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رمضان هذا العام حمل الكثير
من الخير
حققتم بعطائكم خير األثر في حياة األسر
لقد ّ
الالجئة والنازحة.
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مقدمة
بقلم خالد خليفة ،ممثل مفوضية
الالجئين لدى دول مجلس التعاون
الخليجي ومستشار المفوض السامي
للتمويل اإلسالمي.

أود بدايــة أن أشــكركم علــى دعمكــم الســخي والتزامكــم بمســاندة األســر الالجئــة والنازحــة فــي
ّ

حققنــا
رمضــان هــذا العــام .علــى الرغــم مــن التحديــات والمخــاوف التــي واجهناهــا عالميــاً ،لقــد ّ

مــــعاً إنجـــازات فاقت توقـــعاتنا ،واستــــطعنا بجهــــودكم تأميـــن الــــدعم آلالف األســــر الالجـــــئة
األكـــثر احتياجاً.

ستســاعد تبرعاتكــم الســخية أكثــر مــن  8,141أســرة الجئــة – أي أكثــر مــن  41,000شــخص

– علــى البقــاء آمنيــن تحــت ســقف يأويهــم وعلــى تأميــن الطعــام والميــاه لمــدة عــام كامــل.

إن هــذه الطمأنينــة هــي األكثــر أهميــة بالنســبة لهــؤالء الذيــن كانــوا يعتمــدون علــى الدخــل
اليومــي لتســديد ثمــن اإليجــار وتأميــن لقمــة العيش ألطفالهــم ،إلى أن وصل الوبــاء إلى البلدان

والمناطــق التــي يعيشــون فيهــا .شــكراً لمســاعدتكم هــذه األســر علــى اســتقبال العيــد بقلــوب
ملؤهــا األمــل ،ولثقتكــم بمفوضيــة الالجئيــن علــى تحقيــق ذلــك.

تتكيــف مــع اإلجــراءات المتّ خــذة لحماية
هــذا العــام ،كان علــى الكثيــر مــن العــادات الرمضانيــة أن ّ

الصحــة العامــة وخصوصــاً بالنســبة لالجئيــن والنازحيــن الذيــن يعيشــون فــي مخيمــات مكتظــة
ّ

بالســكان .اســتقبل الكثيــر منهــم شــهر رمضــان هــذا العــام دون يقيــن مــن وجــود طعــام علــى
الطاولــة عنــد حلــول موعــد اإلفطــار .وغالبــاً مــا يعانــي هــؤالء ،إلــى جانــب المجتمعــات المحليــة

التــي تســتضيفهم ،مــن محدوديــة الوصــول إلــى مصــادر الميــاه والمــواد والنظــم الصحيــة،
ويصارعــون مــن أجــل البقــاء فــي ظــل مــوارد اجتماعيــة واقتصاديــة شــحيحة.
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بمســاهمتكم والتزامكــم تجــاه الالجئيــن ،تمكّ نــت فــرق عملنــا مــن االســتجابة بشــكل مناســب
تصديــاً لهــذه الجائحــة .وقــد حصلــت المزيــد مــن األســر الالجئــة على المســاعدة النقدية
وفعــال
ّ
ّ

وقدمنــا أيضــاً
الطارئــة خــال رمضــان لتفــادي انــزالق المزيــد مــن األشــخاص إلــى دوامــة الفقــر.
ّ

المســاعدات العينيــة الضروريــة ،وخصوصــاً حــزم لــوازم النظافــة الصحيــة والصابــون ،باإلضافــة
ّ
المتأثــرة.
إلــى تركيــب محطــات إضافيــة للميــاه النظيفــة فــي المناطــق
أود أن أخـ ّـص بالشــكر كل الذيــن وضعــوا ثقتهــم فــي مفوضيــة الالجئيــن وخصصــوا زكاتهــم عبــر
ّ

صنــدوق الــزكاة لالجئيــن لتصــل كاملــة  100%إلــى األســر األكثــر احتياجــاً .بثقتكــم هــذه ،أصبحــت
ـتحقة،
أمــوال الــزكاة مصــدراً أساســياً لتمويــل ومســاعدة آالف األســر الالجئــة والنازحــة المسـ ّ
وبشــكل خــاص األكثــر ضعفــاً كاألرامــل واأليتــام فــي المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا مثــل

بنغالديــش واليمــن.

