
 

 

: تتواصل عملية صيانة مراكز اإليواء في طرطوس وذلك بغية ضمان الظروف طرطوس
المعيشية المواتية للنازحين الذين ال يزالون في تلك المراكز. إن إصالح الباب هذا في 
 مركز اإليواء في الملعب البلدي هو جزء من دعم اإليواء الذي يقدمه شركاء القطاع.

يم لمحة عامة عن االستجابة اإلنسانية للقطاع داخل سورية لكل تقدهي نشرة شهرية يصدرها قطاع اإليواء في مكتب سورية والذي يرأسه المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. وتهدف هذه النشرة إلى 

 من المعلومات، يرجى االتصال بالقطاع. زيدشهر. إن كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات مقدمة من جميع أعضاء قطاع اإليواء الذين لهم وجود تنفيذي داخل سورية. لم

 مقتطفات رئيسية أرقام رئيسية

  00, نشرة رقم 7102أيلول  

العدد التقديري لالشخاص الذين يحتاجون إلى مأوى داخل 
% من االجمالي التقديري لعدد المحتاجين 03سوريا )
(7352مليون شخص في عام 5031لمأوى   

30% 

العدد التقديري لالشخاص المستهدفين الذين يحتاجون 
% من االجمالي 51لمساعدات اإليواء في سوريا )

ماليين للمحتاجين لمساعدات ايواء في  4التقديري 
7352 

19% 

41% 

اجمالي عدد مشاريع اإليواء التي نفذت منذ كانون 
7352الثاني   

شخص بحاجة إليواء    

 عدد المستهدفين بمساعدات اإليواء في كل سوريا
 7102  

 عدد المستهدفين بمساعدات اإليواء ضمن المحور
7102السوري    

 مشروع إيواء منفذ

اجمالي عدد المستفيدين الذين تلقوا المساعدة من مشاريع  93%

% من 10)  7352اإليواء ابتداًء من شهر كانون الثاني 

إجمالي عدد المستهدفين بمساعدات اإليواء  0303001

 في سوريا(

 شخصا تقدم اليهم مساعدات اإليواء

عدد الشركاء الناشطين في قطاع اإليواء والذين لديهم 

 حضور تنفيذي 

 عدد الشركاء المنفذين في قطاع اإليواء 

 حقوق الطبع، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/المكتب الفرعي في طرطوس

العدد التقديري للمستهدفين المحتاجين لمساعدات اإليواء 

% من االجمالي التقديري45ضمن محور سوريا )   

ألف  للسمتهدفين المحتاجين ضمن كامل سوريا في  247 

(7352عام   

 قطاع اإليواء

  مليون  437ُيقّدر عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى إيواء في سورية بنحو

شخص وذلك استناداً إلى مختلف تقييمات االحتياجات التي تجري داخل سورية، 

 437مليون شخص لديهم احتياجات إيواء ُملّحة. وسيكون هذا العدد ) 531منهم 

 .7350مليون( بمثابة الرقم المخطط له ضمن خطة االستجابة اإلنسانية لعام 

  ال يزال تنفيذ تدخالت اإليواء التي يقوم بها شركاء القطاع في مدينة حلب

مستمراً. ففي أيلول/سبتمبر، بدأ الصليب االحمر النرويجي وبالتعاون مع الهالل 

منزل، كما  734األحمر العربي السوري بتركيب مستلزمات خاصة باإليواء ل

بالتعاون مع الهالل االحمر السوري بتركيب   IOMقامت منظمة الهجرة العالمية 

مستلزمات خاصة بااليواء في أربعة أحياء هي صالح الدين والصاخور والشعار 

وطريق الباب. ومن جهة أخرى، حصلت جمعية دير مار يعقوب المقّطع 

)MSJM(  شقة في حي هنانو. 533على موافقة الحكومة على إعادة تأهيل 

  يواصل شركاء القطاع، وهم بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس

والجمعية السورية للتنمية المجتمعية واألمانة السورية للتنمية، مع المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تقديم خدمات واستشارات قانونية مجانية 

في سبعة أحياء في مدينة حلب وذلك بغية المساعدة في تسهيل معامالت وثائق 

 إثبات الملكية والحصول عليها.

  أيلول/سبتمبر ورشة عمل ليوم واحد مع جميع الشركاء  71نّظم القطاع في

وممثلي المحافظات للتعرف إلى احتياجات اإليواء والبنية التحتية واألولويات 

والتحديات ذات الصلة في مختلف المناطق الجغرافية في سورية وذلك بغية 

 مراجعة استراتيجية القطاع التي يتم العمل عليها حالياً. 

