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حلب  :زوجان كبيران في السن يقومان بنفسيهما بإصالح منزلهما الذي عادا إليه في ريف
حلب الشرقي .وهما من بين  09عائلة (نحو  049شخص) ممن عادوا مؤخر ًا إلى قرية
الدريسية التي تقع على بعد  50كم جنوب الخفسه .وتتواصل حركة العودة في مختلف
المحافظات بما في ذلك حلب .وال يزال ضمان حصول العائالت النازحة على حلول دائمة
يُعتبر من أصعب التحديات القائمة.
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مقتطفات رئيسية


أرقام رئيسية

جرى مشاركة المسودة األولى الستراتيجية قطاع اإليواء مع أعضاء
القطاع وذلك الستقاء اآلراء والمالحظات بشأنها .وفي غضون ذلك،

شخص بحاجة إليواء
30%

جرى تشكيل فريق عامل فني أصغر يتألف من  1أعضاء وذلك

العدد التقديري لالشخاص الذين يحتاجون إلى مأوى داخل
سوريا ( %09من االجمالي التقديري لعدد المحتاجين
لمأوى  5030مليون شخص في عام)7952

الستعراض وصياغة المبادئ التوجيهية بخصوص "إعادة تأهيل
المنازل المتضررة".
19%


وفي تشرين الثاني/نوفمبر ،طالب اتحاد الحرفيين بموجب حكم

محكمة بإجالء النازحين من المنطقة  5في مركز اإليواء الجماعي

عدد المستهدفين بمساعدات اإليواء في كل سوريا
7102
العدد التقديري لالشخاص المستهدفين الذين يحتاجون
لمساعدات اإليواء في سوريا ( %50من االجمالي
التقديري  4ماليين للمحتاجين لمساعدات ايواء في
7952

في جبرين .وقد توصلت المحافظة والوكاالت التابعة لألمم المتحدة
واتحاد الحرفيين إلى اتفاق لتأجيل عملية اإلجالء حتى شهر شباط/
فبراير .ويتم حاليا ً إجراء تقييم سريع في المنطقتين  5و  7وذلك

41%

بغية تقييم حالة النازحين على نحو أفضل وتحديد عدد السكان الذين
يعتزمون االنتقال إما إلى المنطقة  7أو إلى أماكن سكنهم األصلية.


ال يزال التقييم التقني السريع الذي يغطي تسعة أحياء ذات أولوية
في حلب مستمراً .وكما ورد في هذا التقرير ،تم تقييم  ٪02من
إجمالي المباني المستهدفة الذي يبلغ عددها ( ،)4590حيث جرى

عدد المستهدفين بمساعدات اإليواء ضمن المحور
السوري 7102
العدد التقديري للمستهدفين المحتاجين لمساعدات اإليواء
ضمن محور سوريا (  %45من االجمالي التقديري
 247ألف للسمتهدفين المحتاجين ضمن كامل سوريا في
عام )7952

شخصا تقدم اليهم مساعدات اإليواء
126%

اجمالي عدد المستفيدين الذين تلقوا المساعدة من مشاريع
اإليواء ابتدا ًء من شهر كانون الثاني % 571( 7952
من  0903000إجمالي عدد المستهدفين بمساعدات
اإليواء في سوريا)

التوصل إلى أن  ٪20من هذه المباني ( 7414مبنى) ُ
ص ّنفت
خضراء ،و  202( ٪70مبنى) صفراء ،والباقي  507( ٪4مبنى)
حمراء.


قام القطاع بمساعدة ما مجموعه  0003400شخص من خالل
تدخالت اإليواء المختلفة لغاية شهر تشرين الثاني .7952

مشروع إيواء منفذ
اجمالي عدد مشاريع اإليواء التي نفذت منذ كانون
الثاني 7952

عدد الشركاء المنفذين في قطاع اإليواء
عدد الشركاء الناشطين في قطاع اإليواء والذين لديهم
حضور تنفيذي

هي نشرة شهرية يصدرها قطاع اإليواء في مكتب سورية والذي يرأسه المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مع وزارة اإلدارة المحلية والبيئة في سورية .وتهدف هذه النشرة إلى تقديم لمحة عامة عن
االستجابة اإلنسانية للقطاع داخل سورية لكل شهر .إن كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات مقدمة من جميع أعضاء قطاع اإليواء العاملين داخل سورية .لمزيد من المعلومات ،الرجاء التواصل مع
القطاع.

قطاع اإليواء

النشرة الشهرية
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الثغرات والتحديات


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.