التحديــات الهائلــة التــي
بدعمكــم ،يســتمر العاملــون لدينــا بالعمــل إليصــال المســاعدات رغــم
ّ

يواجهونهــا .ال يــزال أمامنــا الكثيــر مــن العمــل والجهــد ،لكننــا ،بمســاعدتكم ومؤازرتكــم ،عازمــون
علــى المضــي قدمــاً.

ـا قــد وصلــت إلــى مســتويات غيــر مســبوقة .فبعــد خمــس ســنوات
إن األزمــة فــي اليمــن مثـ ً

مــن الصــراع ،بــات أكثــر مــن  80%مــن الســكان يحتاجــون للمســاعدة ،وبــات  15مليــون شــخص

بحاجــة للتدخــل العاجــل والمنقــذ لحياتهــم .ونتيجــة الفقــر المدقــع وســوء التغذيــة المنتشــر بيــن
الســكان ،يرتفــع معـ ّـدل وفيــات وبــاء كورونــا يوميــاً فــي اليمــن.

ـتمر
قدمــاً نحــو المســتقبل ،أكـ ّـرر شــكري لكــم لجعلكم عملنــا ممكناً ،وآمل أن نسـ ّ
وفيمــا نتطلّ ــع ُ
معــاً بااللتــزام تجــاه أولئــك األكثــر احتياجــاً خالل هــذه األوقات االســتثنائية.
لكل اإلحسان
جزاكم الله خيراً ّ
مع فائق احترامي وتقديري،

خالد خليفة ،ممثل مفوضية الالجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض
السامي للتمويل اإلسالمي
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ملخص (بإيجاز)
ّ
1
أثر عطائك في رمضان 2020

لقد ساهمت بتأمين المساعدة المعيشية الالزمة لِ ـ8,141
أسرة الجئة ونازحة لمدة عام كامل.

2
االستجابة لحالة الطوارئ الناتجة عن وباء كورونا COVID-19

بفضل دعمك ،تمكّ نا في المفوضية من الوصول لماليين الالجئين
والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم وتقديم حمالت التوعية
لهم وتوفير مواد وإجراءات الحماية والوقاية من وباء كورونا.

3
األزمة السورية

حصلت آالف األسر السورية في األردن ولبنان ومصر وفي داخل سوريا
ويسر.
على المساعدة العاجلة ليتمكّ نوا من قضاء شهر رمــــضان بأمان ُ
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4

األزمة في اليمن

مع تفاقم األزمة اإلنسانية في اليمن ،يأتي دعمك ليكون بمثابة
شريان حياة لألسر اليمنية ،إذ يمكّ نهم من توفير احتياجاتهم
الضرورية وتأمين المأوى والطعام والمياه والدواء ألنفسهم
وألطفالهم.

5
أزمة الالجئين الروهينغا

لقد ساهم دعمك بتأمين اإلغاثة والمأوى آلالف األسر المحتاجة
من الروهينغا ،والذين استقبلوا شهر رمضان لعام آخر بعيداً عن ديارهم
ظل المخاوف من ّ
تفشي وباء كورونا وفترة األمطار الموسمية.
وفي ّ
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العراق

تلقت األسر الالجئة واألسر العراقية النازحة والعائدة الدعم الحيوي
ّ
المنقذ لحياتهم والالزم لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم.

7
الزكاة

في رمضان هذا العام ،وصلت زكاتك كاملة  %100لألسر الالجئة والنازحة
المستحقة .بزكاتك شاركتهم النعم وبثقتك الغالية بالمفوضية أصبحنا
ّ
السند الذي يمكنهم االعتماد عليه في ساعة الحاجة.
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سارة من األردن.
أخبار ّ

شكراً من القلب
لمساعدتكم من
أمضوا شهر رمضان
بعيداً عن ديارهم
وأحبتهم .لقد وصل
ّ
دعمكم الكريم
إلى  8,141أسرة

"عندما تلقيت رسالة بأنني سأحصل على المساعدة...
غمرتنــي فرحــة ال توصــف ،وأحسســت بســعادة بالغــة
وشــعرت بالصدمــة ألننــي لــم أكــن أتوقــع الحصــول

علــى مســاعدة مــن أي أحــد ،وكنــت أنتظــر المــوت مــع
أطفالــي مــن الجــوع .وحتــى أطفالــي ال يزالــون إلــى
اآلن غيــر قادريــن علــى التصديــق ،فلــم يكــن هنــاك مــن
يســاعدنا ســوى بعــض أهــل الخيــر ” ...هــذا مــا قالــه عبــد
تلقــى
الواســع ،الالجــئ اليمنــي فــي األردن ،والــذي ّ
 120دينــاراً أردنيــاً ( 170دوالر أمريكــي) كمســاعدة

ماليــة مــن خــال أحــد أجهــزة الصرافــة اآلليــة الموجــودة
خطــة
عمــان حيــث يعيــش ،وذلــك فــي إطــار ّ
فــي مدينــة َّ
االســتجابة التــي وضعتهــا المفوضيــة لمســاعدة األســر

المتضــررة بســبب فيــروس كورونــا.

