr.orgمنسق القطاع اليزابيتا برومات/
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منسق القطاع ناديا كارليفارو/

قطاع اإليواء

عدد 
المستفيدين األنشـطة

إعادة تأهيل مراكز اإليواء الجماعية  9,702
39,552 تحسين مراكز اإليواء الخاصة 
12,184 دعم اإليواء الموجه للمالكين 

186 بناء القدرات / تدريب أصحاب المصلحة على الصمود الموجه الكتساب مهارات اإليواء
3,517 إدارة المراكز الجماعية لألونروا وصيانتها

25,842 تقديم مجموعات اإليواء لحاالت الطوارئ 
5,200 إعادة تأهيل البنية التحتية في المجتمع 
5,496 تحسين مراكز اإليواء الجماعية
8,290 دعم وحدات التشغيل والصيانة 

5,911 توزيع عدة ومعدات الشتاء 

115,880 المجموع 

تضطلع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بدور ريادي أيضاً في مجموعة العمل الخاصة باإليواء 
حيث ترأس هذه المجموعة مع وزارة الشؤون المحلية وتضم المجموعة، واإلسعاف األولي، وبرنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية، والمجلس الدنماركي لالجئين، والمجلس النرويجي لالجئين، ووكالة األدفنتست لإلغاثة والتنمية 
الدولية، ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية- فرنسا، وميدير، وبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس، ومنظمة 
الهجرة الدولية. وتعمل هذه المجموعة مع وزارة الشؤون االجتماعية والهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين في 

سورية لوضع خارطة االحتياجات في سورية وتقديم استجابة شاملة قدر اإلمكان.

حقائق اإليواء في سورية 
يتطلب ما يقدر بنحو 13,5 مليون شخص في سورية المساعدة اإلنسانية والحماية،  بما في ذلك ستة ماليين طفٍل.	 
يقّدر عدد المنازل المتضررة جزئياً أو كلياً في  سورية بأكثر من 1,2 مليون منزل حيث دّمر 400,000 	 

منها بالكامل.
يعيش 1,7 مليون نازح في المخيمات ومراكز اإليواء الجماعية وهناك 2,4 مليون فرد بحاجة إلى مأوى مناسب.	 

في عام 2016، استطاع القطاع الوصول إلى 115,880 فرداً باستخدام حلول اإليواء المختلفة.

االستجابة
تهدف استجابة قطاع اإليواء إلى تحسين مراكز اإليواء الموجودة والمرتقبة بهدف التخفيف من النزوح وضمان 

carlevar@unhcr.orgقدرة النازحين على العودة إلى بيوتهم والتمتع بحقوقهم وفقاً للمعايير الدولية لقانون ملكية األراضي السكنية .

ويركز القطاع على ستة مجاالت لالستجابة وهي: 
االستجابة لحاالت الطوارئ، وتوفير دعم اإليواء إلنقاذ الحياة والمحافظة عليها.	 
إعادة تأهيل وصيانة المباني الحكومية كمراكز إيواء جماعية.	 
إعادة تأهيل المباني الخاصة غير المكتملة.	 
تقديم مساعدة اإليواء الموجهة للمالكين أو المستأجرين إلصالح أماكن سكنهم.	 
رفع وعي النازحين والمجتمع المضيف حول حقوق ملكية األراضي السكنية من خالل جلسات التوعية التي 	 

يقوم بها شركاء المساعدة القانونية.
تعزيز جهود بناء القدرات المستمرة لتحسين االستجابة ألزمة النازحين.	 

