
 

 

: يعود المواطنون إلى بيوتهم في منطقة سيف الدولة على الرغم من الدمار. منظمة حلب
 ريسكات هي شريك في القطاع تدعم عمليات إعادة تأهيل مراكز اإليواء في هذه المنطقة. 

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

  01, نشرة رقم 7102آب  

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  28%

% من 72)  7352اإليواء ابتداًء من شهر كانون الثاني 

إجمالي عدد المستهدفين بمساعدات اإليواء  0303021

 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

  قام الفريق التنسيقي بزيارة ميدانية إلى حمص والالذقية

وطرطوس. وقد أوضح الفريق بأن أعمال البناء إلعادة تأهيل 

المساكن تجري على نحو جيد بشكل عام، ولكن ال يزال يتعّين 

القيام بالمزيد من العمل. وقد تبّين أن الحاجة إلى إعادة تأهيل 

مراكز اإليواء ال تزال ملّحة في شمال ريف الالذقية ولم يتم 

إجراء أي تقييم في تلك المنطقة. كما شّدد الفريق على ضرورة 

إيالء مزيد من األهمية لعودة النازحين والحلول الدائمة 

 لإليواء.

 

 في حلب، تقوم  منظمةPUI   533بالتقييم الفني إلعادة تأهيل 

بمرحلة  SIFشقة في حي الزبدية، في حين بدأت منظمة 

شقة في أحياء الميدان والزهراء  533المناقصة إلعادة تأهيل 

وسيف الدولة. ومن جهة أخرى، تعمل بطريركية أنطاكيا 

وسائر المشرق للروم األورثوذكس على تركيب أدوات اإليواء 

في الشقق الخاصة التي تسكنها األسر النازحة والمالكون 

 والذين يعيشون في األحياء غير المنّظمة.

 

  شارك فريق إدارة معلومات القطاع في ورشة عمل لتحليل

آب/أغسطس.  05إلى  72البيانات في عمان، األردن، من 

وباالستناد إلى مجموعات البيانات التي تم جمعها فقد تم تطوير 

وستسهم النتائج  . )PINخريطة الشدة وخريطة المواقع)

الرئيسية في تطوير النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 

7352. 
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  الثغرات والتحديات

 
01, نشرة رقم 7102آب   

 النشرة الشهرية

 إضاءات على أحد الشركاء

هي منظمة غير حكومية إسبانية غير ربحية وغير  ريسكات

لدعم السكان  5193سياسية وعلمانية وهي تعمل منذ عام 

 المتضررين من جّراء األزمات.

وتتمثل رؤيتها في دعم إعادة بناء وتمكين السكان المتضررين 

في البلدان النامية من نازحين والجئين وسكان محليين والذين 

يحتاجون إلى الحماية والمساعدة من أجل تلبية احتياجاتهم. 

وتساعد ريسكات الفئات الضعيفة والهشة من السكان على إيجاد 

حلول طويلة األمد، ومن قيم المنظمة األساسية هي التضامن 

والمسؤولية واالحترام والكرامة والمساواة والعدالة وتعزيز 

 السالم.

، 7335ولدى ريسكات تواجد تشغيلي في سورية منذ عام 

. وهي تعمل مع 7359ولكن تم تسجيلها في نيسان / أبريل 

أكساد و بيسان و فردوس في العديد من المشاريع التي ترّكز 

على إدارة المراكز المجتمعية واألمن الغذائي والرعاية الصحية 

للنساء واألطفال وتمكين المرأة. وتقوم منظمة ريسكات بنشر 

الوعي في المجتمع اإلسباني عن عملها مع الالجئين 

 والنازحين.

وهي من بين الشركاء النشطين في قطاع اإليواء التي تعمل في 

شقة  422محافظتي حلب والالذقية، وتقوم حاليا بإعادة تأهيل 

 سكنية في محافظة حلب بالتعاون مع األمانة السورية للتنمية.

 •  يؤثر نقص وثائق ملكية الممتلكات على قدرة السكان

 من الحصول على دعم قطاع اإليواء في حلب.

 •  تمنع استمرار تقارير بقايا الحرب في المناطق الريفية

 من محافظة حلب من عودة بعض النازحين إلی ديارهم.

 •  ال تزال قلة الموارد المالية إلعادة تأهيل المنازل

المتضررة في المناطق األصلية للنازحين، مثل حلب، 

 تعرقل عودتهم.

 •  تزيد محدودية الوصول إلى المناطق التي يصعب

الوصول إليها واالفتقار إلى وجود طويل األمد من 

 صعوبة توفير الدعم المالئم 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  930إلى نزاع مسلح متعدد األطراف أدى بدوره إلى نزوح نحو  7355

مليون شخص على الخروج من البالد طلباً للجوء.  432شخص 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( 

مختار سيف الدولة يبين منطقة تدخل منظمة الريسكات على الخرائط: حلب  
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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 
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عدد االشخاص المحتاجين لإليواء حسب
2017الناحية لعام 
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حاالت طارئة
مساعدات إيواء  

استدامة
منازل متضررة

المستفيدين الذين تلقوا مساعدات حسب المحافظة 

ضمن محور سوريا ( مساعدات اإليواء)المستهدفين من اجمالي المحتاجين 303.385من % 28

2017آب –كانون الثاني 

تلقوا المساعدة/ اجمالي عدد المستفيدين 

مليون العدد الكلي لالشخاص المحتاجين 4.3

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

المستفيدين حسب نوع المساعدات           

2017شركاء قطاع اإليواء 

الوكاالت الرائدة

اجمالي عدد مشاريع االيواء المنفذة من قبل شركاء قطاع اإليواء  201
خطة موافقة االدارة المحلية تمت الموافقة النفيذ على أرض الواقع تقييم فنياالنتهاء والتسليم

مشاريع اإليواء حسب المرحلة. عدد

وحدات
انتقالية
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