ـا" :أول مــا ســأقوم بشــرائه هو الطعام
كمــا أضــاف قائـ ً

ألطفالــي ،فهــم لــم يتناولــوا اللحــم منــذ عــام ونصــف.

مثــا والزيتــون ...أريــد أن
أريــد أن أشــتري لهــم الجبــن
ً
أشــتري لهــم أي طعــام آخــر غيــر الخبــز" .
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وحقق الكثير
خيرك َو َصل ّ

لقــد أبقيــت علــى األمــل فــي قلــوب األســر
الالجئــة ومكنتهــم مــن االحتفــال بالعيــد...
شــكراً مــن القلــب.
لقــد تمكّ نــا بفضلكــم مــن تأميــن الدعــم الحيــوي لِ ـ 8,141أســرة الجئــة ونازحــة (أي أكثر من
 41,000فــرد) لمــدة عــام كامل.

ـا لــك مــن كل فــرد فــي المفوضيــة تقديـ ًـرا
طلبنــا المســاعدة منــك ّ
فلبيــت النــداء  ...شــكراً جزيـ ً

لمشــاركتك فــي حملــة "رمضــان" التــي أطلقناهــا هــذا العــام وإليمانــك بــأن "خيــرك يفــرق" فــي
حيــاة األكثــر ضعفــاً .لقــد ســاهمت بإزاحــة بعــض الهـ ّـم عــن صــدور الالجئيــن والنازحيــن وأســرهم

وأحبتهــم ،ومــددت يــدك معنــا
الــذي اســتقبلوا وصامــوا شــهر رمضــان بعيـ ًـدا عــن أوطانهــم
ّ

لتزويدهــم بســبل الرعايــة المنقــذة لحياتهــم والمنعشــة آلمالهــم فــي األوقــات الصعبــة.
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جمعنا شــهر
بالرغــم مــن التحديــات الهائلــة التــي فرضتهــا جائحــة فيــروس كورونا المســتجد ،لقد
َ

ضعفا.
ً
رمضــان المبــارك علــى التعاطــف والتضامــن مــع الفئات األكثــر

ّ
والمتمثــل
لقــد مكنتنــا األمــوال التــي جمعناهــا خــال شــهر رمضــان مــن تجــاوز هدفنــا المحــدد
فــي توفيــر الدعــم األساســي مــن المســاعدات النقديــة والعينيــة والمــأوى واألدويــة

والميــاه النظيفــة لألســر األشـ ّـد ضعفــاً  ،وخصوصــاً أســر األيتــام والمســنين واألســر التــي
ـا عــن
تعيلهــا نســاء بمفردهـ ّـن فــي ســوريا واليمــن والعــراق واألردن ولبنــان ومصــر ،فضـ ً
الالجئيــن الروهينغــا فــي بنغالديــش والالجئيــن مــن مالــي فــي موريتانيــا.

شــكراً مـ ّـرة أخــرى لثقتــك الغاليــة بعملنــا الهــادف لمســاعدة األســر التــي تعتمــد علينــا خــال
رمضــان وطــوال العــام...

"رغــم الركــود االقتصــادي العالمــي ،لقــد شــهدنا زيــادة فــي التعاطــف
ـدم للفئــات األكثــر ضعفــاً بيننــا ".حســام شــاهين ،مســؤول
والدعــم العــام المقـ ّ
شــراكات القطــاع الخــاص فــي المفوضيــة.
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2

االستجابة لحالة الطوارئ الناجمة
عن وباء كوفيد 19-

إن مفهــوم الحظــر ليــس بجديــد علــى مالييــن الالجئيــن حــول العالــم ،فاألوضــاع المضطربــة
وحالــة عــدم اليقيــن التــي نشــعر بهــا اليوم ليســت جديدة عليهم ويعيشــونها كل يــوم .إن

غالبيــة الالجئيــن الذيــن فقــدوا منازلهــم يعيشــون فــي مناطــق مكتظة وبلدان تعانــي من تدني

ضعفــا خــال
ً
مســتوى المرافــق الصحيــة ومرافــق الميــاه والصــرف الصحــي ،ممــا يجعلهــم أكثــر

هــذه األزمــة.

