
 

 

 حمص: تمكين األشخاص بالتزامن مع إعادة بناء المنازل

قامت منظمتا الهالل األحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب األحمر بتوظيف 
ذوي المهارات من العائدين إلعداد أبواب ونوافذ من أجل إصالح المنازل الواقعة ضمن 

محافظة حمص، مما أتاح فرص عمل للموظفين المحليين المهرة، كما أسهم في توفير 
 األبواب والنوافذ للسكان المحليين لكي يقوموا بإصالح منازلهم.

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

10, نشرة رقم 7102أذار   

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 في أذار 
7352 

ماليين شخص بحاجة إليواء 4    

 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  4%

% من 4)  7352اإليواء اعتباراً من شهر أذار 

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 
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العدد التقديري للمستهدفين المحتاجين لمساعدات اإليواء 

% من االجمالي التقديري45ضمن محور سوريا )   

ألف  للسمتهدفين المحتاجين ضمن كامل سوريا في  247 

(7352عام   

 قطاع اإليواء

  نّظم فريق التنسيق القطاعي سلسلة من المهمات إلى 7352في شهر آذار/مارس ،

محافظات الالذقية وحمص وطرطوس، وقام بزيارة مشاريع اإليواء القائمة لمختلف 

( رصد حاالت 5الشركاء في قطاع اإليواء. وقد توّصل الفريق إلى النتائج اآلتية: )

عودة من محافظتي الالذقية وطرطوس إلى المناطق التي يمكن الوصول إليها مؤخراً 

( سوء األوضاع المعيشية للنازحين في مركز إيواء الكرنك الجماعي في 7في حلب، )

( استمرار إعادة التأهيل للمنازل المتضررة في المناطق اآلمنة من 0طرطوس، )

( وجود مئتي نازح ال يزالون في مركز اإليواء الجماعي في المدينة 4ريف الالذقية، )

( الحاجة إلى تنظيم تدريب على التنسيق للشركاء في 1الرياضية في الالذقية، )

مبنى خاص في مدينة حمص ال تزال يشغلها  02مدرسة و 50( هناك 6حمص، )

 نازحون.

 

  نّظم قطاع اإليواء من خالل فرقة العمل المكونة من ثالثة قطاعات )قطاع اإليواء

وقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة وقطاع التعافي المبكر( اجتماعاً لمدة يومين 

مع ممثلين عن محافظة حلب ووزارة اإلدارة المحلية. وقد تمّثل الجانب الحكومي بوفد 

على مستوى عاٍل، حيث حضر معاون الوزير ونائب المحافظ. وقد هدف االجتماع 

إلى تحديد األحياء ذات األولوية لتطبيق النهج اإلدماجي إلعادة التأهيل الفعلي لخدمات 

المياه والصرف الصحي والنظافة وللمباني ولمشاريع التعافي المبكر. واختتم االجتماع 

 بتحديد ثالثة أحياء كمرحلة أولى، باإلضافة إلى خطة التقييم الفني السريع.

 

  53ونتيجة للمناقشة التي أجراها فريق الخبراء في شهر شباط/فبراير، حدد القطاع 

أحياء ذات أولوية في مدينة حلب للمباشرة بإعادة التأهيل الخاصة باإليواء. وتشمل 

هذه األحياء الزبدية، واألنصاري مشهد، والصاخور واألشرفية، وبستان القصر 

والكالسة والخالدية والميدان وقاضي عسكر وسيف الدولة. وستكون ثالثة من هذه 

األحياء )الزبدية واألنصاري مشهد وسيف الدولة( هي األماكن التجريبية األولية. 

ولكن ال تزال معظم األحياء التي أصبح يمكن الوصول إليها مؤخراً في مدينة حلب 

غير مواتية للعودة بسبب نقص الخدمات األساسية وبسبب األضرار في البنية التحتية. 

وال بد من إجراء تقييمات إنشائية منتظمة في األحياء ذات األولوية من جانب الخبراء 

 الفنيين.

 

   ولتحسين معالجة المسائل التي تتعلق بإدارة المعلومات في القطاع، أنشأ قطاع اإليواء

فريقاً لدعم إدارة المعلومات يتألف من مسؤولي إدارة المعلومات أو منسقي إدارة 

آذار/ 77المعلومات من جميع الشركاء في القطاع. وعقد االجتماع األول بتاريخ 

شركاء من القطاع. وأجريت مناقشة معمقة بشأن  1ممثالً عن  54مارس وحضره 

األنشطة الدورية لتقييم ورصد االحتياجات، فضالً عن التحديات التي تعترض إعداد 

التقارير. ووافق الفريق على عقد اجتماع كل شهر. وُيشكل عمل هذا الفريق قناًة 

 لتبادل الخبرات والمهارات الفنية.
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  الثغرات والتحديات
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 النشرة الشهرية

 إضاءات على أحد الشركاء

، وهي منظمة غير 5115( عام SIFتأسست منظمة اإلغاثة اإلسالمية الفرنسية )

حكومية تعمل من أجل التضامن الدولي والقضايا االجتماعية واإلنسانية في 

 مجاالت المساعدة اإلنسانية والمعونة اإلنمائية سواء في فرنسا أو في العالم.

