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خيركم وصل
وحّقق الكثير في شهر رمضان
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ــف  ــر، وكي ــذا التقري ــح ه ــا نتصّف بينم
تمكّنــا معــًا مــن مســاعدة أكثــر مــن 
كامــل،  عــام  لمــدة  عائلــة   11,700
ــا الكلمــات للتعبيــر عــن مــدى  تخونن

امتناننــا لدعمــك وكرمــك.

كل الشــكر لشركائنا على الدعم الكبير 
واالهتمــام الذي قدموه فــي كل ثانية 
مــن شــهر الخيــر. لقد شــهدنا جهــوداً 
يســـمع  بــأن  كفيــــلة  كانــت  جّبــارة 

العـــــــالم صـــوت الالجئين.
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شكراً جزياًل من القلب ألبطالنا من األسر الالجئة،
الذين شاركوا قصصهم مع العالم وفتحوا قلوبهم ليعّلمونا الكثير عن القوة والمثابرة 

والشجاعة واألمل. فهم يقومون بإلهامنا يومياً، ومعاً سنكون لهم سنداً دائماً.

شكراً لمرافقتهم في هذه المسيرة الصعبة، التي نأمل يومًا ما أن تكون لها
خاتمة سعيدة.
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الالجئون الروهينغا:
أثر دعمكم في الربع الفائت من العام، مع حلول شهر رمضان عقب حريق 

22 مارس الهائل.

كيف ساعدنا اليمن:
كم جميلة تلك الفرحة على وجوه األطفال اليمنيين.

أثر رمضان يكبر: 
خيركم وصل إلى اآلالف من األسر األكثر ضعفًا حول العالم.

الزكاة:
بفضل الدعم الكبير من الداعمين والمحسنين، فقد ساعدت أموال الزكاة 

التي تّم جمعها خالل شهر رمضان المبارك آالف األسر الالجئة والنازحة.

األزمة السورية: 
لقد زرعتم األمل في قلوب األسر األكثر احتياجًا.



1- الزكاة

بفضل الدعم الكبير من الداعمين والمحسنين، فقد 
ساعدت التبّرعات التي تّم جمعها خالل شهر رمضان 

أكـــثر من 11,700 أسرة الجئة ونازحـة )أي أكثر من 
58,000 شخص(.

ــث  ــب، حي ــر الطي ــذا األث ــق ه ــي تحقي ــي ف ــدور الرئيس ــزكاة ال ــوال ال ــد كان ألم لق
شــّكلت نســبة مبالــغ الــزكاة أكثــر من ثلثــي التبّرعات التــي تّم جمعها خالل الشــهر 
الفضيــل. نعتــّز كثيــراً بالثقــة التــي أوالهــا المزّكــون مــن أفــراد وشــركاء لصنــدوق 
الــزكاة لالجئيــن، حيــث ُوّزعــت تبرعــات الــزكاة كاملــة 100% علــى األســر الالجئــة 
والنازحــة االكثــر ضعفــًا  كمســاعدات ماليــة أو عينيــة. وتلبيــة لطلــب العديــد مــن 
ــذا  ــد كان ه ــن، فق ــن والنازحي ــر لالجئي ــص زكاة الفط ــن بتخصي ــن الراغبي الداعمي
العــام األول الــذي تتلقــى بــه المفوضّيــة تبرعــات هــذا النــوع من الــزكاة. وقــد أصبح 



ذلــك ممكنــاً بعــد أن أصــدر مجمــع البحــوث اإلســالمية باألزهــر الشــريف فتوى تؤّكــد جواز 
تقديــم زكاة الفطــر على شــكل مســاعدة نقديــة او عينية وذلك "حســبما يتيّســر للمزّكي 

ويحّقــق النفــع للمســتحّق."

نشعر بامتنان كبير لكوننا تمّكنا معكم من 
مشاركة ِنَعم الشهر المبارك مع آالف 

األسر حول العالم. خيركم َوَصل، فألُف شكٍر 
إلحسانكم الجميل.
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2- األزمة السورية

لقد زرعتم األمل في قلوب األسر 
األكثر احتياجًا.