ـودا مضنيــة منــذ بدايــة جائحــة فيــروس كورونــا
وبفضــل دعمــك ،بذلــت مفوضيــة الالجئيــن جهـ ً

للتأكــد مــن إدراج مجتمعــات الالجئيــن والنازحيــن ضمــن خطــط االســتجابة الوطنيــة والدوليــة
الســاعية الحتــواء هــذا الفيــروس والحـ ّـد مــن انتشــاره .وقــد عمــل زمالؤنــا علــى تأميــن الدعــم

لجميــع المحتاجيــن ،وذلــك مــن خــال تعزيــز الوعــي فــي المجتمعــات والمخيمــات فــي

جميــع أنحــاء العالــم ،وتوزيــع الصابــون والميــاه النظيفــة علــى األســر المحتاجــة ،إضافــة

إلــى توفيــر المســاعدات النقديــة الطارئــة والدعــم األساســي للمنشــآت الصحيــة.

وهنــا يسـ ّـرنا أن نفيدكــم علمــاً بــأن نســبة إصابــة األفــراد الذيــن تعنــى بهــم المفوضيــة بفيــروس

ـتمرة ،لكــن وبفضــل
ـبيا إلــى اآلن .إن عجلــة جهودنــا اإلغاثيــة مسـ ّ
كورونــا ال تــزال منخفضــة نسـ ً

دعمكــم الكريــم يمكننــا االحتفــال ببعــض اإلنجــازات التــي حققناهــا.
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سارة
أخبار ّ
من بنغالديش
UNHCR in Bangladesh (@UNHCR_BGD) June 16, 2020.

هــذا ســبب لالحتفــال! اليــوم تــم إخــاء أول  10مرضــى مــن مركــز األمــراض التنفســية
الحــادة للعــزل والعــاج  SARI ITCفــي أخيــا فــي منطقــة كوكــس بــازار بعــد تعافيهــم
الصحــة فــي الخطــوط
مــن فيــروس كورونــا .نقـ ّـدم التحيــة إلــى عمــل العامليــن فــي مجــال
ّ
األماميــة علــى تحقيقهــم ذلــك.
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الرئيسية
التدخل
ّ
األولويات ومجاالت
ّ
لمفوضية الالجئين:
ّ
الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة

• العمل مع وزارات الصحة في البلدان المتضررة لضمان شمل األشخاص
المهجرين من بلدانهم.
ّ
• اإلبالغ عن المخاطر وتعزيز مشاركة المجتمع مع التركيز على اتباع
إرشادات النظافة وااللتزام بالتباعد الجسدي.
• ضمان استمرار الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية.

الحماية واإلبالغ عن المخاطر
• حمايــة الالجئيــن والنازحيــن داخليــاً وعديمــي الجنســية والمجتمعــات
المضيفــة ،مــن خــال مواصلــة دعــم وتوفيــر أنشــطة وخدمــات الحمايــة
األساســية.

• وضــع األفــراد فــي صلــب جهــود االســتجابة والعمــل مــع شــبكات رصــد
حاليــا للتخفيــف مــن المخاطــر المتعلقــة
الحمايــة واإلبــاغ الموجــودة ً
بالحمايــة ،بمــا فــي ذلــك العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس.

• ضمــان وصولهــم إلــى المعلومــات الدقيقــة واآلنيــة وتمكينهــم مــن اتخــاذ
تدابيــر محــددة لضمــان تحقيــق التواصــل الشــامل المتــاح للجميــع.
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الرئيسية
التدخل
ّ
األولويات ومجاالت
ّ
لمفوضية الالجئين:
ّ

المساعدات النقدية والمأوى
• ضمــان حصــول األشــخاص الذيــن تُ عنــى بهــم المفوضيــة ،وخصوصــاً الفئــات
ضعفــا ،علــى المســاعدات النقديــة ومــواد اإلغاثــة األساســية.
ً
األكثــر
• توفيــر ظــروف أفضــل فــي المســاكن والمخيمــات بهــدف الحــد من مشــكلة
الكثافة الســكانية واالكتظاظ.

التعليم
• دعــم المــدارس الســتقبال الطــاب حيــن تســمح الظــروف الصحيــة بذلــك
والحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد.
• زيــادة مســتوى االســتثمار فــي التعليــم عــن بعــد وغير المباشــر أو فــي إيجاد
الحلــول البديلــة ،لضمــان اســتمرار األطفال الالجئيــن في التعلّ م.

