
 

 

نازح، يؤدي العاملون في المجال  0،377الرقة: في مخيم عين عيسى، الذي يضم حوالي 
اإلنساني عملهم على مدار الساعة وفي ظروف صعبة للغاية للتغلب على العقبات وتقديم 

 المساعدة إلنقاذ حياة المحتاجين.

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 7102تموز  

العدد التقديري لالشخاص الذين يحتاجون إلى مأوى داخل 
% من االجمالي التقديري لعدد المحتاجين 37سوريا )
(7750مليون شخص في عام 5331لمأوى   

30% 

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

ماليين للمحتاجين لمساعدات ايواء في  4التقديري 
7750 

19% 

41% 

اجمالي عدد مشاريع اإليواء التي نفذت منذ كانو 
7750الثاني   

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  21%

% من 75)  7750اإليواء ابتداًء من شهر كانون الثاني 

إجمالي عدد المستهدفين بمساعدات اإليواء  3733301

 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  047 

(7750عام   

 قطاع اإليواء

   تم تشكيل مجموعة عمل تقنية تهدف إلى مراجعة استراتيجية قطاع

عضواً في  57اإليواء مع المبادئ التوجيهية حسب الحاجة، وهناك 

مجموعة العمل التقنية. وقد تم تكليف مجموعة العمل التقنية 

لمراجعة االستراتيجية الحالية للقطاع والمبادئ التوجيهية نظراً 

لتغّير الوضع في سورية. واقترح الشركاء في القطاع وضع خطة 

 .7751-7750استراتيجية مدتها سنتان تغطي الفترة بين 

  منظمة في الدورة التدريبية على إدارة  54مشاركاً من  73شارك

إلى  71المعلومات اإلنسانية التي استمرت لمدة يومين في الفترة من 

تموز/يوليو. وتم توجيه الشركاء في القطاع إلى اإلطار العام  72

إلدارة المعلومات اإلنسانية وتعريفها، فضالً عن المبادئ التوجيهية 

التقنية في إجراء تقييم االحتياجات، وجمع البيانات ومعالجتها، 

 وتصّور ونشر المعلومات.

  أجرت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين سلسلة من التقييمات

السريعة لإليواء في طرطوس، وال سيما في مراكز اإليواء 

والملعب الوطني. ويكشف التقييم أن  DOSالجماعية في الكرنك و

ظروف اإلصحاح والنظافة الصحية في الملجأ الجماعي في الملعب 

الوطني ال تزال صعبة. وهناك حاجة ماسة إلى إصالح التسرب في 

أنابيب الصرف الصحي، فضالً عن تعزيز النظافة الصحية وجمع 

 النفايات بانتظام.

  اجتمع أعضاء الفريق الوطني الفرعي في حلب في تموز/يوليو

لمناقشة بعض القضايا الملّحة المتعلقة باإليواء. وأوضحت المحافظة 

خالل االجتماع أن لديها اآلن سلطة لمنح موافقات التقييم السريع 

للمنظمات غير الحكومية العاملة في حلب. وعالوة على ذلك، تم 

التوضيح عن إمكانية توزيع مستلزمات اإليواء دون الحصول على 

 موافقة من المحافظة ولكن ليس تركيبها.
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  الثغرات والتحديات

 
10, نشرة رقم 7102تموز   

 النشرة الشهرية

 إضاءات على أحد الشركاء

ميدير هي منظمة إنسانية دولية تقدم اإلغاثة واإلنعاش لألشخاص 

الذين يعانون من األزمات، بصرف النظر عن عرقهم أو عقيدتهم 

أو جنسيتهم. وتقدم خدمات اإلغاثة واإلنعاش في حاالت الطوارئ 

بلداً في جميع أنحاء العالم )بما في ذلك سورية(، مع  57في 

التركيز والتخصص في الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي 

 والنظافة، فضالً عن اإليواء والبنية التحتية.

