
 

 حلب: تركيب السلل الخاصة باإليواء في بلدة ُنّبل للنازحين من عفرين.

نزح آالف األشخاص بسبب األزمة الراهنة في عفرين. ويواصل الشركاء في قطاع 
 اإليواء توفير الدعم الخاص باإليواء للنازحين.

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

اء العاملين داخل سورية. لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع يواالستجابة اإلنسانية للقطاع داخل سورية لكل شهر. إن كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات مقدمة من جميع أعضاء قطاع اإل

 القطاع.

 قتطفات رئيسيةم

     18, نشرة رقم 2018نيسان 
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 قطاع اإليواء  

 ستجابة لحاالت الطوارئ في الغوطة اليواصل الشركاء في قطاع اإليواء ا

الشرقية وعفرين. حتى تاريخه، جرى تقديم المساعدة إلى ما مجموعه  

شخصاً في ثمانية مواقع مختلفة تستضيف النازحين من الغوطة  70,114

شخصاً في ُنّبل والزهراء وذلك من خالل تنفيذ  6552الشرقية، ومساعدة 

 تدخالت إيواء مختلفة.

 

 لشرقية مكتظة طة الغواحين من  زلناالتي تستضيف  المواقع الت معظم  ال زا

 ٪.611وبلغ معدل نسبة اإلشغال أكثر من 

 

  جرى االنتهاء من أعمال تجهيز الموقع للنازحين في كل من حرجلة

والكرنك، وسيجري تركيب الخيام حال استكمال تنفيذ أعمال المياه والصرف 

الصحي. وتبلغ القدرة االستيعابية لهذين الموقعين سويًة، دون حساب الهنكار 

 فرًدا.  2051الموجود في موقع الكرنك، 

 

  يواصل الفريق الفني العامل مراجعة ثالثة من األدلة اإلرشادية والتي تتعلق

بثالث استجابات رئيسية لحاالت الطوارئ الخاصة باإليواء أال وهي: إعادة 

تأهيل مراكز اإليواء الجماعية، وتحسين المباني الخاصة غير المكتملة، 

 والسلل الخاصة باإليواء.

 

  برنامج الرصد والتقييم: يخطط فريق إدارة المعلومات في قطاع اإليواء

وذلك ليحل هذا  (Activity Info)للشروع باستخدام التطبيق االلكتروني 

التطبيق محل استمارات األسئلة األربعة التي تستخدم حالياً برنامج اإلكسل. 

وفي هذا الصدد، تطّوع ثالثة من الشركاء في القطاع للقيام بالمرحلة 

التجريبية لهذا التطبيق. وقام فريق إدارة المعلومات في القطاع بوضع خطة 

الذين وافقوا على المشاركة في   6102لتدريب شركاء القطاع في شهر أيار 

  (Activity Info)استخدام التطبيق االلكتروني 

 أرقام رئيسية       

عدد األشخاص الذين شملتهم مساعدات اإليواء 

 المختلفة  

84,550 
 المجموع الكلي لعدد االشخاص الذين تلقوا مساعدات اإليواء الدائمة

  6102والطارئة لشهر نيسان  

 المتلقيين    

 مساعدات اإليواء الشتوية

 مساعدات اإليواء الطارئة 

 المستهدفين

 المتلقيين

 اصالح / إعادة تأهيل مراكز اإليواء       

 المستهدفين

 المتلقيين

 دعم اإليواء المستدام 

 المستهدفين

 المتلقيين

 المستهدفين

 المتلقيين

3,750 

12,819 

 864,296 المستهدفين 

84,550 

39,193 

309,000 

423,446 

2,839 

29,699 

128,100 
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  الثغرات والتحديات

18, نشرة رقم 2018نيسان    

 النشرة الشهرية

 إضاءات على أحد الشركاء

هي منظمة غير  (SSSD)الجمعية السورية للتنمية االجتماعية 
ربحية وغير دينية وغير سياسية، وُمسجلة لدى وزارة الشؤون 

 االجتماعية والعمل.
إن األعضاء المؤسسين لهذه الجمعية قد جاؤوا من خلفيات جغرافية 
وثقافية ومهنية متنوعة وعملوا جنباً إلى جنب لتقديم استجابة فّعالة 

 الحتياجات الشباب السوري والتحديات التي يواجهها.
 

وتعمل الجمعية السورية للتنمية االجتماعية في سورية منذ تموز/
، ودأبت على تقديم خدمات في التدخالت التي تتعلق 6112يوليو 

باإليواء، والمياه والصرف الصحي، والحد من مخاطر الكوارث، 
موظفاً ولديها شبكة واسعة  411والحماية. ويعمل في الجمعية 

متطوعاً في تسع محافظات سورّية. وتخطط  0511تضم أكثر من 
الجمعية لتوسيع نطاق حضورها ليشمل محافظات الرقة ودرعا 

 ودير الزور، بيد أن ذلك التوسع مرهون بالوضع األمني.
 

ُتعتبر الجمعية السورية للتنمية االجتماعية واحدة من الشركاء 
الفاعلين في قطاع اإليواء، حيث أنها قامت بتنفيذ عمليات إيواء 
مختلفة مثل تحسين المباني غير المكتملة، وتشييد المخيمات، وبناء 
مساكن مؤقتة. وقد خططت الجمعية مؤخراً لتوزيع وتركيب السلل 
الخاصة باإليواء، وإعادة تأهيل مراكز اإليواء الجماعية والمنازل 

 المتضررة في كل من حمص وريف دمشق.
 