3

األزمة في سوريا

فيمــا كانــت األســر الســورية الالجئــة فــي المنطقــة والنازحــة داخليــاً تســتذكر بحســرة أجــواء
رمضــان التــي كانــوا يعيشــونها فــي ماضــي الســنوات فــي ديارهــم ،والتجمعــات واللقــاءات
ـخية لتعـ ّـوض
تبرعاتكــم السـ ّ
تميــز يوميــات الشــهر الفضيــل فــي ســوريا ،جــاءت ّ
االجتماعيــة التــي ّ

تبدل أحوالـــهم بشكل
لهم بعـــض خســـائرهم المتزايدة عاماً بعد عام
وتطيب خواطــــرهم أمام ّ
ّ
مؤلــم.

ّ
المتأثــرة بهــذه األزمــة التــي
بفضــل عطائكــم ،تمكنــا مــن توفيــر الدعــم لألســر الالجئــة والنازحــة
طالت ،ومن إيصال المســاعدة إلى األكثر حاجة ،وقد كانت المســاعدة النقدية الخيار األنســب

بالنســبة للعديــد مــن األســر  .ويعــد برنامــج المســاعدات النقديــة فــي المفوضيــة أحــد أكثــر
ونجاحــا لدينــا وأفضلهــا تأثيــراً علــى حيــاة آالف األســر الالجئــة ويمكّ نهــم
ـكارا
ً
البرامــج ابتـ ً
مــن تلبيــة احتياجاتهــم الضروريــة وفــق أولوياتهــم.

وقــد اســتطعنا توزيــع المســاعدات النقديــة الطارئــة (التــي تصــرف لمــرة واحــدة) علــى
آالف األســر الالجئــة لمســاعدتها علــى الصمــود فــي ظــل ّ
تفشــي جائحــة كورونــا وإجــراءات
الحظــر المفروضــة .وتضمــن هــذه المســاعدات أن يتمكّ ــن األفــراد  -الذيــن كانــوا يعتمــدون
فــي الســابق علــى أجورهــم اليوميــة أو علــى طــرق غيــر نظاميــة لكســب الــرزق  -مــن توفيــر
الطعــام والمســكن ألســرهم.

دواء

مياه

مأوى

طعام
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أم عبد الله،

الجئة سورية في األردن.
لقــد ســمعنا مــن الكثيريــن عــن األثــر الــذي تركتــه فيهــم قصــة عبــد اللّ ــه ووالدتــه التــي اضطــرت
لرعايــة ابنهــا لوحدهــا دون مســاعدة بالرغــم مــن فقدانهــا لبصرهــا فــي ســوريا .بفضــل دعمكــم،
حصلــت هــذه األســرة علــى الدعــم الــازم لهــم خــال شــهر رمضــان.

فقــد ذهبنــا لزيارتهــم بعــد أســبوع واحــد مــن العيــد لنســمع منهــم كيــف أمضــوا الشــهر الكريــم،
وقــد أعربــت أم عبــد اللّ ــه لنــا خــال الزيــارة عــن مــدى امتنانهــا لدعمكــم الــذي ســاعد عائلتهــا
الصغيــرة علــى الصمــود ومواجهــة هــذه األوقــات الصعبــة.

أرســلت دعواتهــا وأمنياتهــا بالخيــر وشــكرها لــكل مــن أبــدى مشــاعر الحــب والتعاطــف مــع
قصتهــا ،حيــث قالــت" :اللّ ــه يحفظهــم بصحــة جيــدة ويحميهــم ويحمــي أســرهم".

وبالرغــم مــن عــدم تمكّ نهــا مــن شــراء مالبــس جديــدة لعبــد اللّ ــه بمناســبة العيــد ،إال أنهــا أخبرتنــا

معــا بتنــاول الطعــام اللذيــذ ،كمــا ســعدت بمشــاهدة طفلهــا وهــو يتعـ ّـرف
بأنهمــا قــد اســتمتعا ً

علــى صديــق جديــد ســاعده فــي رفــع معنوياتــه ،باإلضافــة إلــى عثــور األســرة خالل شــهر رمضان

علــى منــزل جديــد لإليجار.