الثغرات والتحديات
المخاوف األمنية التي تعيق الوصول بشكل منتظم إلى المناطق المحتاجة.	 
النزوح المفاجئ وعدم القدرة على التنبؤ به بعد التوترات والنزاعات.	 
محدودية قدرات الشركاء على التنفيذ.	 
تعقيد المتطلبات الرسمية واإلجراءات اإلدارية.	 
العدد المحدود من المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في سورية باإلضافة إلى القدرة التشغيلية 	 

المحدودة لبعضها.
تحديد االحتياجات والتحقق الموثوق منها ومن جوانب الضعف والمجموعات المستفيدة.	 
العدد المحدود للمواقع والمباني التي تساعد على تنفيذ حلول انتقالية وتحسين إمكانية استخدام النازحين المؤقت لها.	 
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مشاريع ا�يواء لكل مرحلة

2,4 مليون شخص محتاج 
1,2 مليون شخص مستهدف أو محتاج  حسب خطة اإلستجابة اإلنسانية 2016

39 ٪ من 300,000 مستهدف محتاج (في مراكز اإليواء) حسب مركز سورية 
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تسليم كامل التنفيذ الفعلي 
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قطاع المواد غير الغذائية لحاالت الطوارئ 

يعتبر تقديم الدعم بالمواد غير الغذائية أساسياً للسكان المتضررين بسبب األزمة، حيث يقدر عدد المحتاجين إلى 
هذا النوع من الدعم بـ 5,8 مليون فرد. كما أن اإلخالء والحيازة غير اآلمنة والنزوح المتكرر ال تزال تعتبر 
أيضاً. وقد ساهمت عدة عوامل  مشكالت مزمنة. وال يزال الوصول إلى المواد غير الغذائية وتوافرها محدوداً 
في تفاقم الوضع اإلنساني خالل السنوات الماضية منها النزاع، واإلجراءات االقتصادية والمالية المفروضة على 

سورية، والتدهور االقتصادي، ومحدودية الخدمات األساسية. 

المجموعة  هذه  وترأس  الغذائية  غير  المواد  قطاع  في  ريادي  بدور  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  وتضطلع 
بالتشارك مع منظمة الهالل األحمر العربي السوري. حيث تشمل الوكاالت الشريكة وكاالت األمم المتحدة مثل 
اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألونروا وصندوق األمم المتحدة للسكان والمنظمة العالمية للهجرة 
ومنظمات دولية غير حكومية مثل المجلس الدنماركي لالجئين ومنظمة اإلسعاف األولي و أرض اإلنسان باإلضافة 
إلى المنظمات السورية غير الحكومية مثل بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس واألمانة السورية 
للتنمية. وتعمل هذه المجموعة مع الهالل األحمر العربي السوري ووزارة الشؤون االجتماعية ووزارة اإلدارة 

المحلية والسلطة العامة لالجئين الفلسطينيين في سورية للتصدي لموجات النزوح الجديدة.

في عام 2016 وصلت العمليات المشتركة بين الوكاالت وعمليات األونروا إلى 859,898 فرداً في مناطق 
المحاصرة و  المناطق  األفراد )30 %( في  259,810  من  إليها وأخرى محاصرة، منهم  الوصول  يصعب 
322,542 فرداً )37 %( في المناطق التي يصعب الوصول إليها. حيث استفاد حوالي 5 ماليين شخص في 
بين  مشتركة  قافلة   99 عبر  وذلك  األساسية  اإلغاثة  مواد  من    1,192,574 توزيع  من  أنحاء سورية  جميع 

الوكاالت إلى ريف دمشق وحمص وحماة وحلب وإدلب.  
 

النازحين  الحتياجات  استجابها  الغذائية  غير  المواد  قطاع  في  األعضاء  الوكاالت  تواصل   ،2012 عام  ومنذ 
والمتضررين من النزاع.  وشهد القطاع في عام 2016 تحسناً إيجابياً في الوصول إلى المناطق المحاصرة وتلك 

التي يصعب الوصول إليها مما مّكنه من توفير مئات اآلالف من المستلزمات األساسية لألسر ألكثر حاجة.
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تركز القطاعات على ستة مجاالت أساسية في االستجابة:
االستجابة لحاالت الطوارئ المفاجئة، باإلضافة إلى تقديم المزيد من الحلول المستدامة عن طريق التركيز على 	 

إنقاذ األرواح والحفاظ على الحياة من خالل تقديم مجموعات المواد غير الغذائية، ومواد البناء وأدواته.
الربط مع القطاعات األخرى: المشاركة الفعالة مع قطاعات الحماية، وتنسيق المخيمات وإدارتها، والمياه 	 

