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المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين، سورية 

• المساعدة•	 المفوضية• تقديم•
لالجئين•والنازحين•العائدين•على•

حد•سواء•في•منطقة•الحصن
 

• مشاركة•المفوضية•في•احتفاالت•	
المجتمع•في•مدينة•حمص•القديمة

 
• خط•	 عبر• المفوضية• وصول•

النزاع•إلى•أورم•في•حلب•

UNHCR-SYRIA UNHCR-SYRIA UNHCR-SYRIAUNHCR SYRIAUNHCRINSYRIA

تابعونا•على•مواقع•التواصل•االجتماعي:

إضاءات

مقتطفات
منطقة  إحياء  في  تساعد  المفوضية 

الحصن في ريف حمص

زارت•المفوضية•بتاريخ•12•أيار/مايو•قرية•الحصن•الواقعة•في•ريف•حمص•
والتي•تضررت•بشدة•خالل•السنوات•الماضية•من•النزاع.•وتعد•القرية•التي•تقع•
تحت•قلعة•الحصن-•إحدى•أهم•القالع•الصليبية•في•القرون•الوسطى•في•العالم•
المحافظ•عليها-•مقراً•ألسرالالجئين•والنازحين•على•حد•سواء•الذين•يحاولون•

إعادة•بناء•حياتهم•ومنازلهم.

تقرير نهاية العام 2014
 للمفوضية السامية لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين
متوفر اآلن على:

Refworld: 
http://www.refworld.org/docid/54f814604.html

reliefweb: 
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/voices-field-unhcr-syria-end-year-report-2014

قلعة•الحصن
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الدمار•في•منطقة•الحصن
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•وتساعد•المفوضية•بالتنسيق•مع•شريكها•الهالل•األحمر•العربي•السوري•في•
توفير•مواد•اإلغاثة•األساسية•مثل•الفرشات•والبطانيات•واألغطية•البالستيكية،•
وكذلك•أدوات•المطبخ•ومستلزمات•النظافة.•وقد•رحب•العائدون•ترحيباً•حاراً•
بفريق•المفوضية•من•دمشق•وحمص•وشكروه•على•المساعدة•وعلى•تواجده•في•
أينما• المحتاجين• إلى• للوصول• الدؤوب• المفوضية•سعيها• الميدان.•وستواصل•

تواجدوا.
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بعد مضي عام - المفوضية مستمرة في تقديم المساعدة للعائدين 
إلى مدينة حمص القديمة

•زارت•المفوضية•مدينة•حمص•القديمة•وحضرت•معرضاً•للصور•الفوتوغرافية•في•حي•الحميدية•بعنوان•“عام•على•العودة”•نظمه•المجتمع•
المحلي•ُعرض•خالله•مدى•التحسن•التدريجي•في•المدينة•القديمة•على•مدى•األشهر•اإلثني•عشر•الماضية.•وقد•جسد•المعرض•“الذاكرة•الحية”•
للحياة•في•المدينة•القديمة•منذ•بدء•عودة•األسر•إليها،•فضالً•عن•ترميم•المساكن،•وتوزيع•المفوضية•لمواد•اإلغاثة•األساسية،•وعودة•المشاريع•
جت•المفوضية•على• التجارية•الصغيرة،•وكذلك•معالم•الحياة•اليومية•في•الفترات•األولى•من•عودة•السكان•مثل•الزيجات•والوالدات.•كما•َعرَّ

نها”•التي•عملت•على•تزيين•جدران•أحياء•المدينة•القديمة•برسومات•ولوحات•تبعث•على•األمل. المبادرة•المجتمعية•“َلوِّ

