
 

 

: على الرغم من وجود هذا المطعم ضمن أحد المباني المتضررة، لم يتردد أحد السكان حلب
عامًا والذي ورثه عن  05المقيمين في شرق حلب في إعادة فتح مطعمه الذي مضى على تأسيسه 

 أجداده. كانت حلب قبل األزمة ُتعتبر العاصمة الصناعية واالقتصادية في سورية. 

. 

ية في سورية. وتهدف هذه النشرة إلى تقديم لمحة عامة عن االستجابة محلهي نشرة شهرية يصدرها قطاع اإليواء في مكتب سورية والذي يرأسه المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مع وزارة اإلدارة ال

 ن داخل سورية. لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع القطاع.ملياإلنسانية للقطاع داخل سورية لكل شهر. إن كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات مقدمة من جميع أعضاء قطاع اإليواء العا

 مقتطفات رئيسية أرقام رئيسية

  07, نشرة رقم 7102تشرين األول 

العدد التقديري لالشخاص الذين يحتاجون إلى مأوى داخل 
% من االجمالي التقديري لعدد المحتاجين 05سوريا )
(7552مليون شخص في عام 5030لمأوى   

30% 

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

ماليين للمحتاجين لمساعدات ايواء في  4التقديري 
7552 

19% 

41% 

اجمالي عدد مشاريع اإليواء التي نفذت منذ كانون 
7552الثاني   

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  116%

%  551) 7552اإليواء ابتداًء من شهر كانون الثاني 

إجمالي عدد المستهدفين بمساعدات  0503000من 

 اإليواء 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 

(7552عام   

 قطاع اإليواء

  مشروعاً عبر اإلنترنت  50شريكاً من الشركاء في قطاع اإليواء  50قّدم

وذلك فيما يتعلق بخطة االستجابة اإلنسانية. وبدأت لجنة التدقيق في 

استعراض المشاريع المقدمة، ولدى استكمال المراجعة سيقوم الشركاء 

 بتعديل المشاريع استناداً إلى المالحظات التي قدمتها اللجنة.

 

  جرى التوقيع في تشرين األول/أكتوبر على اتفاقية مشروع التقييم اإلنشائي

السريع بين نقابة المهندسين وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

)UN HABITAT( ويغطي هذا المشروع تسعة أحياء ذات أولوية في ،

حلب. ويهدف التقييم الذي يستمر لمدة شهر إلى تقييم وتصنيف المباني إلى 

ثالثة أنواع وذلك استناداً الى السالمة اإلنشائية للمبنى ومدى الضرر الذي 

 لحق به.

 

  جرى في مدينة حلب وباالشتراك مع شرکاء القطاع وضع أداة بسيطة

لتسجيل المستفيدين وذلك بغية تنسيق قائمة المستفيدين من دعم اإليواء 

الذي يستهدف المالكين ودعم المستلزمات الخاصة باإليواء، باإلضافة إلى 

ضمان الوصول إلى أشد الفئات ضعفاً، وتجنب االزدواجية في تقديم 

 المساعدة.

 

  يواصل الفريق العامل التقني)TWG(  الذي جرى تشكيله من أجل

مراجعة استراتيجية القطاع العمل على مسودة االستراتيجية المنقّحة. 

وبمجرد أن تصبح مسودة الوثيقة جاهزة، ستتم مشاركتها على نطاق واسع 

 للحصول على المالحظات حولها.   

 

  عملت استجابات اإليواء التي قام بها شركاء القطاع خالل شهر تشرين

من السكان  550115األول/أكتوبر على تلبية احتياجات اإليواء لعدد يبلغ 

 المتضررين وذلك من خالل تدخالت مختلفة في مجال اإليواء.
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  الثغرات والتحديات