ـا" :هديتــي هــذا العيــد كانــت صديقــي الجديــد الــذي أصبحــت اآلن
وأضــاف عبــد اللّ ــه قائـ ً
اســتمتع باللعــب وقضــاء الكثيــر مــن الوقــت معــه".
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قدموا طائرة ورقية لعبد الله كهدية متأخرة بمناسبة العيد.
موظفو المفوضية ّ
تبرعاتكــم الكريمــة فــي مســاعدة آالف الالجئيــن واألرامــل الالجئــات ،مثــل ناديــن ،فــي
أســهمت ّ

إعالــة أطفالهــم خــال شــهر رمضــان وفــي العيــد ،ومكّ نتهــم مــن التطلــع ُق ُدمــاً نحــو المســتقبل
ببعــض الطمأنينــة واألمــان.

وفــي هــذا الصــدد ،تقــول ناديــن ،مرســلة أطيــب أمنياتهــا بالخير واألجر للداعمين :لقد كان شــهر

مرت علينــا وذلك بســبب األزمة
رمضــان هــذا العــام واحـ ًـدا مــن أصعــب شــهور رمضــان التــي ّ
التــي كان ســببها تفشــي فيــروس كورونــا إلــى جانــب جميــع الظــروف األخــرى المحيطــة

بنــا ...لكــن ،وبالرغــم مــن كل هــذه الصعوبــات ،فأنــا أحمــد اللّ ــه كل يــوم علــى صحــة أطفالــي
وعلــى األشــخاص المعطائيــن الذيــن قدمــوا لنــا الدعــم الــذي لــم نكــن لنبقــى علــى قيــد

الحيــاة مــن دونــه ،كمــا أدعــوا اللّ ــه بــأن يجزيهــم كل خيــر.

نادين،

الجئة سورية في لبنان.
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مئات األطفال السوريين حصلوا على
هدايا العيد .
بعدمــا أمضــى الكثيــر مــن األطفــال الســوريين شــهر رمضــان فــي الحظــر ،فاجــأ المتطوعــون
المئــات منهــم خــال العيــد بزيــارة منازلهــم إلعطائهــم الهدايــا ورســم البســمة علــى وجوههــم،

ومن أجل زيادة الوعي بخصوص فيروس كورونا المســتجد .لقد حملت هذه الهدايا البســيطة

ـب ألطفــال ســوريا هــؤالء الذيــن شــهدوا ســنوات مــن الصــراع وخســروا الكثيــر
رســالة أمــل وحـ ّ

مــن طفولتهــم.

اســتجابة ألزمــة النــزوح المســتمرة لألســر داخــل ســوريا ،وكجــزء مــن خطــة االســتجابة الطارئــة

لفيــروس كورونــا ،يبقــى توفيــر المــأوى ألكثــر مــن  1.3مليــون نــازح أحــد أولوياتنــا الرئيســية

داخــل ســوريا.

وبالرغــم مــن المخــاوف بخصــوص التأخــر فــي تســليم حــزم بنــاء المــأوى نتيجــة الوبــاء ،فقــد تـ ّـم
إيصــال  8,100خيمــة و 35,000قطعــة مــن األغطيــة البالســتيكية فــي شــهر مايــو عبــر

الحــدود مــن تركيــا ،باإلضافــة إلــى  11,700خيمــة إضافيــة فــي شــهر يونيــو .ويجــري توزيــع

هــذه المســتلزمات بصــورة عاجلــة علــى األســر المحتاجــة حتــى هــذه اللحظــة.
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دعمكم هو شريان حياة
لألسر اليمنية

لقــد تركتــم بتبرعاتكــم أثــراً عظيمــاً فــي حيــاة
آالف األســر اليمنيــة خــال شــهر رمضــان.
وتنعمــت بأوقات ملؤها
بفضــل عطائكــم الكريــم ،تمكّ نــت هــذه األســر من العيــش بأمان
ّ
األمــل فــي العيد.

ال يــزال الوضــع فــي اليمــن يشــير إلــى أســوأ األزمــات اإلنســانية فــي العالــم ،حيــث وصــل الفقــر
والمعانــاة فــي البــاد إلــى مســتويات غيــر مســبوقة ،وأجبــر  3.6مليــون شــخص علــى الفــرار

المهجريــن هــؤالء كنازحيــن داخــل اليمــن وســط اســتمرار الصــراع
مــن منازلهــم .ويعيــش معظــم
ّ
والصعوبــات فــي ظــل الوضــع المأســاوي فــي جميــع أنحــاء البــاد.

ومــع ذلــك ،تمكنــا خــال شــهر رمضــان ،وبفضــل دعمكــم ،مــن تلبيــة احتياجــات األســر مــن خــال

توفيــر خيــام الطــوارئ والمســتلزمات المنزليــة األساســية المنقــذة لحياتهــم ،باإلضافــة إلــى
المســاعدات النقديــة الفوريــة للعائــات التــي تواجــه صعوبــة فــي توفيــر الطعــام الكافــي أو

تأميــن الــدواء.