والنظافة، وسبل كسب العيش والتعافي المبكر، والتعليم.
ضمان التخطيط المناسب والفعال لحاالت الطوارئ من أجل االستجابة لحاالت النزوح المفاجئة.	 
دعم استدامة حياة الالجئين عن طريق تقديم المواد غير الغذائية على مستويين؛ مستوى الطوارئ من خالل 	 

النقدية لدعم الصمود  المبالغ  قائمة على  الغذائية، ومستوى مستدام من خالل تدخالت  المواد غير  توزيع 
والتعافي المبكر للمجتمعات المتضررة.

التركيز أكثر على جهود التنسيق، من خالل إيجاد آلية تنسيق فعالة والمحافظة عليها ضمن القطاع وفيما 	 
بين القطاعات وما بين الوكاالت، باإلضافة إلى التفاعل المستمر مع الجهات المعنية األخرى مثل الشركاء 
تعزيز  عن  فضالً  األحمر.  للصليب  الدولية  واللجنة  السوري  العربي  األحمر  الهالل  ومنظمة  الحكوميين 
التنسيق على المستوى دون الوطني عن طريق إنشاء مجموعات عمل محلية، وتوسيع التغطية اإلقليمية من 

خالل "النهج الشامل لسورية ". 
بناء قدرات األطراف الفاعلة التي تتصدى لألزمة اإلنسانية في سورية، بما فيها المنظمات غير الحكومية 	 

وبقية األطراف المعنية. 

الثغرات والتحديات
الوصول إلى السكان المحتاجين خصوصاً في المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها.	 
القيود البيروقراطية.	 
التقييمات الموثوقة والمعلومات ذات المصداقية.	 
النهج الواضح للرصد وإعداد التقارير.	 
االفتقار أو الوصول إلى البيانات بناًء على االحتياجات .	 
عدم وجود قاعدة بيانات للمستفيدين يتم توفيرها للجهات الفاعلة مما يؤدي إلى عدم القدرة على رصد تقديم 	 

المساعدة بشكل صحيح أو التحقق منها.
 القدرة المحدودة للشركاء المحليين من حيث االحتياجات التدريبية، والمهارات، والمعرفة.	 

على الرغم من كل ما ذكر، فقد خطا القطاع خطوات مهّمة نحو األمام منذ عام 2015، حيث ازداد عدد األفراد 
تقدير  في  تقدم  كما حصل  المحاصرة،  وتلك  إليها  الوصول  التي يصعب  المناطق  في  إليهم  الوصول  يتم  الذين 
االحتياجات ورصد المساعدات. وقد شهدت زيادة القدرة في مجال إدارة المعلومات تطوير أدوات جديدة إلعداد 
التقارير وتحسيناً عاماً في بنية إدارة البيانات. كما تم تعزيز التنسيق في النهج الشامل لسورية خالل األشهر الستة 
األولى من هذا العام. عالوًة على إدخال عدد من المواد الجديدة إلى جانب المواد القياسية مما رفع من مرونة 

أعضاء القطاع في استهداف المجموعات الضعيفة بمواد محددة.
anderssj@unhcr.orgمنسق القطاع جويل أندرسون/
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اإلبداع ُيثمر ضعف الفائدة في حلب
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أظهرْت المفوضية في 
حلب، بالتعاون مع شريكتها جمعية النماء، 

قدراً كبيراً من اإلبداع في تصميم تدّخالت لكسب 
العيش نتج عنها فائدة مزدوجة للنازحين. وقد جاءت 

التدّخالت على شكل وحدة إنتاجية تأّسست عقب إعادة تأهيل 
مستودع مهجور وتجهيزه بما مجموعه 67 آلة خياطة. حيث 