 
07, نشرة رقم 7102تشرين األول   

 النشرة الشهرية

 إضاءات على أحد الشركاء

تعتبر جمعية عون جزءاً من الجمعية اإلسالمية الخيرية التي تأسست عام 

كدار لأليتام وذلك بهدف إيواء األطفال المتضررين من الحرب  5175

العالمية األولى. وفيما بعد توسعت الجمعية لتستضيف عدد من األيتام من 

مدينة حمص وريفها، ولديها عدد من مشاريع الخدمات التي جرى تنفيذها 

لتقديم خدمات لأليتام ولألطفال األكثر ضعفاً في حمص. وتشمل هذه 

المشاريع مدارس خيرية، ومطبخ خيري، وورشة خياطة خيرية، وقاعة 

موظف دائم في  555لالجتماعات واالحتفاالت. ويعمل لدى الجمعية 

متطوعاً من الذكور واإلناث  105مختلف اإلدارات، باإلضافة إلى 

 يعملون في مشاريع مؤقتة مع منظمات دولية لفترة محدودة.

 

وقد بدأت لجنة عون عملها في مجال اإلغاثة والتنمية في أوائل عام 

بعد موجة النزوح التي أتت على تسعة أحياء في محافظة حمص  7557

نتيجة لألزمة الحالية. ومنذ ذلك الحين، تعمل عون في جميع أحياء 

محافظة حمص وريفها. وقد قامت عون بإعادة تأهيل الشقق السكنية 

للنازحين والعائدين في حمص، باإلضافة إلى إعادة تأهيل المدارس 

 الحكومية ومراكز اإليواء الجماعية في بعض المناطق الريفية.
 

 

ُتعتبر جمعية عون واحدة من الشركاء الفاعلين في قطاع اإليواء. ففي عام 

شقة في المدينة القديمة في حمص  705، قامت بإعادة تأهيل 7551

، وصلت عون 7552شخص. وفي عام  5055والتي استفاد منها نحو 

حاالت شخص من خالل تقديم الدعم الخاص باإليواء في  5055إلى 

الطوارئ وإعادة تأهيل المنازل المتضررة. وقد جرى تنفيذ هذه التدخالت 

كافًة بالشراكة الوثيقة مع اللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمة الدولية 

للهجرة والهالل األحمر العربي السوري واليونيسيف ومفوضية األمم 

 المتحدة لشؤون الالجئين.

  يؤثر عدم توافر وثائق إثبات الملكية في حلب على قدرة

 السكان على االستفادة من الدعم في مجال اإليواء. 

  إن التقارير المستمرة حول وجود مخلفات الحرب في

المناطق الريفية في محافظة حلب تمنع بعض النازحين 

 من العودة إلی منازلهم. 

  يستمر انعدام الموارد المالية إلعادة تأهيل المنازل

المتضررة في أماكن السكن األصلية، مثل حلب، في 

 إعاقة عودة النازحين.

  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.

 .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  130إلى حالة طوارئ معقدة والتي أدت بدورها إلى نزوح نحو  7555

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

 5030إلى أن حوالي  7552وتشير المراجعة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 

مليون شخص بحاجة  430مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، منهم نحو 

ماسة للدعم من أجل الحصول على إيواء مالئم باإلضافة لمساعدات متعددة 

القطاعات، 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( 
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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 
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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 

شركاء قطاع اإليواء

الوكاالت الرائدة

17 99634047

160,400 

121,750 

22,374 20,584 
13,506 

4,672 4,200 3,080 1,204 825 815 672 

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

المستفيدين حسب نوع المساعدات           

تلقوا المساعدة/ اجمالي عدد المستفيدين 

مليون العدد الكلي لالشخاص المحتاجين 4.3

ألف عدد المستهدفين من اجمالي المحتاجين742
2017بحسب خطة االستجابة اإلنسانية 

ضمن محور سوريا ( مساعدات اإليواء)المستهدفين من اجمالي المحتاجين 303.385من % 116

الحسكة
شركاء اإليواء 

المستفيدين الذين تلقوا مساعدات حسب المحافظة 

حمص
شركاء اإليواء 

اجمالي عدد مشاريع االيواء المنفذة من قبل شركاء قطاع اإليواء  230
خطة موافقة االدارة المحلية تمت الموافقة النفيذ على أرض الواقع تقييم فنياالنتهاء والتسليم

مشاريع اإليواء حسب المرحلة. عدد

283,900

29,849 18,580 11,910 8,783 910 150
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