
 

 

: وصل آالف النازحين معظمهم من محافظتي الرقة وحلب إلى مخيم عين عيسى. الرقة
وتقوم الوكاالت اإلنسانية بتوزيع مواد اإلغاثة وتطوير البنية التحتية في المخيم وذلك بغية 
تحسين األوضاع في المخيم وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات نازحين جدد من المتوقع 

 وصولهم إلى المخيم.

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 7102حزيران  

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 أيار 
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  17%

% من 52)  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

  أوفدت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين)UNHCR( 

بعثة تحقق إلى أربع قرى في المنطقة الريفية الشمالية بمحافظة الالذقية. 

وتعتزم المفوضية تقديم الدعم لألسر العائدة من خالل إعادة تأهيل المنازل 

المتضررة. وقد لمست البعثة الرغبة لدى األسر في العودة فقط في حال تم 

تقديم الدعم لهم فيما يتعلق بإعادة تأهيل مساكنهم. كما أعربت هذه األسر 

عن الحاجة إلى دعم سبل كسب العيش وذلك من أجل إعادة بناء حياتهم 

 على نحو كامل.

  في حلب، تلقت منظمتي أدرا)ADRA(  واالسعاف األولي الفرنسية

)PUI(  منزل متضرر.  733الموافقة الرسمية للبدء بالتقييم الفني لنحو

ويهدف التقييم الفني إلى تحديد نطاق إعادة التأهيل على نحو مفّصل، 

 ليتبعه استدراج عروض والتنفيذ.

  تم تنظيم اجتماع لمدة يومين يضم قطاعي اإليواء/المواد غير الغذائية

حزيران/يونيو في بيروت، لبنان  73إلى  51لكامل سورية في الفترة من 

وذلك بغية عرض آخر المستجدات والخطط التشغيلية للقطاع. ومن بين 

النقاط البارزة التي تمت مناقشتها في االجتماع عمليات تقييم االحتياجات 

المخطط لها والتي من شأنها المساعدة على توفير معلومات لالستعراض 

ومراجعة مقاييس شدة هذه  7350العام لالحتياجات اإلنسانية لعام 

 االحتياجات ونهج التخطيط لفصل الشتاء.

  تم إعداد سجل لتجميع كافة أنشطة التقييم والرصد ذات الصلة والتي تتم

داخل سورية تحت اسم سجل التقييم. ويهدف هذا السجل إلی تقييم ما 

يتوافر من معلومات وما هو غير متاح منها وذلك فيما يتعلق بوضع 

احتياجات اإليواء. وبهذه الطريقة يمكن للشركاء في القطاعين التخطيط 

 على نحو أفضل لمشاريع التقييم والرصد.

  يواصل الشركاء في القطاع تقديم المساعدة إلى النازحين داخلياً القادمين

من الرقة. ففي حزيران/يونيو، تم االنتهاء من تعبيد الطرق وتجهيز الموقع 

في مخيمي مبروكة وعين عيسى. ويجري حالياً بناء مطبخ مشترك وإعادة 

 تأهيل السياج وتركيب إنارة للمخيمات.

  استكملت المنظمة الدولية للهجرة)IOM(  منزالً من المنازل  702إصالح

التي تضررت بشكل جزئي للعائدين في حمص. وقد كان للمجتمعات 

 المحلية المستهدفة واألطراف المعنية دوراً فاعالً خالل عملية اإلصالح.  
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  الثغرات والتحديات
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 النشرة الشهرية

 إضاءات على أحد الشركاء

 

األونروا هي إحدى الوكاالت التابعة لألمم المتحدة أنشأتها الجمعية العامة في عام 

ماليين الجئ فلسطيني  1وفوضتها بتقديم المساعدة والحماية إلى نحو  5141

ُمسّجل. وتتمثل مهمتها في مساعدة الالجئين الفلسطينين في األردن ولبنان 

وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة على تحقيق إمكاناتهم اإلنمائية البشرية 

الكاملة، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم. وتشتمل خدمات 

األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة والخدمات االجتماعية وتنفيذ 

 البنى التحتية للمخيمات وتحسينها، واإلقراض الصغير.

أي بعد أربع سنوات من  5110بدأت األونروا عملها في سورية في عام 

تأسيسها. يقع مكتبها الميداني في دمشق وتعمل في المناطق التي يقيم فيها 

الالجئون الفلسطينيون في جميع أنحاء البالد. وتدير الوكالة منشآت في كل من 

حلب ودمشق ودرعا وحماة وحمص والالذقية وريف دمشق والسويداء. وحتى 

موظفاً ممن يقدمون الخدمات لالجئين  4033تاريخه، يعمل لديها حوالي 

 الفلسطينيين في جميع أنحاء سورية.

