
 

 

: لقد لّحق دماُر هائل بأماكن اإليواء والبنية التحتية في احتياجات إيواء هائلة في حلب
حلب. وتحّولت المباني التي كانت ُمعّدة سابقًا ألغراض سكنية وتجارية إلى أنقاض. وقد 

اتخذت بعض العائالت سكنًا لها مع األصدقاء واألقارب. ومع ذلك، يلجأ اآلالف من 
الناس للسكن في مباٍن متضررة أو مساكن عشوائية. ويقوم الشركاء في قطاع اإليواء 
بتنفيذ األعمال التي تتعلق باإليواء في أجزاء مختلفة من محافظة حلب، كما يخططون 

 لتوسيع نطاق االستجابة في مجال اإليواء. 

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
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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  12%

% من 57)  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 
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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

  نيسان/أبريل مع مسؤولين من محافظة حمص عن  72أسفَر االجتماع المنعقد في

االتفاق على تشكيل "لجنة مشتركة" تضم أعضاء من القطاع والمحافظة والهالل 

األحمر العربي السوري/اللجنة الدولية للصليب األحمر. وسُتشِكل هذه اللجنة 

الهيئة المرجعية والتنسيقية لمشروع "إعادة تأهيل المنازل المتضررة". وستقوم 

بجمع كافة البيانات الالزمة ووضع خارطة لالحتياجات واإلنجازات التي من 

 شأنها أن تساعد على تجنب التداخل وزيادة مدى التغطية.

 

  تستمر حركة العودة إلى المناطق التي أصبح يمكن الوصول إليها مؤخراً في

مدينة حلب. وال تزال هناك حاجة كبيرة إلى دعم اإليواء حيث يجهد العائدون 

للحصول على مأوى مالئم. ويستمر مركز اإليواء الجماعي في جبرين باستضافة 

النازحين. وفي نيسان/أبريل، يواصل الشركاء في القطاع تقديم الدعم فيما يتعلق 

باإليواء ألكثر السكان ضعفاً. فقد قامت المنظمة الدولية للهجرة بتوزيع مستلزمات 

خاصة باإليواء، بينما واصل شرکاء آخرون في قطاع اإليواء ترکيب مجموعات 

إضافية من مستلزمات اإليواء لالستجابة لتدفق مزيد من العائدين في المستقبل. 

وكجزء من التدخالت الدائمة فيما يتعلق باإليواء، قام المجلس الدانماركي لالجئين 

نازحاً. ومن جهة  003غرفة في الشيخ طه، استفاد منها  522بإعادة تأهيل 

ومفوضية األمم المتحدة  )SIF(أخرى، اتفقت منظمة اإلغاثة اإلسالمية فرنسا 

شقة في ثالثة أحياء  533لشؤون الالجئين مع السلطات المحلية على إعادة تأهيل 

على قائمة األولوية بالنسبة للقطاع. ومن المقرر إجراء تقييم إنشائي سريع في 

 األحياء ذات األولوية في المستقبل القريب.

 

  نيسان/أبريل دورة تدريبية حول  57و 55نّظم قطاع اإليواء في الفترة ما بين

 50التنسيق في مجال اإليواء لمدة يومين في مدينة دمشق حضرها ما مجموعه 

من الموظفين العاملين في مجال اإليواء من مختلف المنظمات العاملة في مختلف 

المحافظات. وهدف التدريب إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال اإليواء على 

التنسيق بما فيهم مسؤولي التنسيق. وتم إطالع الحضور على عملية التنسيق 

 ضمن القطاع والمسؤوليات الموكلة لمسؤولي التنسيق في قطاع اإليواء.

 

  قام فريق إدارة المعلومات في القطاع بتطوير لوحة معلومات تفاعلية والتي من

شأنها أن تزود الشرکاء برؤية مفّصلة عن استجاباتهم فيما يتعلق بمجال اإليواء 

 علی مستوى المجتمع المحلي.
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  الثغرات والتحديات
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 النشرة الشهرية

 إضاءات على أحد الشركاء

وهو منظمة إنسانية  5112عام  )DRC(تأسس المجلس الدانماركي لالجئين 

 بلداً في جميع أنحاء العالم. 03وغير حكومية وغير ربحية تعمل في أكثر من 

وينّفذ المجلس الدانماركي لالجئين التزاماته بموجب الوالية الممنوحة له عن 

طريق تقديم المساعدة المباشرة للسكان المتضررين جّراء النزاع، بما في ذلك 

الالجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة في مناطق الصراع في العالم؛ وعن 

طريق مناصرة قضايا السكان المتضررين من النزاع في المحافل الدولية، 

 وفي الدانمرك، وذلك على أساس المبادئ اإلنسانية وإعالن حقوق اإلنسان.

استجاب المجلس الدانماركي لالجئين في الجمهورية العربية السورية ألزمة 

، وّسع المجلس 7357. وفي عام 7330الالجئين العراقيين منذ عام 

الدانماركي لالجئين نطاق التزاماته لمساعدة النازحين السوريين في المناطق 

الرئيسية لعملياته في محافظات حلب ودرعا ودمشق وحماة وحمص وريف 

دمشق. وفضالً عن هذه المناطق، يقوم المجلس الدانماركي لالجئين 

باالستجابة لالحتياجات الطارئة، عند حدوثها، في مناطق أخرى في جميع 

أنحاء سورية. وتركز استجابة المجلس الدانماركي لالجئين لالحتياجات 

الطارئة على توفير المواد غير الغذائية وإعادة تأهيل أماكن اإليواء الجماعية، 

ُمرّكزاً على توفير الدعم فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة 

 الصحية.

، قّدم المجلس الدانماركي لالجئين خدمات إلى ما ال يقل عن 7352وفي عام 

منهم من أعمال تحسين مراكز اإليواء  0،213شخصاً، استفاد  0،101

الجماعية التي يقيمون فيها في محافظات حلب ودرعا وحمص، كما استفاد 

شخصاً في محافظتي درعا وريف دمشق من عمليات تحسين أماكن  4،201

 اإليواء الخاصة التي يقطنون فيها.

  نقص الخدمات األساسية للعائدين إلى المناطق التي أصبح يمكن الوصول

 إليها مؤخراً في مدينة حلب  

  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، مراكز اإليواء المتاحة غير كافية 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 

ومن بين القضايا الرئيسية المتعلقة بالمأوى التي تم تحديدها خالل تقييم االحتياجات الذي أجري في 

بلدتي إزرا والسنمين المتجاورتين في محافظة درعا: الحاجة إلى المأوى وإعادة تأهيل المدارس، 

وبرامج لتحسين مستوى معيشة السكان وفرص العمل، وزيادة الدعم المقدم إلى المنظمات غير 

 الحكومية المحلية الشريكة
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 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( 
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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
Feedback:syrdashltr@unhcr.org 2017أيار  9: تاريخ اإلنشاء

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

2017نيسان –كانون الثاني 
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المستفيدين الذين تلقوا مساعدات حسب المحافظة 

ضمن محور سوريا ( مساعدات اإليواء)المستهدفين من اجمالي المحتاجين 303.385من % 12

مليون العدد الكلي لالشخاص المحتاجين 4.2

ألف عدد المستهدفين من اجمالي المحتاجين بحسب 742
2017خطة االستجابة اإلنسانية 
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مشاريع اإليواء حسب المرحلة. عدد

2017اإليواء حسب شهر نيسان شركاء قطاع 
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اجمالي عدد مشاريع االيواء المنفذة من قبل شركاء قطاع اإليواء  142
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