حيث تبذل منظمة اإلغاثة اإلسالمية الفرنسية جهوداً للتخفيف من معاناة 

األشخاص األشد فقراً في فرنسا وحول العالم، وتعمل أينما تكون االحتياجات 

 اإلنسانية واالجتماعية تتطلب تعبئة اإلغاثة الطارئة وتنفيذ البرامج اإلنمائية.

وتستلهم هذه المنظمة قيم اإلسالم والتكافل واحترام الكرامة اإلنسانية التي تعّد 

جميعها من صميم اهتماماتها، كما تدعو إلى بناء التكافل اإلنساني الذي يتجاوز 

 االختالفات والحدود من خالل االلتزام والقيم والمهام التي تتخذها.

، 7330بدأت منظمة اإلغاثة اإلسالمية الفرنسية العمل في سورية منذ عام 

محافظات هي حلب والحسكة ودمشق ودرعا وحماة  0ولديها نشاطات في 

موظفاً في  21وحمص وريف دمشق والقنيطرة. ووظفت هذه المنظمة حتى اآلن 

أنحاء مختلفة من سورية، وتتضمن برامجها الرئيسية دعم اإليواء إلى جانب 

إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية وتقديم خدمات مجتمعية وتوفير الدعم 

في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وذلك بالتعاون الوثيق مع 

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين واليونيسيف ومكتب تنسيق الشؤون 

 اإلنسانية.

وقد قامت منظمة اإلغاثة اإلسالمية الفرنسية، بوصفها أحد شركاء اإليواء 

شخصاً حيث استفاد  73766بتقديم خدمات إلى  7356الفاعلين، خالل عام 

منهم من مراكز اإليواء الجماعية التي تمت إعادة تأهيلها في كل من  5414

شخصاً من أماكن إيواء  50227محافظات الحسكة ودرعا وحماة، كما استفاد 

 خاصة تم تحسينها في محافظتي درعا وريف دمشق.

  أدى استمرار تدفق النازحين إلى زيادة عدد النازحين الذين يبحثون عن

المأوى، مما فاق قدرة السلطات والمجتمعات المضيفة على توفير حلول 

 إيواء مالئمة.

  إن محدودية القدرة على الوصول إلى السكان المحتاجين في المناطق التي

يصعب الوصول إليها أو انعدامها، والحاجة إلى استمرار هذه القدرة 

 تعرقل توفير الدعم الكافي لإليواء.

  التأخر في الحصول على موافقة أصحاب األمالك الخاصة إلعادة تأهيل

 المنازل أو إصالحها الستيعاب النازحين.

 .في معظم الحاالت، ال تتوفر المالجئ المتاحة الستيعاب النازحين الجدد 

 .سوء الظروف المعيشية وذلك بسبب عدم كفاية الدخل والبطالة 

 .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 

حاليا تقيم األسر في مراكز إيواء جماعية في محافظة طرطوس وهم ينتظرون االنتهاء من بناء المنازل 

االنتقالية في مخيم بيونير القريب. ويهدف المشروع إلى استيعاب االسر األكثر بؤساُ ونقلهم من 

 المباني غير األمنة المستخدمة كمالجئ. 

© UNHCR Syria / N. Carlevaro 

 خلفية األزمة:

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

مليون  630إلى 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( 
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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
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.التقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع المأوى: مصدر البيانات
(.2017ملف االستجابة االنسانية )اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية 

2017أذار –كانون الثاني 
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عدد االشخاص المحتاجين لإليواء حسبعدد المستفيدين
2017الناحية لعام 
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تلقوا المساعدة/ اجمالي عدد المستفيدين 

المستفيدين الذين تلقوا مساعدات حسب المحافظة 

ضمن محور سوريا ( مساعدات اإليواء)المستهدفين من اجمالي المحتاجين 303.385من % 4

مليون العدد الكلي لالشخاص المحتاجين 4.2

ألف عدد المستهدفين من اجمالي المحتاجين بحسب 742
2017خطة االستجابة اإلنسانية 

حلب ريف دشق طرطوس حماه دمشق درعا حمص الالذقية

5.120

3.685

1.648

794
413

0 0 0

المستفيدين حسب نوع المساعدات           

4.967 4.895

1.648

150

حاالت طارئة
مساعدات اإليواء

حاالت طارئة

مراكز إيواء خاصة
إعادة تأهيل/ اصالح

حاالت طارئة

مراكز إيواء حكومية
إعادة تأهيل/ اصالح

مساعدات إيواء 
موسمية

مشاريع اإليواء حسب المرحلة. عدد

اجمالي عدد مشاريع االيواء المنفذة من قبل شركاء قطاع اإليواء  66

15 15 3 5 15 13

خطة موافقة االدارة المحلية تمت الموافقة النفيذ على أرض الواقع تقييم فنياالنتهاء والتسليم

شركاء قطاع اإليواء

ACFالوكاالت الرائدة AOUN NRC SIF

ADRA CHILD CARE SOCIETY OXFAM SSSD

AL BIRR DRC PUI STD

AL IHSAN GOPA Rebuild Syria UN-Habitat

AL INSHAAT IOM RESCATE UNRWA

AL TAALOUF MEDAIR SARC
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