  شارك بعض شرکاء القطاع في اجتماع التنسيق لكامل سورية والذي ُعقد في

أيلول/سبتمبر. وقد أُتيحت لهم الفرصة لتبادل المعلومات  51بيروت، لبنان في 

المستقاة بشأن أبرز النتائج التي انبثقت عن المراجعة العامة لالحتياجات اإلنسانية 

 .7350وكذلك طرح األفكار والمدخالت لتطوير استراتيجية القطاع لعام 

  أيلول/سبتمبر جلسة تدريب للشركاء  72نّظم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في

في القطاع حول تحليل مخاطر الحماية وكان التدريب باللغتين العربية واإلنكليزية 

 كل على حدة.

  تقوم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين باألعمال التي تتعلق

باإليواء والبنية التحتية في مواقع العبور في شمال شرق سورية. ففي أيلول/

سبتمبر، قامت المفوضية بتركيب إنارة للطرق وتشييد مطابخ مشتركة، كما قامت 

بأعمال تجهيز الموقع بمنطقة االستقبال. وستعود هذه األعمال في نهاية المطاف 

فرداً. وفي الوقت نفسه، وضعت المفوضية خطة  51333بالفائدة على نحو 

 لتوسيع مخيم عين عيسى.
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  الثغرات والتحديات

 
00, نشرة رقم 7102أيلول   

 النشرة الشهرية

 إضاءات على أحد الشركاء

هو برنامج  )RSRP(إن برنامج إعادة بناء وإعمار سورية 

إنساني يتم تنفيذه في سورية تحت مظلة منظمة إعادة اإلعمار 

 .)RRI(واإلغاثة الدولية 

على  )RRI(وتعمل منظمة إعادة اإلعمار واإلغاثة الدولية 

تعزيز وحماية حقوق جميع المواطنين العراقيين والسوريين، 

بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية أو القناعات 

السياسية، حيث سيتحقق ذلك من خالل عملها كُمناصر مستقل 

وجريء يدافع عن حقوقهم محلياً ودولياً، وتقديم المساعدة 

اإلنسانية في حاالت الطوارئ، والعمل مع منظمات األمم 

 المتحدة لتنسيق المساعدات والحماية الدولية.

العمل في  )RRI(بدأت منظمة إعادة اإلعمار واإلغاثة الدولية 

وعلى وجه الخصوص في  7352سورية في حزيران/يونيو 

محافظات حلب والرقة وريف دمشق. ويتضمن مشروعها 

الرئيسي فيما يتعلق باإليواء، وبالتعاون الوثيق مع األمانة 

السورية للتنمية، إعادة تأهيل مركز اإليواء في ناحية سلوك 

في الرقة. كما أنها تعمل على المقترحات بشأن مشاريع أخرى 

تتعلق بإعادة تأهيل الُبنى التحتية، وإعادة التأهيل الذي 

يستهدف المالكين، ودعم مراكز اإليواء الخاصة والعامة، 

 والمساكن، وتوزيع المواد الخاصة باإليواء.

  يؤثر عدم توافر وثائق إثبات الملكية في حلب على قدرة

 السكان على االستفادة من الدعم في مجال اإليواء. 

  إن التقارير المستمرة حول وجود مخلفات الحرب في

المناطق الريفية في محافظة حلب تمنع بعض النازحين 

 من العودة إلی منازلهم. 

  يستمر انعدام الموارد المالية إلعادة تأهيل المنازل

المتضررة في أماكن السكن األصلية، مثل حلب، في 

 إعاقة عودة النازحين.

  إن محدودية القدرة على الوصول إلى المناطق التي

يصعب الوصول إليها أو عدم القدرة على التأسيس 

 لوجود طويل تعرقل توفير الدعم الكافي لإليواء.

  في معظم الحاالت، مراكز اإليواء المتاحة غير كافية

 الستيعاب النازحين الجدد.