أكثــر مــن 10 ســنوات مــّرت  علــى بــدء األزمــة فــي ســوريا التــي هّجــرت المالييــن 
مــن ديارهــم ومنازلهــم، الجئيــن خــارج حــدود البــالد، أو نازحيــن إلــى مناطــق أخــرى 
فــي الداخــل. ال تــزال هــذه األزمــة اإلنســانية هــي األكبــر فــي العالــم بعــد تهجيــر 

أكثــر مــن 11 مليــون شــخص، ودفــع آالف األســر إلــى دوامــة الفقــر والعــوز.

لــآالف مــن  المســاعدة  إيصــال  الخيــر، اســتطعنا  بدعمكــم خــالل شــهر 
ومصــر. وســوريا  واألردن  لبنــان  فــي  ضعفــًا  األكثــر  واألســر  األشــخاص 
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قــد يكــون هــذا العــام هــو األصعــب علــى الالجئيــن الســوريين وأســرهم بعــد أن 
فاقمــت أزمــة جائحــة كورونــا وتبعاتهــا االقتصاديــة الظــروف المعيشــية الصعبــة 
التــي يعيشــونها منــذ ســنوات طويلــة بعيــداً عــن ديارهــم وأحّبتهــم، وباتــت آالف 
األســر اآلن تعيــش بالفقــر المدقــع. بفضــل إحســانكم، تمّكنــا مــن تأميــن 
المســاعدة المعيشــية آلالف األســر المحتاجــة، وخصوصــًا تلــك األكثــر ضعفــًا 

– أســر األمهــات األرامــل والمســّنين وتلــك التــي تضــّم أطفــااًل أيتــام.

يعتبــر برنامــج المســاعدات النقديــة فــي المفوضيــة أحــد أكثــر برامجنــا ابتــكارًا 
ونجاحــًا فــي تحقيــق األثــر الطّيــب فــي حيــاة آالف األســر بشــكل يومــي، إذ يمنــح 
نوعــاً مــن االســتقاللية الماديــة لألســر الالجئــة والنازحــة ويحفــظ كرامتهــم حيــث 
يمّكنهــم مــن تغطيــة تكاليــف احتياجاتهــم وفــق أولوياتهــم. إن كال المســاعدات 
الماليــة والعينيــة تلعبــان دوراً كبيــراً فــي تحقيــق الحمايــة واألمــان لألســر األكثــر 

ضعفــاً.
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ــة  ــن رعاي ــؤولين ع ــه مس ــوان وزوجت ــو صف ــح أب أصب
الحــرب  خــالل  ذويهمــا  فقــدا  أن  بعــد  حفيديهمــا 
تقــول  بالعمــر،  لكــن، مــع تقّدمهمــا  فــي ســوريا. 
أكثــر،  اآلن  المســاعدة  عليهــا  بــأن  لبنــى  ابنتهمــا 
رغـــــم المسـؤولــــيات التي تقــع علـــى عاتقـــها  تجـــاه 

أســـــرتها الصغيــرة. 

يعيــــش أبو صفـوان وأم صفـــوان في شـمال عّمان، 
ــهرية  ــالية الش ــاعدة المـ ــى المس ــدان عل ــا يعتم وهم
مــن المفوضيــة، والتي يدفعـــان 155 دينـــار منها ثمـــن 

إيجــار المســكن.

أثر المساعدات 
المقّدمة في رمضان 

لألسـر الالجئة في 
األردن.

مساعدات مالّية
لـ 33,000 أسرة الجئة في األردن
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ماجد، 13 سنة، وعمار، 12 سنة، يلعبان كرة القدم في الممر الخلفي 
لمنزلهما في مدينة عّمان في األردن. هما أبناء عم، وكالهما خسر 

ذويه في الصراع في سوريا ويعيشان اآلن مع جديهما.

