
 

 

: بعد ستة أشهر من عمليات اإلخالء التي شهدتها حلب الشرقية بدأت الحياة تدب في المدينة حلب
بالتدريج، حيث يجري إزالة األنقاض وفتح الطرقات وإعادة تأهيل المدارس من أجل بداية العام الدراسي 
في أيلول/سبتمبر؛ كما أدت اإلضاءة الطرقية التي تعمل بالطاقة الشمسية بإدخال تغيير نوعي على الحياة 

في المدينة بعد أشهر من الظالم. بيد أن الطريق نحو التعافي ال يزال طوياًل، فقد شهدت البنية التحتية 
 والمنازل والمحالت ضررًا كارثياً، بينما ال يدري السكان المحليون كيفية كسب لقمة العيش.

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

12, نشرة رقم 7102أيار    

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  15%

% من 51)  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

  على الرغم من انعدام األمن، تمّكن قطاع اإليواء من تقديم مساعدات

خاصة باإليواء للنازحين في محافظة الرقة. فقد قامت مفوضية األمم 

المتحدة السامية لشؤون الالجئين بالمجمل بتوزيع أو نصب ما يربو 

خيمة في مواقع مختلفة مثل مخيم عين عيسى ومخيم  7،633عن 

مبروكة ومركز شهيد عزيز المؤقت ومنطقة الكرامة ومنبج. وال 

تزال الحاجة ملّحة لتقديم المزيد من الدعم لقطاع اإليواء. فمنذ شهر 

حزيران/يونيو  1وحتى تاريخ  7356تشرين الثاني/نوفمبر من عام 

 شخص من الرقة. 525،333بلغ عدد النازحين حوالي 

 

  تقوم الفرق العاملة على مستوى المحافظات بمتابعة أعمالها. ففي

شهر أيار/مايو، قام شركاء القطاع في محافظة طرطوس بعقد 

اجتماع اتفقوا فيه على تطوير أداة لوضع الخرائط للحصول على 

فهم أفضل حول الوجود التشغيلي للشركاء في المحافظة. ففي 

حمص، يقوم قطاع اإليواء مع محافظة حمص بتشكيل لجنة مشتركة 

لتنسيق عملية إعادة تأهيل المنازل المتضررة في حمص بين كافة 

الجهات الفاعلة العاملة. فقد جرى إعداد الشروط المرجعية وتقوم 

المحافظة بمراجعتها. وفي محافظة السويداء، جرى القيام بزيارة 

لمركز إيواء رّساس الجماعي لرصد مشروع إعادة تأهيله، حيث 

% متضمناً تسليم كرفانات 10بلغت نسبة اإلنجاز في المشروع 

 لألسر، كما ال يزال توزيع سالت اإليواء مستمراً.

 

  أيار/ 56عقد شركاء القطاع في دمشق اجتماعهم الدوري بتاريخ

مايو، وقد كانت الحصيلة الرئيسة لالجتماع وضع خطة عمل 

قّطاعية، ومراجعة استراتيجية قطاع اإليواء، واستعراض تقييم 

األضرار اإلنشائية المخصص لمدينة حلب، ووضع مخطط تدفقي 

 يوضح اإلجراءات الرسمية الالزمة لمشروعات اإليواء. 
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  الثغرات والتحديات

 
12, نشرة رقم 7102أيار   

 النشرة الشهرية

 إضاءات على أحد الشركاء

 

تأسست دائرة العالقات المسكونية والتنمية التابعة لبطريركية أنطاكيا وسائر 

بوصفها منظمة غير حكومية سورية  5114المشرق للروم األرثوذكس عام 

جّراء التدفق  7330ُتعنى ببرامج التنمية. وقد وّسعت الدائرة نشاطاتها في عام 

المفاجئ لالجئين العراقيين، حيث  أضافت برامج إغاثة وإنعاش مبكر إلى عملها 

، 7355لتكتسب خبرة واسعة في هذه المجاالت. وفي بداية األزمة السورية عام 

سارعت الدائرة لتنفيذ برامج االستجابة لحاالت الطوارئ واالستجابة السريعة 

ومشاريع سبل العيش والتنمية المستدامة. وتتركز جهود فريق دائرة العالقات 

المسكونية والتنمية على تلبية احتياجات األشخاص المتضررين والنازحين 

 والعائدين.

وُتعتبر دائرة العالقات المسكونية والتنمية التابعة لبطريركية أنطاكيا وسائر 

المشرق للروم األرثوذكس من الشركاء الفاعلين في قطاع اإليواء حيث تقوم 

، من خالل دعم 7356بتقديم حلول إيواء طارئة ودائمة في سورية. ففي عام 

مستفيد في  5133شقة لصالح  033اإليواء الموجه للمالكين، قامت بإعادة تأهيل 

محافظة حمص. وقد شملت البرامج األخرى لدائرة العالقات المسكونية والتنمية 

تقديم القروض الصغيرة والمال مقابل العمل، والمبادرات أو المنظمات 

المجتمعية، وزيادة الوعي الصحي، وتوفير الدعم النفسي االجتماعي والتدريب 

المهني، وبرنامج المياه واإلصحاح، ومناصرة قضايا حماية الطفل والحماية ضد 

 العنف القائم على النوع االجتماعي.

 ACTشريكاً من أبرزهم: مؤسسة أبعاد، 51وقد عقدت الدائرة اتفاقيات مع 

Alliance مؤسسة كاريتاس، منظمة األغذية والزراعة، منتدى التنمية والثقافة ،

، الجمعية الخيرية األورثوذكسية العالمية، مجلس كنائس ICCOوالحوار، 

الشرق األوسط، منظمة أوكسفام، البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، برنامج األمم 

المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(، منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسف، 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة الصحة العالمية.

محافظة وتضم  55يقع مكتب الدائرة الرئيسي في مدينة دمشق. وهي تعمل في 

 متطوع. 5333شخص، من بينهم حوالي  5333فريقا يتألف من أكثر من 

  شركاء والتحديات اللوجستية. حيث ال يزال تقديم المساعدة لبعض

 المناطق، مثل الكرامة، صعباً وذلك لقربها من خطوط الجبهات.

  يستمر انعدام الموارد المالية لتغطية تكاليف النقل وإعادة تأهيل

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

 عودة النازحين من طرطوس.

  تأثر العمل بأنشطة اإليواء على نحو كبير جراء التطورات األخيرة

في درعا. وعلى الرغم من ذلك، جرت بعض عمليات توزيع 

سالت اإليواء هناك واستمرت عملية إعادة تأهيل أحد مراكز 

 اإليواء الجماعي.

  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 أو البطالة 

 .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  630إلى 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( 

 بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس     

 دائرة العالقات المسكونية والتنمية              

: يعمل الخبازون داخل فرن الخبز الوحيد في جيرود ليقدوا آالف االكياس من الخبز لسكان ريف دمشق

 جيرود والمناطق المجاورة. 
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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 2017حزيران  11: تاريخ اإلنشاء

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

2017أيار –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 % 15

مليون العدد الكلي لالشخاص المحتاجين 4.2

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

المستفيدين حسب نوع المساعدات           

مشاريع اإليواء حسب المرحلة. عدد

2017شركاء قطاع اإليواء حسب شهر نيسان 

الوكاالت الرائدة
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20.001–50.000
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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  149
خطة موافقة االدارة المحلية تمت الموافقة النفيذ على أرض الواقع تقييم فنياالنتهاء والتسليم

36 14 27 3240
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