 .القدرة التشغيلية للقطاع غير كافية لتلبية االحتياجات 

 فريق التنسيق في قطاع اإليواء

 بانكج كمارسنغ، مسؤول في قطاع المأوى

 بارعة الكفري، مساعدة في قطاع المأوى

 محمد شهزاد، مسؤول إدارة بيانات

 كورازون الغامايو، مسؤولة إدارة بيانات

 مها شعبان، مساعدة إدارة بيانات

حلب   -أشرف زيداني، مساعد إدراة بيانات   

 خلفية األزمة:

تحولت األزمة في الجمهورية العربية السورية والتي بدأت في آذار/مارس 

مليون  230إلى نزاع مسلح متعدد األطراف أدى بدوره إلى نزوح نحو  7355

مليون شخص على الخروج من البالد طلباً للجوء.  430شخص وأجبر حوالي 

مليون شخص  5031بأن حوالي  7352ويشير تقييم االحتياجات اإلنسانية لعام 

مليون شخص بحاجة ماسة للدعم من  430بحاجة لمساعدات إنسانية، منهم نحو

أجل الحصول على إيواء مالئم باإلضافة لمساعدات قطاعية متعددة، حيث أنهم 

يجهدون للعيش في بيئة غير آمنة ومضطربة. ونظراً لطابع النزاع الذي طال 

أمده، أصبح العديد من السكان النازحين والمجتمعات المضيفة أكثر ضعفاً، وقد 

تأثرت قدرتهم على التكيف وإيجاد حلول آمنة ودائمة لإليواء على نحو كبير. 

وقد واجه المجتمع اإلنساني تحدياً يتمثل في توفير حلول اإليواء في حاالت 

الطوارئ وحاالت إنقاذ الحياة مع إعادة بناء التماسك المجتمعي والقدرة على 

 الصمود من خالل توفير المساعدة المستدامة لإليواء.

 قطاع اإليواء

)singhpa@unhcr.org( 

)alkafre@unhcr.org(      

)shahzadm@unhcr.org( 

)lagamayo@unhcr.org( 

)shabanm@unhcr.org( 

)zedane@unhcr.org( 



Shelter Sector
Syria Hub
Sheltercluster.org
Coordinating Humanitarian Shelter

استجابة المأوى: سوريا
:تاريخ التقرير

الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني موافقة رسمية أو قبول رسمي : تنويه

اإلنساني إلى المنطقة الفرعية ال يعني تغطية جغرافية كاملة لجميع االحتياجاتالوصول . المتحدةقبل األمم من 

.ال تعتبر المعلومات المرئية على هذه الخريطة كاملة. في المنطقة الفرعية
Feedback:syrdashltr@unhcr.org 2017تشرين األول 17: تاريخ اإلنشاء

.التقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع المأوى: مصدر البيانات
(.2017ملف االستجابة االنسانية )اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية 
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استدامة
منازل متضررة

المستفيدين الذين تلقوا مساعدات حسب المحافظة 

2017أيلول –كانون الثاني 

تلقوا المساعدة/ اجمالي عدد المستفيدين 

مليون العدد الكلي لالشخاص المحتاجين 4.3

ألف عدد المستهدفين من اجمالي المحتاجين742
2017بحسب خطة االستجابة اإلنسانية 

المستفيدين حسب نوع المساعدات           

شركاء قطاع اإليواء

الوكاالت الرائدة

اجمالي عدد مشاريع االيواء المنفذة من قبل شركاء قطاع اإليواء  212
خطة موافقة االدارة المحلية تمت الموافقة النفيذ على أرض الواقع تقييم فنياالنتهاء والتسليم

مشاريع اإليواء حسب المرحلة. عدد

وحدات
انتقالية

15 65764259

المستخدمةتم حسابه استنادا إلى مرافق اإليواء ( الخيام في مواقع النازحين: مثال)االشخاص الذين تمت مساعدتهم في مجال اإليواء عدد 

المستفيدين ونتيجة من االيواء نفسها تستخدم عدة مرات اي جميع النازحين الذين استخدموا مرافق االيواء هذه تم اعبتارهم مرافق أنحيث 
.كبيرة في اجمالي عدد المستفيدينزيادة نلحظ لذلك 

ضمن محور سوريا ( مساعدات اإليواء)المستهدفين من اجمالي المحتاجين 303.385من % 93

223,710 

25,007 17,635 10,403 5,615 910 150 

116,500 
105,460 

19,039 17,816 
10,314 

4,157 3,855 3,679 1,204 815 456 135 

الرقة الحسكة ريف دمشق حلب حمص حماه درعا طرطوس دمشق السويداء الالذقية القنيطرة

*

*

ACF

AOUN

NRC

SIF

ADRA

CCS

OXFAM

AL BIRR

DRC

PUI

GOPA

Rebuild Syria

AL INSHAAT

IOM

RESCATE

MEDAIR

UNRWA

AL Ihsan

Church of Kanisat

Social Care Charity

SARC

UN-HabitatSTD

SSSD

Al Taalouf
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