ــن  ــهريًا م ــة ش ــن المفوضي ــا، تتمّك ــود داعمين بجه
توزيــع مســاعدات ماليــة علــى 33,000 أســرة الجئــة 
فــي األردن. فالتبرعــات الكريمــة التــي تــّم جمعهــا 
خــالل رمضــان وأمــوال الــزكاة تذهــب لتمويــل برنامج 
ــل  ــر مث ــه األس ــتفيد من ــي تس ــة الت ــاعدة المالي المس

أســرة أبــو صفــوان.
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العيد في المخّيم: 
قهوة ومعمول وقطايف وعصير 

التمر هندي.

يعيــش يوســف، 43 عامــًا، فــي مخيم الزعتري، حيــث لجأ إلى األردن هربًا من ســوريا 
فــي العــام 2012، ولديــه اآلن 6 أطفــال. يعمــل يوســف بتقديــم عصيــر التمــر هنــدي 
منــذ 22 ســنة، وقــد أخبرنــا قائــاًل: "فــي كل رمضــان، ألبــس المالبــس الدمشــقية 
ــب لــدى الكثيريــن فــي رمضــان، وهــو  ــر التمــر هنــدي المحّب التقليديــة وأبيــع عصي

يعيــد لــي الكثيــر مــن الذكريــات فــي قريتــي."

بهّمتــك الرائعــة ودعمــك الكريــم، اســتطاع اآلالف مــن الالجئيــن الســوريين 
االحتفــال بالعيــد هــذا العــام، وخصوصــاً فــي مخيــم الزعتــري لالجئيــن الــذي يــأوي 

نحــو 80,000 الجئــاً وتتوّلــى المفوضيــة إدارتــه بالتعــاون مــع الحكومــة األردنيــة.

يعيــش يوســف، 43 عامــاً، فــي مخيــم الزعتــري، حيــث لجــأ إلــى األردن هربــاً من ســوريا 
فــي العــام 2012، ولديــه اآلن 6 أطفــال. يعمــل يوســف بتقديــم عصيــر التمــر هنــدي 
ــقية  ــس الدمش ــس المالب ــان، ألب ــي كل رمض ــاًل: "ف ــا قائ ــد أخبرن ــنة، وق ــذ 22 س من
التقليديــة وأبيــع عصيــر التمــر هنــدي المحّبــب لــدى الكثيريــن فــي رمضــان، وهــو يعيد 

لــي الكثيــر مــن الذكريــات فــي قريتــي."

يوسف، 43 عامًا، في مخيم الزعتري.
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لجــأ نــزار إلــى األردن قادمــاً مــن ســوريا فــي عــام 2011، 
ويعيــش مــع زوجتــه وأطفالــه األربعــة فــي مخّيــم الزعتري. 
فــي  والــده  مــع  "القطايــف"  حلويــات  ببيــع  يعمــل  كان 
ســوريا، وقــد افتتــح محّلــه الخــاص فــي المخيــم فــي العــام 

ــا:  ــال لن 2014. ق

"القطايــف هــي إحــدى أطبــاق الحلويــات األساســية، 
وأنــا أحــب صناعتها ألنهــا تذّكرنــي بأيامنا في ســوريا."

نزار، في مخيم الزعتري.
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ــري، تقــوم نهلــة بصناعــة  ــم الزعت فــي الكرفــان القائــم داخــل مخي
المعمــول المحشــي بالتمــر أو الفســتق اســتعداداً الســتقبال عيــد 
الفطــر الســعيد. و المعمــول هــو نــوع مــن أنــواع الكعــك العربــي 
ــى. لجــأت نهلــة وأســرتها إلــى األردن فــي العــام 2012، وهــي  المحّل
تعّلــم وصفــة صناعــة المعمــول لبناتهــا بعــد ان تعّلمتهــا مــن 

والدتهــا فــي ســوريا.

نهلة.
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3- الالجئون الروهينغا

لقــد لبّيتــم نــداء الالجئيــن الروهينغــا، شــكرًا 
مــن أعمــاق القلــوب.