وفتح مكتب لها  7751تم تسجيل ميدير في سورية في أوائل عام 

في منطقة أبو رمانة في دمشق بعد فترة وجيزة. ولديهم أنشطة 

موظفاً دولياً  75حالياً في ريف دمشق وحمص وحلب يعمل فيها 

 ووطنياً.

وتشارك ميدير في عملية تعديل المنازل لتتالئم مع متطلبات العيش 

لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتوزيع مستلزمات اإليواء والشتاء. 

وتعتزم البدء في عملية إعادة تأهيل مراكز اإليواء بعد عيد 

. وهي تقوم بتنفيذ المشاريع 7750األضحى المبارك من عام 

مباشرة بالتعاون مع الهالل األحمر العربي السوري ووزارة اإلدارة 

المحلية والبيئة والقطاعات األخرى مثل وزارة الموارد المائية 

 ووزارة الصحة.

لمزيد من المعلومات عن ميدير، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني: 

www.medair.org. 

  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 

  التأخير في الحصول على الموافقات يؤدي إلى تأخير تنفيذ أنشطة

 اإليواء.

 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  233إلى نزاع مسلح متعدد األطراف أدى بدوره إلى نزوح نحو  7755

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

مليون شخص  5331بأن حوالي  7750ويشير تقييم االحتياجات اإلنسانية لعام 

مليون شخص بحاجة ماسة للدعم من  433بحاجة 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( 

 تتمة المقتطفات الرئيسية ...

  تموز/يوليو في  71ُعقد االجتماع التنسيقي لقطاع اإليواء في

دمشق. وشارك في رئاسة االجتماع وزارة اإلدارة المحلية والبيئة 

والمفوضية السامية لشؤون الالجئين. وخالل االجتماع، قدمت 

وزارة اإلدارة المحلية والبيئة مخططاً انسيابياً يبّين عملية تقديم 

المشاريع والموافقة عليها التي يجب أن يّتبعها جميع الشركاء. 

وأكمل فريق التنسيق القطاعي استعراض خطة االستجابة اإلنسانية 

لمنتصف العام. وتم إضافة مشروع جديد واحد فقط من 

RESCATE.  ويخطط قطاع اإليواء تنظيم ورشة عمل لمراجعة

بالتنسيق مع وزارة  7750أيلول/سبتمبر  71االستراتيجية في 

 اإلدارة المحلية والبيئة. 

© UNHCR Syria  
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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 2017آب 14: تاريخ اإلنشاء
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عدد االشخاص المحتاجين لإليواء حسب
2017الناحية لعام 

حمص
شركاء اإليواء 

حاالت طارئة
مساعدات اإليواء

حاالت طارئة

مراكز إيواء خاصة
إعادة تأهيل/ اصالح

حاالت طارئة

مراكز إيواء حكومية

إعادة تأهيل/ اصالح

مساعدات إيواء 
موسمية

حاالت طارئة
مستوطنات  

استدامة
منازل متضررة

المستفيدين الذين تلقوا مساعدات حسب المحافظة 

ضمن محور سوريا ( مساعدات اإليواء)المستهدفين من اجمالي المحتاجين 303.385من % 21

2017تموز –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           

13.419
9.681

14.404

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

2017شركاء قطاع اإليواء حسب شهر نيسان 

الوكاالت الرائدة

اجمالي عدد مشاريع االيواء المنفذة من قبل شركاء قطاع اإليواء  175
خطة موافقة االدارة المحلية تمت الموافقة النفيذ على أرض الواقع تقييم فنياالنتهاء والتسليم

ACF AOUN NRC SIF

ADRA CHILD CARE SOCIETY OXFAM SSSD

AL BIRR DRC PUI STD

GOPA Rebuild Syria UN-Habitat AL INSHAAT

IOM RESCATE UNRWA MEDAIR

SARC

مشاريع اإليواء حسب المرحلة. عدد

وحدات
انتقالية

3.471
910 150

22 48573675

21.810

18,336 

11,376 
9,454 9,251 

4,930 
3,200 2,558 2,230 

1,308 815 387 -

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