"أكثر ما أتمناه هو أن يصبح بلدنا آمنً ا

قريبا لنتمكن من العودة إلى منازلنا".
وأن تنتهي الحرب
ً
ُقدافة ،أم يمنية نازحة.

لقــد كان لزكاتكــم أهميــة كبيــرة فــي تمكيننا من توزيع المســاعدات النقدية مباشــرة
علــى األســر اليمنيــة النازحــة واألســر الالجئــة فــي اليمــن خــال شــهر رمضــان واألشــهر

القادمــة .وقــد وصلــت أمــوال الــزكاة كاملــة  %100إلــى األســر المســتحقة مــن خــال
مراكــز توزيــع النقــد المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء البالد.
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يداً بيد ساعدنا الفئات األكثر ضعفاً
“

نحــن نواجــه تحــدي العمــر فــي بنغالديــش .لقــد تأثــرت لرؤيــة الطريقــة التــي
ـب فيهــا الالجئــون الروهينغــا والمواطنــون البنغاليــون لتقديــم الرعايــة
هـ ّ

ألســرهم مجتمعاتهــم ،وكذلــك مــن االلتــزام اإلنســاني للحكومــة والجهات
الشــريكة مــن األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكومية وفريقــي  ،فريق
عمــل مفوضيــة الالجئيــن ،الذيــن ُيعرضــون صحتهــم للخطــر كل يــوم ليتمكــن

اآلخــرون مــن اجتيــاز هــذه العاصفــة والوصــول إلــى بــر األمــان كــي ينعمــوا

بمســتقبل أفضــل.

“

ســتيفن كورليــس ،ممثــل المفوضية الســامية لألمم

المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي بنغالديش.

كان شــهر رمضــان هــذا العــام هــو الثالــث لالجئيــن الروهينغــا فــي بنغالديــش بعيــداً عــن ديارهــم،

أجبــر أكثــر مــن  720,000شــخص للفــرار مــن ميانمــار.
وعلــى بعــد أســابيع مــن الذكــرى األليمــة حيــن ِ

وقد عاش هؤالء تجارب مفجعة سيتردد صداها على مسامعنا طيلة السنوات قادمة ،واضطروا
بســببها إلــى االعتمــاد علــى المســاعدات اإلنســانية خــال إقامتهــم فــي أكبــر مخيــم لالجئيــن فــي

العالــم .وقــد تمكنــا فــي المفوضيــة بفضــل تعاطفكــم والتزامكــم ،وبفضــل أمــوال الــزكاة ،من

مســاعدة الالجئيــن الروهينغــا علــى الصمــود خــال الشــهر الكريــم وعلــى إقامــة شــعائرهم
وعباداتهــم رغــم بعدهــم عــن منازلهــم.

لكــن فــي هــذا العــام ،ألقــت األزمــة التــي ســببتها جائحــة فيــروس كورونــا المزيــد مــن المصاعــب

ـكل مــن ســاهم فــي تطبيق خطة
علــى عاتــق الالجئيــن الروهينغــا .ونحــن نتوجــه بالشــكر لكــم ولـ ّ
االســتجابة التــي وضعناهــا لمواجهــة ّ
تفشــي هــذا الوبــاء ،ولــكل مــن كان له دور في مســاعدة

المفوضيــة فــي مواصلــة تقديــم الدعــم الــازم ،بمــا فــي ذلــك توفيــر المــأوى اآلمــن لألســر
التــي فقــدت منازلهــا.

فبالرغــم مــن إمكانيــة وصــول الالجئيــن إلــى مآويهــم المؤقتــة ،إال أن معظمهــا ليــس مجهــزً ا فــي
تبرعاتكــم بالــزكاة ،تمكنــت المفوضيــة من
الوقــت الحالــي ليقيهــم خطــر الطقــس القاســي .وبفضــل ّ

توزيــع مــواد بنــاء المــأوى علــى األســر الالجئــة مــن الروهينغــا لمســاعدتهم علــى تدعيــم مســاكنهم

اســتعداداً لفتــرة األمطــار الموســمية .وقــد تــم تزويــد آالف األســر باألغطيــة البالســتيكية العازلــة
وبمجموعــة معــدات لشــد وتثبيــت المــأوى.