كبيريــن لالجئيــن  العــام تضامنــاً ودعمــاً  المبــارك هــذا  حمــل شــهر رمضــان 
الروهينغــا، كانــوا بحاجــة ماّســة لهمــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وهــم يمضــون 
عامهــم الرابــع فــي غربتهــم القســرية منــذ ُهّجــروا مــن ميانمــار. فقــد ســبق حلول 
الشــهر الكريــم بأســابيع قليلــة حريــق هائــل اندلــع فــي 22 مــارس داخــل مخيمــات 
ــف، أودى  ــش. ولألس ــازار، بنغالدي ــس ب ــة كوك ــي منطق ــي ف ــغ بالوخال كوتوبالون
الحريــق بحيــاة الكثيريــن وضاعــف معانــاة اآلالف نتيجــة األضــرار الضخمــة التــي 
تركهــا. تحــول أكثــر مــن 1,600 مرفــق حيــوي إلــى رمــاد، بمــا فــي ذلــك بنــى تحتيــة 
ومنشــآت هاّمــة ألعمالنــا اإلغاثيــة من مستشــفيات ومراكــز تعليم ونقــاط توزيع 

المســاعدات باإلضافــة إلــى مركــز تســجيل.
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رفعنــا النــداء، وكنــت من أوائــل الملّبيــن الذين دعمــوا الجهود اإلغاثية العـــاجلة 
للمفوضيــة لتوفيــر الحماية والمســاعدة المنقذة للـــحياة لنحو 50 ألــف الجئ من 

الروهينغا الذي خـــــسروا بيوتهـــم وممتلـكاتهم في غضون ثوان. 

بفضــل االســتجابة الســريعة مــن الداعميــن، وبالتعــاون مــع الســلطات المحليــة 
والشــركاء، اســتطعنا تلبيــة االحتياجــات العاجلــة. وباإلضافــة إلى الحمايــة والتدخالت 
المتعلقــة بالتســجيل، تمّكنــا مــن تلبيــة االحتياجــات الضروريــة، بمــا فــي ذلــك 
اإلســعافات األوليــة والخدمــات الصحيــة الطارئــة وإيصــال الميــاه النظيفــة، 
وبنــاء مشــارب الميــاه والمراحيــض، وتوفيــر المــأوى، وإعــادة بنــاء البنــى التحتيــة 

ــك. ــر ذل ــية... وغي األساس

50,000  الجئ
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⊳ قامت المفوضّية بنشــر فرق التســجيل في نقاط توزيع الطعام وفي مواقع المخيمات 
المتضــررة، بهــدف إعــادة إصــدار وثائــق الهويــة لالجئيــن الذيــن خســروا مســتنداتهم فــي 
الحريــق. وبحلــول أبريــل، كانــت حوالــي 500 أســرة )نحــو 3,500 الجــئ( قــد اســتحصلوا على 

وثائقهــم األســرية، والتــي تتيــح لهــم الحصول علــى الخدمات األساســية.

⊳ ســاعد أكثــر مــن 300 الجــئ متطــوع بدعــم مــن المفوضيــة الالجئيــن فــي المواقــع 
المتضــررة وفــي المواقــع التــي يتــّم تقديــم المــآوي لالجئيــن فيهــا. 

الحماية
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⊳ وّزعـــت المفــــوضية مـــواد اإلغــــاثة الطــــارئة بشــــكل فــــوري، بمــا فــي ذلــك، أكـــثر من 
3,000 بطانيــة، و20,000 مصبــاح شمســي، و7,000 حزمــة مــن لــوازم المطبــخ، 
و7,000 ناموســية، و 32,000 حزمــة مــن لــوازم النظافــة للنســاء، و 7,000 وعــاء، 
ــاب  ــعة ثي ــن 12,000 قطــ ــر م ــع أكث ــتعّد لتوزي ــاه.كما نســـ ــوة ميــــ و500,000 عبـــ

ــر المتضــررة. لألســـ

⊳ عقــب حــدوث الحريــق، فــّر نحــو 1,705 أســرة بشــكل مؤّقــت، مــا مجموعــه 8,190 
التــي تتوّلــى  المــأوى فــي المخيمــات  المنكــــوبة ووجــدوا  شــخص، مــن المخـــــيمات 

المفـــــوضية إدارتهــا.