وتضم قائمة الشركاء والمانحين الرئيسيين للجمعية السورية للتنمية 
االجتماعية كل من وزارة التربية، ووزارة اإلدارة المحلية والبيئة، 
ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق 

، وبرنامج األمم المتحدة Questscopالشؤون اإلنسانية، ومنظمة 
اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، والمفوضية 

 السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومنظمة الصحة العالمية.
 

 http://sssd-ngo.netرابط الموقع اإللكتروني للجمعية: 

  شّكل عدم توافر المواد الخاصة باإليواء والقوى العاملة، باإلضافة

إلى وجود إجراءات أمنية صارمة تحديات كبيرة لعملية إعادة 

التأهيل السريع لإليواء في المواقع المدمرة على نحو كبير (أي دير 

 الزور)؛

  ُتعّد القدرة على الوصول والسالمة التحديان الرئيسان في أجزاء

كثيرة من البلد، فضالً عن قدرات الشركاء والعمليات المعقدة التي 

 يضطلعون بها مع محدودية التمويل؛ 

  إن زيادة االحتياجات، وتضاؤل قدرات التكّيف لدى كل من النازحين

والمجتمعات المضيفة على حد سواء، ومحدودية الموارد المالية 

للحكومة لتوفير تعويضات لإليواء تتطلب من الشركاء في القطاع 

 توسيع نطاق حضورهم التشغيلي؛

  تتسم االحتياجات الخاصة باإليواء والبنى التحتية بالضخامة، وال

يمتلك الشركاء في قطاع اإليواء مجتمعين القدرة على تلبية كافة 

 االحتياجات؛

  حال فقدان الوثائق التي تثبت اإلشغال لبعض السكان دون حصولهم

 على الدعم المستدام الخاص باإليواء؛

  تظل فرص جمع البيانات الميدانية على نحو ممنهج محدودة للغاية

وذلك بسبب القيود المفروضة على الوصول أو منح التصاريح، مما 

 يؤدي إلى عدم اكتمال تحليل االحتياجات في بعض المناطق.

 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   

  

تحولت األزمة في الجمهورية العربية السووريوة والوتوي بودأت فوي خلفية األزمة: 

إلى حالة طوارئ معقدة والتي أدت بدورهوا إلوى نوزوح نوحوو  6100آذار/مارس 

مليون شخص ضمن أجزاء مختلوفوة مون الوبولود. وتشويور الوموراجوعوة الوعواموة  2.0

مولويوون شوخوص بوحواجوة  0..0إلوى أن نوحوو  6102لالحتياجات اإلنسانية لعام 

مليون شخص بحاجة للدعم في موجوال اإليوواء  7.6لمساعدات إنسانية، منهم نحو 

باإلضافة لمساعدات متعددة القطاعات، حيث أنهم يجهدون للعيش فوي بويوئوة غويور 

آمنة ومضطربة. ونظراً لطابع النزاع الذي طال أمده، أصبح العوديود مون السوكوان 

النازحين والمجتمعات المضيفة أكثر ضعفاً، وقود توأثورت قودرتوهوم عولوى الوتوكويوف 

وإيجاد حلول آمنة ودائمة لإليواء على نحو كبير. وقد واجوه الوموجوتوموع اإلنسوانوي 

تحدياً يتمثل في توفير حلول اإليواء في حاالت الطوارئ وحاالت إنقاذ الحويواة موع 

إعادة بناء التماسك المجتمعي والقدرة على الصمود من خوالل تووفويور الوموسواعودة 

 المالئمة في مجال اإليواء.

 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 

2018نيسان –كانون الثاني 

.2018التقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع المأوى نيسان : مصدر البيانات
(.2018ملف االستجابة االنسانية )اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية 

شركاء قطاع اإليواء

قيادة قطاع اإليواء

المستفيدين حسب نوع المساعدات           

تلقوا المساعدة/ اجمالي عدد المستفيدين 

مليون العدد الكلي لالشخاص المحتاجين 4.2

مليون عدد المستهدفين من اجمالي المحتاجين1.4
2018بحسب خطة االستجابة اإلنسانية 

من داخل سوريا ( مساعدات اإليواء)المستهدفين من اجمالي المحتاجين 864.296من % 9

المستفيدين الذين تلقوا مساعدات حسب المحافظة 

اجمالي عدد مشاريع االيواء المنفذة من قبل شركاء قطاع اإليواء  95

مشاريع اإليواء حسب المرحلة. عدد

التنفيذ/ قيمة الصفر المشار إليها في الشكل البياني أعاله ناتجة عن كون بعض المشاريع قيد التخطيط : مالحظة

0 - 2,400

2,401- 10,000

10,001 - 20,100

51,551 

12,576 
9,554 

3,640 3,438 3,292 
419 80 0 0 0 0 0

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

28,244 

21,909 

12,819 12,576 

4,708 
2,839 

1,455 
0 0

إعادة / اصالح 
تأهيل مراكز إيواء

حكومية

تركيب / توزيع 
سلل إيواء

مساعدات إيواء 
موسمية

اصالح البنية 
مات التحتية ل المخي

المستوطنات / 
الطارئة

تركيب / توزيع 
خيام

إعادة / اصالح 
تأهيل منازل 

متضررة

إعادة / اصالح 
تأهيل مراكز إيواء

خاصة

مية بناء القدرات وتن
المهارات

/  إعادة تأهيل 
تركيب البنية 
التحتية العامة

49 29 17 

منتهي مخطط له جاري التنفيذ
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مفتاح الخريطة
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