ُتساعد هذه الوحدة 60 شخصاً على إتقان فن الخياطة خالل فترة ستة 
أشهر، وُتساعدهم على دخول سوق العمل من خالل تقديم فرص عمل  
لهم أو مساعدتهم على بدء مشاريعهم الخاصة عبر برنامج منح األعمال 
التجارية الصغيرة، أو دعمهم بأدوات الخياطة الالزمة. وخالل موجة 
النزوح األخيرة من شرقي حلب، صّمم النازحون العاملون في هذه 
الوحدة اإلنتاجية وصّنعوا مالبس شتوية دافئة )عباءات قصيرة( تم 

توزيعها على النازحين في جبرين.
وبذلك فقد وّفر إبداع جمعية نماء، بالتعاون مع المفوضية، 

فرص التدريب والعمل للنازحين من جهة، وساعد 
على توفير الدفء للنازحين من جهة 

أخرى. 



تقرير نهاية العام 2016، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين84

الشركاء
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اإلمارات

تاريخ التمويل

المانحون والتمويل
بحلول نهاية عام 2016، حصلْت المفوضية في سورية على مساهمة إجمالية قدرها 124,280,594 دوالراً أمريكياً، وهي تمثل 33 ٪ من إجمالي احتياجات التمويل البالغة 379,801,175 دوالراً أمريكياً، والتي تحتاجها المفوضية 
لتنفيذ خطتها لالستجابة اإلنسانية للنازحين السوريين لعام 2016. وقد قّوض نقص التمويل هذا من إجمالي نطاق التدخالت التي تنفذها المفوضية داخل سورية، وأدى إلى الوصول إلى عدد أقل من المستفيدين المستهدفين بالمساعدات 
اإلنسانية. ومع ذلك، فقد أُتيحْت للمفوضية موارد كافية لتنفيذ أنشطتها ذات األولوية. وفي الحقيقة، فإّن الحصول على أموال إضافية سُيعزز من استجابة المفوضية، وسيسمح لها بالوصول إلى المستفيدين األكثر ضعفاً بهدف حفظ أرواحهم، 

والحد من مواطن ضعفهم، وتعزيز قدرتهم على التكيف، إلى جانب رعاية آليات دعم المجتمع المحلي.

وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كانت الجهات المانحة الخمسة األولى هي حكومات الواليات المتحدة األمريكية، وجمهورية ألمانيا االتحادية، وكندا، ومملكة النرويج، واالتحاد األوربي. وباإلضافة إلى ذلك، واصلْت المفوضية 
حصولها على الدعم من القطاع الخاص، على الرغم من أن مساهمته ال تزال منخفضة جداً، حيث تمّثل 3 ٪ فقط من مجموع األموال المستلمة.

وال يزال النزاع الدائر، ومخاطر الحماية الناشئة التي تؤثر على جميع المدنيين في األراضي السورية، تطغى على برنامج الالجئين داخل سورية، حيث يتم تخصيص التمويل بشكل أساسي لالستجابة الحتياجات النازحين. وال يزال برنامج 
الالجئين يعاني من نقص التمويل، وما ينتج عنه من عدم كفاية الموارد، وال سيما بالنظر إلى االحتياجات المتزايدة لالجئين وطالبي اللجوء. وبحلول نهاية عام 2016، لم يحصل برنامج الالجئين سوى على 1,726,396 دوالراً أمريكياً، 

وهو ما يمثل 3 ٪ فقط من احتياجاته التمويلية.

الشكـر الجزيل للمانحين
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UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Voices From the Field - UNHCR Syria End of the Year Report 2014: 
http://www.refworld.org/docid/54f814604.html

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Fresh Displacement, Changing Dynamics, UNHCR Responds – UNHCR Syria Mid-Year Report 2015:
http://www.refworld.org/docid/55e7f68a4.html

UN High Commissioner for Refu gees (UNHCR), ‘Protecting and Supporting the Displaced in Syria’ UNHCR Syria End of Year Report 2015:
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/protecting-and-supporting-displaced-syria-unhcr-syria-end-year-report
http://www.refworld.org/docid/56cac3254.html

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Helping to Save Lives and Rebuild Communities. Mid-Year Report 2016 available at:
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/helping-save-lives-and-rebuild-communities-unhcr-syria-mid-year-report
http://www.refworld.org/docid/57c6dccc4.html