إدارة المخّيمات، المأوى والمساعدات غير الغذائية
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3,000
بطانية

7,000
ناموسية

20,000
مصباح 
شمسي

32,000
حزمة من 

لوازم النظافة 
للنساء

7,000
 حزمة من 

لوازم المطبخ

7,000
وعاء

500,000
عبوة مياه

قامت مفوضية الالجئين بتوزيع
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الصحة العامة

⊳ ســّلمت المفوضيــة ثــالث خيــام استشــفائية لمنظمــة الهجــرة الدوليــة بهــدف توفيــر 
خدمــات الرعايــة الطبيــة العاجلــة فــي المخيمــات المتضــررة. كمــا ودعمــت منظمــات أخرى 
فــي توفيــر األدويــة والمعونــات لشــركائهم العامليــن فــي مجــال الصحــة فــي المخيمــات 

المتضررة.

ــي  ــبقاً ف ــا مس ــّم إقامته ــث يت ــات، حي ــزة بالمعون ــة ومجّه ــة متنّقل ــًا طبي ــرنا فرق ⊳ نش
ــة. ــة الطارئ ــعافات األولي ــر اإلس ــات لتوفي ــل المخيم ــآت داخ منش
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ــن  ــر م ــف ليت ــون و200 أل ــن ملي ــر م ــر أكث ــتطعنا توفي ــركائنا، اس ــع ش ــاون م ⊳ بالتع
الميــاه يوميــاً )لفائــدة نحــو 10,000 الجــئ يوميــاً( باإلضافــة إلــى 11,000 وعــاء تــم 

ــق.. ــدوث الحري ــذ ح ــررة من ــر المتض ــى األس ــا عل توزيعه

⊳ تم استكمال إنشاء 28 مرحاضاً ومشارب للمياه للطوارئ في المخيمات المتضررة.

ــكل  ــن، وبش ــالمة الالجئي ــان وس ــة أم ــى األرض لمراقب ــد عل ــا بالتواج ــرق عملن ــتمّر ف تس
ــول  ــة ح ــدة الحماي ــي وح ــن ف ــن المتطوعي ــات لالجئي ــة والتدريب ــالل التوعي ــن خ ــاص، م خ

ــة. الحماي

المياه والصرف الصحي والنظافة 
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تعمــل المفوضيــة علــى نحــو حثيــث مــع الســلطات المحليــة والمنظمــات اإلنســانية 
األخــرى إليجــاد حلــول أفضــل مــن خــالل توفيــر الوقــود لالجئيــن الروهينغــا. وقــد كان 
الحــــل المعـــــــتمد هو الــــغاز الســائل المتوفــر محــلياً فـي بنغــــالديش وقــد تّم تقييـــمه 

كأفضــــل بديــل. 

ــة  ــق مرحل ــن تطبي ــة م ــتطاعت المفوضي ــم، اس ــم الكري ــل دعمك ــام، وبفض ــذا الع ه
جــــديدة مــن هــذا البرنامـــــج وتوفــــــير الغــاز الســــــائل لـــ8,000 أســرة الجئــة إضافـــــية 

ــا.  ــن الروهينغ م

توزيع أسطوانات الغاز ومواقد الطبخ 
لتحسين أمان المخيمات.
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توفير المساعدة لزراعة منتجات الطعام  لالجئين 
الروهينغا والمجتمعات المضيفة.