 1وتقوم األونروا، كجزء من مساعدتها في مجال اإليواء، بإدارة واإلشراف على 

مراكز إيواء جماعية تقع ضمن مبانيها والتي تستضيف نازحين سواء من 

، دعمت الوكالة حوالي 7352الالجئين الفلسطينيين أو السوريين. وفي عام 

، لم يبق 7352شخصاً في هذه المراكز الجماعية. وحتى حزيران/يونيو  0152

شخصاً في هذه المراكز. وقد رصدت األونروا انخفاضاً في عدد  5120سوى 

النازحين ضمن مراكز اإليواء الجماعية حيث يسعى المقيمون في هذه المراكز، 

بعد مضي ست سنوات على األزمة، إلى الحصول على أماكن أكثر استدامة 

للعيش فيها. وتتلقى األسر مجموعة كاملة من المساعدات اإلنسانية بما في ذلك 

المساعدة المالية ووجبات طعام ساخنة يومياً أو سلل غذائية باإلضافة إلى المواد 

سلة غذائية لوجبة  4433غير الغذائية. وبمناسبة حلول شهر رمضان، تم تقديم 

 قطعة من فطائر اللحم. 04071السحور و 

وال يوجد لدى األونروا شركاء منفذون حيث أنها تقدم الخدمات على نحو مباشر. 

ومع ذلك، فإن الوكالة تنسق باستمرار مع الهيئات الحكومية، مثل الهيئة العامة 

ومنظمات المجتمع المدني على  )GAPAR(لالجئين الفلسطينيين العرب 

المستويين الوطني والدولي ووكاالت األمم المتحدة األخرى بوصفها جزءاً من 

 منظومة األمم المتحدة.

  أصبح تقديم المساعدة في الرقة أكثر صعوبًة من ذي قبل وذلك

بسبب انعدام األمن وعدم وجود الشركاء باإلضافة إلى المعوقات 

 اللوجستية.  

  يستمر انعدام الموارد المالية لتغطية تكاليف النقل وإعادة تأهيل

المنازل المتضررة في أماكن السكن األصلية، مثل حلب، في إعاقة 

 عودة النازحين من طرطوس.

  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.

 .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

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( 

: شركاء القطاع يبذلون قصارى جهدهم لتوفير مساعدات االيواء للنازحين من الرقة إلى مخيم الحسكة

 مبروكة، أحدى المخميمات المؤقتة قبل انتقال النازحين إلى مناطق أخرى أو العودة إلى اماكنهم األصلية.
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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 2017تموز 25: تاريخ اإلنشاء

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

2017حزيران –كانون الثاني 

عدد المستفيدين

مفتاح الخريطة

تلقوا المساعدة/ اجمالي عدد المستفيدين 

المستفيدين الذين تلقوا مساعدات حسب المحافظة 

ضمن محور سوريا ( مساعدات اإليواء)المستهدفين من اجمالي المحتاجين 303.385من % 17

مشاريع اإليواء حسب المرحلة. عدد

2017شركاء قطاع اإليواء حسب شهر نيسان 

الوكاالت الرائدة

0-10.000

10.001–20.000

20.001–50.000

50.001–100.000

100.001–150.000

150.001–200.000

200.001–651.000

عدد االشخاص المحتاجين لإليواء حسب
2017الناحية لعام 

العراق

االردن

لبنان

تركيا

اجمالي عدد مشاريع االيواء المنفذة من قبل شركاء قطاع اإليواء  150
خطة موافقة االدارة المحلية تمت الموافقة النفيذ على أرض الواقع تقييم فنياالنتهاء والتسليم

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

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

75-170

171–270

271–600

601–1.300

1.301–2.735

وحدات
انتقالية

المستفيدين حسب نوع المساعدات           

20.265

15.050

8.217
5.412

2.877
910 150

35 4 44 35275

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

17.321

8.600 8.394

4.700

1.253
2.558

7.334

1959011.533
95 0

البحر المتوسط

الحسكة

دير الزور

حلبالرقة

حمص

حماه

ادلب
الالذقية

طرطوس

ريف دمشق

دمشق

السويداء
درعا

القنيطرة

الرقة
شركاء اإليواء 

حلب
شركاء اإليواء 

الالذقية
شركاء اإليواء 

الحسكة
شركاء اإليواء 

طرطوس
شركاء اإليواء 

دمشق
شركاء اإليواء 

ريف دمشق
شركاء اإليواء 

القنيطرة
شركاء اإليواء 

درعا
شركاء اإليواء 

السويداء
شركاء اإليواء 

حماه
شركاء اإليواء 

حمص
شركاء اإليواء 

مليون العدد الكلي لالشخاص المحتاجين 4

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