إضاءات على أحد الشركاء

إن محدودية القدرة على الوصول إلى المناطق التي
يصعب الوصول إليها أو عدم القدرة على التأسيس
لوجود طويل تعرقل توفير الدعم الكافي لإليواء.





تأسست جمعية رعاية الطفل ()CCSفي عام  ،5002وهي
مؤسسة خيرية تعمل في حمص وريفها .وقد أُنشئت هذه الجمعية
بهدف تحسين نوعية حياة السكان الذين أصابهم الفقر في المجتمع

في معظم الحاالت ،مراكز اإليواء المتاحة غير كافية

السيما النساء واألطفال .وتوفر الجمعية دورات للتدريب المهني

الستيعاب النازحين الجدد.

ومحو األمية لألمهات باإلضافة إلى الدعم التعليمي الثقافي لألطفال

القدرة التشغيلية للقطاع غير كافية لتلبية االحتياجات.

المعوقين .وقد وسعت الجمعية عملها مع مرور الوقت ليشمل تقديم
الدعم لالحتياجات اإلنسانية األساسية األخرى مثل المساعدة في
المسكن ،وعمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ ،والرعاية الصحية،
والمشاريع الخاصة بالتعليم وسبل كسب العيش.

خلفية األزمة:
تحولت األزمة في الجمهورية العربية السورية والتي بدأت في آذار/مارس
 7955إلى حالة طوارئ معقدة والتي أدت بدورها إلى نزوح نحو  130مليون
شخص وأجبر حوالي  430مليون شخص على الخروج من البالد طلبا ً للجوء.
وتشير المراجعة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام  7952إلى أن حوالي 5030
مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية ،منهم نحو  430مليون شخص بحاجة
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 تحديا ً 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.

ُتعتبر جمعية رعاية الطفل واحدة من الشركاء الفاعلين في قطاع
اإليواء .ففي عام  ،7952قامت الجمعية بمساعدة  0049شخصا ً
في محافظة حمص عبر توفير حلول إيواء دائمة أو طارئة .وتضم
الجمعية مهندسين مؤهلين أصوالً لجعل المباني السكنية غير
المكتملة أماكن صالحة للسكن وتحويلها إلى وحدات سكنية مقبولة
نوعا ً ما الستخدام العائالت النازحة .ويعمل هؤالء المهندسون
جاهدين على إعادة تأهيل المنازل المتضررة في مختلف المناطق
في حمص لتصبح صالحة للسكن مرة أخرى وتمكين النازحين من
العودة.

فريق التنسيق في قطاع اإليواء

ولدى جمعية رعاية الطفل حاليا ً  499موظفاً ،وتعمل مع مختلف

بانكج كمارسنغ ،مسؤول في قطاع المأوى ()singhpa@unhcr.org
بارعة الكفري ،مساعدة في قطاع المأوى

()alkafre@unhcr.org

الوكاالت التابعة لألمم المتحدة وذلك لتنفيذ أنشطتها المختلفة على

محمد شهزاد ،مسؤول إدارة بيانات

()shahzadm@unhcr.org

نحو فعّال.

كورازون الغامايو ،مسؤولة إدارة بيانات ()lagamayo@unhcr.org
()shabanm@unhcr.org
مها شعبان ،مساعدة إدارة بيانات
أشرف زيداني ،مساعد إدراة بيانات  -حلب ()zedane@unhcr.org

قطاع اإليواء
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تاريخ التقرير :كانون الثاني – تشرين الثاني 2017
اجمالي عدد المستفيدين  /تلقوا المساعدة
 4.3مليون العدد الكلي لالشخاص المحتاجين
 742ألف عدد المستهدفين من اجمالي المحتاجين
بحسب خطة االستجابة اإلنسانية 2017
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الرقة
شركاء اإليواء

 %126من  303.385المستهدفين من اجمالي المحتاجين (مساعدات اإليواء) ضمن محور سوريا
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مصدر البيانات :التقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع المأوى.
اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية (ملف االستجابة االنسانية .)2017

عدد االشخاص المحتاجين لإليواء حسب
الناحية لعام 2017
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Feedback:syrdashltr@unhcr.org

تنويه :الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني موافقة رسمية أو قبول رسمي
من قبل األمم المتحدة .الوصول اإلنساني إلى المنطقة الفرعية ال يعني تغطية جغرافية كاملة لجميع االحتياجات
في المنطقة الفرعية .ال تعتبر المعلومات المرئية على هذه الخريطة كاملة.