ــدء  ــه للب ــا يحتاجون ــات وكل م ــذور والتدريب ــرة الب ــو 1,000 أس ــت نح ــام 2020، تلّق ــي الع ف
ــاً. ــام أيض ــذا الع ــاعدة ه ــرى المس ــرة أخ ــتتلّقى 1,000 أس ــة، وس بالزراع

ــن 3  ــر م ــذ أكث ــغ من ــم كوتوبالون ــي مخي ــه ف ــه وطفلي ــة هللا" وزوجت ــئ "كفاي ــش الالج يعي
ســنوات، وهــو يكافــح إلعالــة أســرته بســبب العجــز فــي يده اليســرى. لكــن مذ بــدأ وزوجته 
بالزراعــة العاموديــة علــى ســقف البيــت، باتــوا ينتجــون خضــاراً تفــوق حاجتهــم، وقــد أخبرنــا 
ــٍد واحــدة  ــاًل: "بإمكانــي القيــام بذلــك لوحــدي، وزوجتــي تســاعدني. أحــرث التربــة بي قائ

وأزرع البــذور، وتأتــي زوجتــي بالميــاه يك تســقي الــزرع."

يبيــع كفايــة هللا محصــول أســرته الفائــض مــن الخضــار فــي ســوق محليــة فــي المخيــم، 
ــم  ــمك واللح ــى الس ــة إل ــا: "باإلضاف ــال لن ــرى. وق ــم األخ ــراء احتياجاته ــى ش ــه عل ــا يعين م

ــي." ــع أقارب ــارك م ــا أتش ــرتي، كم ــاب ألس ــًا الثي ــتري أحيان ــرى، أش ــة األخ والبقال
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ــم  ــم، يحل كمعظــم الالجئيــن فــي المخّي
كفايــة هللا بــان يتمّكــن يوماً مــن العودة 
إلــى ميانمــار. وإلــى أن يحصــل  اآلمنــة 
ذلــك، فــإن بســتانه الصغيــر يوّفــر لــه 
وألســرته الغــذاء ويمّكنهــم من كســب 

ــدة. ــارات جدي مه

"كنــا  أخبرنــا كفايــة هللا بثقــة وارتيــاح: 
نقــوم بالزراعــة التقليديــة فــي ميانمار، 
ــي  ــذ قدوم ــر من ــت الكثي ــي تعّلم ولكنن
إلــى هنــا، بات بإمكاني اســتخدام الكثير 
مــن التقنيــات اآلن. ولــذا، فحيــن أعــود 
ــتمّر  ــاء هللا، سأس ــار إن ش ــى ميانم إل
بهــذا ولكــن علــى نحــو أكبــر وأفضــل."
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4- كيف ساعدنا اليمن 

ــى  ــة عل ــك الفرح ــة تل ــم جميل ــد: ك ــاب العي ثي
وجــوه األطفــال اليمنييــن.

لقــد أعــادت تبرعاتكــم الكريمة فرحــة العيــد آلالف األطفال اليمنييــن الذين أمضوا 
الشــهر الفضيــل فــي ظــّل األزمــة االنســانية المســتمرة فــي البــالد. فبعــد أكثــر 
ــزال اليمــن موقــع األزمــة اإلنســانية األســوأ فــي  ــزاع، ال ي مــن 6 ســنوات مــن الن
ــارك وســط تهديــد  العالــم، وهــذا العــام، اســتقبل المالييــن شــهر رمضــان المب
انعــدام األمــن الغذائــي والمجاعــة المحدقــة. واليــوم، هنــاك اكثــر مــن 24 مليــون 
يمنــي يعتمــدون علــى المســاعدات اإلنســانية للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، فيمــا تواجه 

األســر النازحــة خطــر الجــوع أكثــر بأربعــة أضعــاف مقارنــة بباقــي الســكان.