بدأ• •2014 أيار/مايو• في•
سكان• من• ساكن• مائة• حوالي•
بالعودة• القديمة• حمص• مدينة•
النزاع• من• عامين• بعد• إليها•
الذي•خلَّف•أعقابه•دماراً•هائالً.•
ذلك• من• عام• مضي• وبعد•
وصل•هذا•العدد•إلى•أكثر•من•
ألفي•ساكن•بعد•تقديم•المفوضية•
المساعدة•في•المنطقة•بالتعاون•
ُرصدت• وقد• شركائها.• مع•
وإعادة• التنظيف• عمليات•
المستمرة• والترميم• اإلعمار•
افتتاح• عن• فضالً• المدينة،• في•

بعض•المشاريع•التجارية•الصغيرة•مما•يشير•إلى•أن•السكان•يعملون•بجد•على•إعادة•بناء•حياتهم.•
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حضور•المفوضية•من•دمشق•وحمص•معرضاً•في•حي•الحميدية
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اآلن2014

رصد• زيارة• المفوضية• أجرت• وقد• هذا•
تمويلها• من• مستفيدين• نازحين• ثالثة• لمتابعة•
عليها• أشرفت• التي• الصغيرة• األعمال• لمنح•
بطريركية•أنطاكية•وسائر•المشرق•خالل•عام•
افتتحوا• الذين• أولئك• استفاد• حيث• •.2014
بعد• المنح• من• الحميدية• حي• في• لهم• متاجر•
إدارة• في• متقدمة• تدريبية• بدورة• التحاقهم•
لبدء• تقديم•مقترحات• األعمال•ساعدتهم•على•
مشاريعهم•التجارية•تم•تقييم•جدواها•بنجاح.•

المتلقين• إحدى• هي• 27•ربيعاً• الـ• ذات• ورنا•
مجال• في• جامعية• خريجة• وهي• المنح• لهذه•
تسلمها• عند• تمكنت• اإللكتروني.• التسويق•
صغيراً.• مقهًى• كان• متجر• فتح• من• المنحة•
الى• الناس• وعودة• الجاد• عملها• وبفضل•
متجر• إلى• المشروع• هذا• حولت• المنطقة،•
صغير•يضم•مقهى•في•غضون•ستة•أشهر.•وقد•شهدت•رنا•تطوراً•إيجابياً•حيث•التقت•خطيبها•فادي•أثناء•عملها•وهما•يخططان•حالياً•للزواج•بفضل•
هذا•المشروع.•حيث•ذكرت•رنا•“إنني•محظوظة•جداً•لحصولي•على•المنحة،•وأشكر•المفوضية•إلعطائي•هذه•الفرصة•التي•ساعدتني•أنا•وفادي”.

ومن•الجلي•أن•األمل•قد•بزغ•من•جديد•بعد•سنة•من•عودة•السكان•إلى•مدينة•حمص•القديمة•ومساعدة•من•المفوضية•وشركائها•على•الرغم•من•
النزاع•الدائر•في•البالد.
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رانيا•وفادي•يبيعان•القهوة•المطحونة•الطازجة•في•متجرهما•الصغير

المساعدات  المفوضية  تسليم 
عبر خطوط النزاع في 

غرب ريف حلب
شاركت•المفوضية•السامية•لألمم•المتحدة•لشؤون•الالجئين•يوم•13•أيار/مايو•
2015•في•قافلة•مشتركة•بين•وكاالت•األمم•المتحدة•عبر•خط•النزاع•إلى•أورم•
لـ• أساسية• إغاثة• بمواد• المفوضية• ساهمت• حيث• حلب.• ريف• الواقعة•غرب•
10,000 فرد•تم•تسليمها•إلى•مستودع•الهالل•األحمر•العربي•السوري•الذي•

ستنطلق•منه•عملية•التوزيع•لمناطق•عدة•في•غرب•وجنوب•ريف•حلب.
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الشـكر الجزيل للمتبرعين

لمزيد•من•المعلومات،•الرجاء•االتصال•بنا:

وحدة•إعداد•التقارير
المفوضية•السامية•لألمم•المتحدة•لشؤون•الالجئين،•سورية

#syrdareporting@unhcr.org

المانحون•خالل•عامي•2013•-•2014•استجابة•للوضع•اإلنساني•في•سورية


