
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.

  أنجزت مجموعة العمل الفنية التي شكلها قطاع اإليواء بنجاح مهمتها في مراجعة

استراتيجية القطاع وأربعة من األدلة اإلرشادية، وُترجمت االستراتيجية واألدلة 

اإلرشادية التي تمت مراجعتها إلى اللغة العربية وقُدمت إلى وزارة اإلدارة المحلية 

 والبيئة للمراجعة.

 

  يستمر شركاء قطاع اإليواء في االستجابة لحاالت الطوارئ في عفرين. وقام

فرد في نّبل  7،7,5سلة إيواء استفاد منها  555شركاء القطاع حتى اآلن بتركيب 

 وتل رفعت حيث يأوي النازحين إلى المباني العامة والبيوت المهجورة.

 

  تشهد اآلن أماكن تجمع النازحين التي بقيت تأوي المهّجرين القادمين من الغوطة

الشرقية ألشهر تناقًصا تدريجًيا في عدد النازحين، حيث كان إجمالي العدد في نهاية 

 %.,5نازح بمعدل إشغال وسطي يقّدر بـ  5,,،53شهر حزيران/يونيو هو 

 

  يقوم شركاء قطاع اإليواء باالستجابة لحاجات إيواء النازحين الذين يعيشون في

أماكن تجمعهم في جباب. ولقد قام قطاع اإليواء بمسح مخزون مواد اإليواء 

 شخص. 37،666المتوفرة لدى الشركاء ووجد أنه يغطي حاجة أكثر من 

 

  زارت المفوضية بصحبة شريكها التنفيذي منظمة اإلسعاف األّولي الدولية(PUI) 

جبل النوبة وغمام وميسلون في ريف الالذقية الشمالي حيث قاموا بجمع المعلومات 

التي تفيد في وضع سلم أولويات العائالت العائدة فيما يتعلق بحاجتها للمساعدة 

 الخاصة باإليواء وفًقا لمعايير شدة االحتياج.

 

  يقوم فريق إدارة المعلومات في قطاع اإليواء بالمتابعة المنتظمة لشركاء القطاع

لرفع تقاريرهم حول نشاطات اإليواء  ActivityInfoالذين يستخدمون تطبيق  

بهدف فهم المشاكل التي يواجهونها وتقديم الدعم الفني لهم. إذ من شأن ذلك تحسين 

استخدام هذه األداة في المستقبل. وفوق ذلك لقد قام فريق إدارة المعلومات في 

 القطاع بتحديث نموذج األسئلة األربعة من خالل إضافة قائمة المجتمعات الجديدة.

 مساعدات اإليواء الشتوية

 اصالح / إعادة تأهيل مراكز اإليواء       

عدد األشخاص الذين شملتهم مساعدات اإليواء 

 المختلفة  

 المجموع الكلي لعدد االشخاص الذين تلقوا مساعدات اإليواء الدائمة

  8655والطارئة لشهر حزيران  

 المتلقيين    

 مساعدات اإليواء الطارئة 

 المستهدفين

 المتلقيين

 المستهدفين

 المتلقيين

 دعم اإليواء المستدام 

 المستهدفين

 المتلقيين

 المستهدفين

 المتلقيين

3,750 

14,280 

 864,296 المستهدفين 

145,350 

96,429 

309,000 

423,446 

3,136 

31,505 

128,100 

145,350 

 أرقام رئيسية        قتطفات رئيسيةم

 

 حماه: إعادة تأهيل منازل العائدين المتضررة.

في ظل التنسيق القائم بين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والجمعية السورية 
للتنمية االجتماعية جرى تنظيم تدريب مهني في حماه على كيفية تصنيع األبواب والنوافذ. 

وفي الصورة أحد المتدربين وهو يقوم بتركيب باب لمنزل عائلة عائدة في قرية صوران في 
 ريف حماه الشمالي. 