بدعمكــم الكريــم، وّفــرت المفوضيــة المســاعدات المنقــذة للحيــاة لألســر 
اليمنيــة النازحــة خــالل رمضــان، كمــا إلــى الالجئيــن وطالبــي اللجــوء.
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لقــد أثبتــت المســاعدة الماليــة أنهــا مــن أفضــل طــرق المســاعدة أثــراً لألســر الالجئــة 
والنازحــة فــي اليمــن، وفــي رمضــان هــذا العــام، كانت لعبــت هذه المســاعدة الماليــة دوراً 

أساســياً فــي توفيــر الطعــام لألســر التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائي.

المســاعدة الماليــة مــن المفوضيــة 
تســاعد األمهــات النازحات فــي اليمن 

علــى إطعــام أســرهّن.

ــت  ــا قام ــو أّول م ــار... ه ــه لإلفط ــض الفواك ــراء بع ش
تلّقيهــا  لــدى  ألســرتها  بشــرائه  النازحــة  األم  هــذه 

المفوضيــة. مــن  الماليــة  المســاعدة 
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المســاعدة الماليــة تســاعد فــي خلــق 
الدخــل. ودّر  الــرزق  كســب  فــرص 

ــتخدم  ــد أن اس ــدداً بع ــل مج ــى العم ــادراً عل ــاض ق ــات ري ب
مبلــغ المســاعدة الماليــة التــي وّفرناهــا لــه إلصــالح دراجتــه 
ــاع  ــّل األوض ــي ظ ــد. فف ــه الوحي ــدر رزق ــي مص ــة، وه الناري
االقتصاديــة المتدهــورة فــي اليمــن، تســاعد المســاعدة 
الماليــة النازحيــن علــى تلبيــة احتياجاتهم العاجلــة بكرامة 
محفوظــة، وتدعــم عزيمــة واســتقاللية األســر التــي 

تعتمــد علــى الدعــم اإلنســاني.
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في أفغانستان...
بف

ــن  ــة م ــت المفوضي ــك، تمّكن ــر أمثال ــل الخي ــن أه ــم م ــانية والدع ــة اإلنس ــل الهّم ض
ــع  ــر توزي ــك عب ــة، وذل ــتة الماضي ــهر الس ــالل األش ــًا خ ــازح داخلي ــاعدة 100,000 ن مس
ــاعدات  ــن المس ــك م ــر ذل ــام، وغي ــة، والخي ــآوي الطارئ ــزم الم ــة، وح ــة الصحي ــزم النظاف ح
ــاً  ــاً، وخصوص ــر ضعف ــخاص األكث ــة لألش ــاعدة المالي ــم المس ــّم تقدي ــا ت ــة. كم ــر الغذائي غي
ــات  ــخاص ذوي االحتياج ــر، واألش ــة للمخاط ــر عرض ــاء األكث ــال والنس ــّنين واألطف المس

ــة. ــة صعب ــاكل صحّي ــون مش ــن يعان ــك الذي ــة، وأولئ الخاص

خيركم وصل إلى اآلالف من األسر األكثر ضعفاً حول العالم.
5- أثر رمضان يكبر: 
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في مصر...

بنهايــة مــارس مــن هــذا العــام، كان قــد تــم تســجيل 261,701 الجــئ وطالــب لجــوء فــي 
المفوضيــة فــي مصــر، نصفهــم مــن ســوريا. يعيــش معظــم الالجئيــن وطالبــي اللجــوء 
فــي مناطــق مدنيــة مــن القاهــرة الكبــرى والســاحل الشــمالي. بفضــل مســاهماتكم 
خــالل الشــهر الفضيــل، وّزعــت المفوضية وشــريكتها "كاريتــاس" وجبات الطعام، فيــــما 
احتفــل مكتــب المفوضّيــة فــي مصــر بعيد الفطــر المبــارك بتقديم الكعــك لالجئين الــزّوار.
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في العراق...

مّكنــت تبرعاتكــم المفوضيــة مــن توزيــع حــزم النظافــة الصحيــة علــى أكثــر مــن 37,000 
نازحــة داخليــًا ونازحــة مــن النســاء والفتيــات، فيمــا حصــل أكثر مــن 20,000 الجــئ ونازح 

داخليــًا المســاعدة القانونية. 