وبذلــك ،فقــد تمكّ نــت هــذه العائــات مــن حمايــة أنفســهم ومواصلــة حياتهــم تحــت ســقف مــأوى

يوفــر لهــم الحمايــة التــي هــم بأشــد الحاجــة إليهــا.
آمــن ّ
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قدمنا المزيد من المساعدة
معاً ّ
لألشد احتياجاً
ّ

فــي العــراق ،تواصــل المفوضيــة جهودهــا لتقديــم الدعــم لألســر العراقيــة النازحــة والعائــدة

وتوســيع نطــاق المســاعدات المنقــذة للحيــاة التــي تشــمل توفيــر المــأوى والحمايــة لألســر

الســورية الالجئــة التــي التمســت األمــان فــي العــراق .وقــد أصبحــت مســاعداتكم بمثابــة شــريان
الحيــاة للعديــد مــن األســر النازحــة األشـ ّـد ضعفــاً التــي تضــررت نتيجة إلجــراءات الحظــر المفروضة

بســبب فيــروس كورونــا ،حيــث قمنــا بتوجيــه هــذا الدعــم علــى شــكل مســاعدات نقديــة طارئــة
للمســتحقين .وقــد بــدأت عمليــات التوزيــع فــي مخيمــات الالجئيــن فــي شــمال العــراق ،ثــم
توســعنا فيهــا لتشــمل جميــع المخيمــات طــوال الشــهر الكريــم.

"ســأنفق هــذا المــال علــى تلبيــة احتياجــات عائلتــي وحمايتهــم مــن
العــدوى مــن خــال شــراء القفــازات المطاطيــة واألقنعــة الطبيــة
والمعقمــات ".فرهــاد  ،الجــئ ســوري يعيــش فــي العــراق.

بفضلكم ،أصبحت المســاعدات النقدية الطارئة التي تقدمها المفوضية تصل اآلن إلى المزيد
مــن األشــخاص ،إال أن بعــض الالجئيــن مثــل فرهــاد يفضلــون االعتمــاد علــى أنفســهم ،حيث قال
لنــا" :أحــب أن أعمــل وأن أتمكــن مــن االعتمــاد علــى نفســي ،فأنــا أشــعر براحــة أكبــر عندمــا

أتولــى بنفســي توفيــر لقمة العيــش لعائلتي".
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زكاتكم وصلت بأكملها %100
إلى األسر الالجئة والنازحة المستحقة
في شهر رمضان.

لــم يســبق ألمــوال الــزكاة أن كانــت بمثــل هــذه األهميــة لألســر الالجئــة والنازحــة كمــا هــي اآلن،

حيــث تعتمــد آالف األســر علــى أمــوال الــزكاة لتأميــن احتياجاتهــم اليوميــة مــن المــأوى
يوميــا مــن األســر أنهــم يــرون هــذه
والغــذاء والمــاء واألدويــة .ويتــردد علــى مســامعنا
ً
المســاعدات كحبــل نجــاة يحميهــم مــن التشـ ّـرد.

جهــودا كبيــرة لضمــان تحقيــق الشــفافية
يبــذل صنــدوق الــزكاة لالجئيــن فــي المفوضيــة
ً

الكاملــة بشــأن التعامــل مــع جميــع أمــوال الــزكاة التــي يتلقاهــا ويتـ ّـم توزيعهــا على األســر
أيضــا علــى اســتخدام أمــوال الــزكاة فــي جهــود االســتجابة للتحديــات
المســتحقة .كمــا نحــرص ً
إلحاحــا التــي تواجههــا األســر ،ســواء كان ذلــك مــن خــال المســاعدات النقديــة أو العينيــة،
األكثــر
ً

مثــل المــآوي المخصصــة لحــاالت الطــوارئ.

وفــي شــهر رمضــان هــذا العــام ،فاقــت نســبة أمــوال زكاتكــم  %70مــن مجمــوع األمــوال
التــي تلقتهــا المفوضيــة كتبرعــات مــن القطــاع الخــاص.

لمزيد من المعلومات عن صندوق الزكاةzakat.unhcr.org :

خريطة لتوزيع أموال الزكاة:

شكراً من القلب!

انضم إلينا هذا العام
لكل من
ّ
لمساعدة الالجئين خالل شهر رمضان وفي الفترة التي تلته...
كما نتوجه بشكر خاص
لألشخاص الرائعين الذين فتحوا لنا قلوبهم وشاركونا قصصهم التي حملت
بداخلها مشاعر الحزن والخسارة والشجاعة واألمل.
واليوم ،بفضل وجودكم معنا ،نقول لهم مجدداً وبثقة:
تذكّ روا أننا دوماً بجانبكم.