81, نشرة رقم 8102حزيران     

© UNHCR/ R. Alkoukou,  

 قطاع اإليواء
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  الثغرات والتحديات

 

81, نشرة رقم 8102حزيران    

 النشرة الشهرية

 إضاءات على أحد الشركاء

دير مار يعقوب المقّطع هو دير تابع لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك 
يضم رهبانا من ثماني جنسيات عالمية مختلفة. ُبني في القرن السادس 

كم شمال  77الميالدي، ويقع في منطقة قارة في سورية على بعد 
كم شرق النبك. ُيكرس دير مار يعقوب  55مدينة دمشق، وعلى بعد 

المقّطع جهوده لمساعدة المجتمعات األكثر احتياًجا إلعادة بناء حياتها. 
وحتى اليوم تعمل منظمة  دير مار يعقوب بشكل  ,865منذ عام 

موظف وأكثر  5،666تدريجي في جمع المحافظات السورية.  ولديه 
متطوع يعملون مًعا لتحقيق هدف منظمتهم. ويقع مكتب  8،666من 

 دير مار يعقوب المقّطع في مدينة دمشق.
 

ولقد كان دير مار يعقوب المقّطع يقوم بتقديم الدعم اإلنساني من خالل 
التبرعات الشخصية من قبل أن يصبح شريًكا لقطاع اإليواء. وفي عام 

شقة سكنية في مساكن هنانو في  ,5قام الدير بإعادة تأهيل  8657
شقة  568بالتخطيط إلعادة تأهيل  8655محافظة حلب، ويقوم في 

سكنية في حلب. وفي ظل شراكته مع المفوضية يقوم دير مار يعقوب 
شقة سكنية في محافظة  866المقّطع بالعمل على إعادة تأهيل 

 الالذقية.
 

ويعمل دير مار يعقوب المقّطع كشريك لمكتب تنسيق الشؤون 
والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  (OCHA)اإلنسانية 
والمنظمة  (UNICEF)و منظمة اليونيسيف  (UNHCR)الالجئين 

 (UNFPA)وصندوق األمم المتحدة للسكان  (IOM)الدولية للهجرة 
والمنظمة  (Dorcas International)ومنظمة دوركاس الدولية 

 (CORDAID International)الكاثوليكية لإلغاثة والتنمية 
 Preemptive)ومنظمة الحب االحترازي  (SOS)وقرى األطفال 

Love)  وكنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة(LDS) 
 ..(Partners for Development)ومنظمة شركاء في التنمية 

 
 موقع دير مار يعقوب المقّطع على االنترنت:

 https://www.maryakub.net 

  إن إمكانية الوصول واألمان هما التحديان الرئيسان في أجزاء كثيرة

من الدولة، فضاًل عن إمكانيات الشركاء واألحجام الضخمة للعمليات 

 التي يضطلعون بها، إلى جانب القيود على التمويل؛

 

  إن االحتياجات المتزايدة، وضعف القدرة على التكّيف لدى النازحين

ومضيفيهم على حد سواء، وقلة الموارد المالية للحكومة لتوفير 

التعويضات للحصول على المأوى، تتطلب من الشركاء في القطاع 

 توسيع نطاق عملها؛

 

  إن احتياجات اإليواء والبنية التحتية هي احتياجات هائلة، وال قدرة

 للشركاء في قطاع اإليواء مجتمعين على تلبية هذه االحتياجات كلها.

 

  إن القضايا المتعلقة بفقدان وثائق اإلشغال أدت إلى حرمان بعض

 السكان من تلقي الدعم للحصول على المأوى؛

 

  تبقى فرص جمع البيانات الميدانية بصورة منهجية محدودة للغاية

بسبب القيود المفروضة على الوصول أو السماح به، ما يؤدي إلى 

 عدم اكتمال التحليل لالحتياجات 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

 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 بودورهوا إلوى نوزوح نوحوو  8655آذار/مارس 

مليون شخص ضمن أجزاء مختلوفوة مون الوبولود. وتشويور الوموراجوعوة الوعواموة  3.5

مولويوون شوخوص بوحواجوة  5.,5إلوى أن نوحوو  8655لالحتياجات اإلنسانية لعام 

مليون شخص بحاجة للدعم في موجوال اإليوواء  2.8لمساعدات 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) 

(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 

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 % 17

المستفيدين الذين تلقوا مساعدات حسب المحافظة 

مشاريع اإليواء حسب المرحلة. عدد

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

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

شركاء قطاع اإليواء

قيادة قطاع اإليواء

اجمالي عدد مشاريع االيواء المنفذة من قبل شركاء قطاع اإليواء  282
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عدد المستفيدين

مفتاح الخريطة

عدد االشخاص المحتاجين لإليواء حسب
2017الناحية لعام 
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