وفــي مــا يخــّص جهــود االســتجابة لوبــاء كوفيــد-19 وخطــة التلقيــح، فقــد اســتفاد أكثــر 
مــن 24,000 الجــئ مــن حمــالت التوعيــة حــول الوبــاء، كمــا تلّقى نحــو 1,000 الجــئ ونازح 

اللقــاح خــالل األشــهر األربعــة األولــى مــن العــام 2021.
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في نيجيريا...

حيــث دخلــت األزمــة عامهــا الـــ12، ال يــزال هنــاك 2.9 مليــون نازح داخليــاً في الجزء الشــمالي 
المســاعدة  توفيــر  المفوضيــة  اســتطاعت  دعمكــم،  وبفضــل  وحــده.  البــالد  مــن 
الضروريــة والحاجــات األساســية، كالرعايــة الصحيــة والتعليــم ومــواد غيــر غذائيــة 

ــية. ــي الجنس ــوء وعديم ــي اللج ــن وطالب ــن والنازحي لالجئي
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في موريتانيا...

كمــا قّدمتــم الدعــم لواحــدة مــن األزمــات األقــل ِذكــراً فــي فــي اإلعــالم حــول العالــم، 
ــاه، وحيــث  ــر مــن الالجئيــن مــن ســوء التغذيــة، والنقــص فــي المي حيــث يعانــي جــزء كبي

يعتبــر المنــاخ تحديــاً أساســياً.

بفضــل تبرعاتكــم، اســتطعنا توفيــر البيــوت الصديقــة للبيئــة، والغــاز الطبيعــي 
للطهــي، والميــاه والصــرف الصحــي، والمــواد غيــر الغذائيــة، والغــذاء والرعايــة الصحية 

ــًا. ــر ضعف ــر األكث ــة لألس ــة والحماي ــات المجتمعي ــم والخدم والتعلي

عملنــا علــى دعــم ســبل كســب العيــش، لتمكيــن الالجئيــن مــن تغطيــة احتياجاتهــم 
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األساســية، وتتيــح لهــم القــدرة علــى إعالــة أنفســهم وأســرهم، ومــن االســتمرار بإنشــاء 
أعمــال يكســبون بهــا رزقهــم، كالمالحــم )لبيــع اللحــوم(، وإنتــاج األلبــان واألجبــان، والجلــود، 

والخياطــة.

يتم توزيع المساعدات المالية على األسر على مدار السنة.

"نعتمــد علــى إحســان اآلخريــن للعيــش." هــذا مــا قالــه لنــا منينــي، وهــو الجــئ مســّن مــن 
مالــي يعيــش فــي مخيــم مبيــرا. وُيعــّد هــذا المخيــم حاليــاً أكبــر مخيمــات الالجئيــن مــن مالــي 
ــة مــن أجــل  ــاً علــى المســاعدات الدولي فــي منطقــة الســاحل، حيــث يعتمــد الالجئــون كلي
العيــش، فيمــا يواجــه الكثيــرون نقصــاً فــي الغــذاء والمــأوى. لقــد كان دعمكــم فــي رمضــان 

بمثابــة شــريان حيــاة لهــؤالء األكثــر ضعفــاً.

وفــي مالحظــة أخــرى، وألن للتعليــم دور أساســي فــي حمايــة األطفــال الالجئين وأســرهم، 
وفــي مســاعدتهم علــى بنــاء مســتقبل أفضــل، فقــد تمّكنــت المفوضيــة بفضــل دعمكــم 
الكريــم مــن تجهيــز صفــوف الدراســة فــي إحــدى المــدارس التــي تســتقبل األطفــال 

الالجئيــن مــن مالــي.

منيني، الجئ من مالي.
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شـكرًا مـن فـريق عـالقات الداعـمين.

ماري جوزي كرم 

هادي قيس 

ملك رّحال 

يارا فرحات 

شربل غصوب 

رنا خّياط عال غّدار 

ميشيل منّير 