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Syria in Focus November/December, available at: 
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-syria-focus-novemberdecember-2016-enar

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Syria in Focus October, available at: 
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-syria-focus-october-2016-enar
http://www.refworld.org/docid/5832c2b54.html

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Syria in Focus September, available at:
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-syria-focus-september-2016-enar

2016 Syrian Arab Republic Humanitarian Response Plan (HRP):
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_hrp_syrian_arab_republic.pdf

2017 Syrian Arab Republic Humanitarian Needs Overview (HNO):
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/2017-humanitarian-needs-overview-syrian-arab-republic

www.unhcr.org/sy

لمزيد من القراءات

الموقع اإللكتروني الجديد للمفوضية في سورية
في شهر آب / أغسطس من عام 2016، أطلقْت المفوضية في سورية موقعها اإللكتروني الجديد المكّرس الستجابتها اإلنسانية لألزمة السورّية. وُيسلّط الموقع االلكتروني الجديد الضوء على أنشطة المفوضية بوصفها الوكالة الرائدة في 
قطاع الحماية، وال سيما لتوفيرها أنشطة الدعم النفسي االجتماعي، والمساعدة القانونية، وإحالة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، وتقديم خدمات حماية الطفل، والمبادرات المجتمعية، فضالً عن جلسات التوعية حول مختلف القضايا.

يتمّيز الموقع االلكتروني الجديد بسهولة استخدامه، وهو ُيرّكز أيضاً على استجابة المفوضية في سورية لمختلف المجاالت األساسية األخرى، ومنها اإليواء، والمواد غير الغذائية، والصحة، والتعليم. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه ُيسلط 
الضوء على الجهود المشتركة بين المفوضية وشركائها التنفيذيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والمنظمات المجتمعية المحلية.
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تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي

لالتصال بنا

UNHCRiNSYRiA

@UNHCRiNSYRiA / @kHAtEEbUNHCR

UNHCRiNSYRiA

UNHCR-SYRiA.tUMbLR.COM

HttPS://gOO.gL/QUtzSW

UNHCRS

HttPS://gOO.gL/E1Y8gk 

 

UNHCRiNSYRiA 

موقعنا اإللكتروني

www.unhcr.org/sy

+963 11 2181
+963 932 1002736
+963 11 2139929
syrda@unhcr.org

+963 21 2673661/ 2
+963 932 119131
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فاكس:

شارع عبد اهلل بن رواحة،  كفرسوسة
صندوق البريد 30891، دمشق - سورية

البناء 42، شارع أمية، الشهباء القديمة
صندوق البريد 16506، حلب - سورية

بناء غازي برو، شارع السياحي، مقابل ملعب القامشلي، القامشلي- 
سورية

اإلنشاءات، فندق سفير،
حمص – سورية

دمشق

القامشلي

حمص

طرطوسالسويداء

حلب

+963 16 315959
+963 988 127398

شارع طالئع البعث، منطقة القصور، 
السويداء – سورية

+963 31 2139971

+963 43 330990

كورنيش، مرفأ طرطوس، 
طرطوس – سورية

بسام دياب، ديميان ماك سويني، ديمة النائب، فراس الخطيب، حميد معروف، كنان إبراهيم، محمد القاسم، قصي األزروني، شذا شقفة، 
فيفان طعمة، زينة مريود، وغيرهم من موظفي المفوضية في المكتب الُقطري والمكاتب الميدانية وشركاء المفوضية 

نتوجه بالشكر الخاص لكل من أخذ الصور المستخدمة في هذا التقرير وهم:



تقرير نهاية العام 2016، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين88

نشر هذا التقرير فريق إعداد التقارير في المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، دمشق، سورية

ديميان ماك سويني
ُنوار الشرع

محمد القاسم
زينة مريود



syrdareporting@unhcr.org

كتب هذا التقرير وصممه وأنتجه
فريق وحدة إعداد التقارير في 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين دمشق، سورية




