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حوالي 13.5 مليون إنسان في سورية 
بما فيهم ستة ماليين طفل بحاجة  إلى 

مساعدة وحماية إنسانية

1.2 مليون منزل متضرر و 400,000 
منزل مدمر بشكل كامل

1.7 مليون نازح مقيم في المخيمات 
ومراكز اإليواء الجماعية

2.4 مليون  شخص بحاجة إلى المأوى المالئم 

مسؤول القطاع بالوكالة:  بارعة الكفري

سورية

آذار

قطاع اإليواء في حاالت الطوارئ

أدى طول أمد األزمة السورية واستمرارها إلى تزايد عدد المجموعات التي تكبدت النزوح وفي بعض األحيان النزوح المتعدد. 
ولم يكن النازحون فحسب هم من تأثر بصورة مباشرة بهذه األزمة، وإنما أيضاً المجتمعات المضيفة.

طّور قطاع اإليواء خالل سنوات األزمة الخمس استجابة جماعية تدرجت من توزيع مواد اإليواء كجزء من مجموعة مواد 
اإلغاثة األساسية، إلى تحسينات في مراكز اإليواء الجماعية، ومن ثم تحسين المباني الخاصة غير المكتملة خالل مراحل 

إتمامها.

ويركز القطاع في عام 2016 بصورة أكبر على حلول أكثر دواماً دون التخلي عن التخطيط في حاالت الطوارئ واالستجابة 
الطارئة من خالل الخيام ومجموعات اإلغاثة. حيث يخطط للمزيد من االستدامة من خالل دعم المالكين والمستأجرين إلعادة 
تأهيل بيوتهم كي توفر الحد األدنى من ظروف المعيشة المقبولة. وسيستهدف هذا النهج البيوت المتضررة جزئياً في المناطق 
السكنية  األحياء  سيساعد  فإنه  اإليواء،  مراكز  في  األسر  الحتياجات  النهج  هذا  استجابة  عن  وفضالً  للمستفيدين.  األصلية 

والمجتمعات على استعادة الخدمات األساسية والمرافق العامة في مناطقهم.

6,5 مليون فرد، وكذلك عدد  بـ   - 2016 لعام  لخطة االستجابة اإلنسانية  النازحين داخل سورية - وفقاً  عدد  وُيقّدر حالياً 
المحتاجين لدعم اإليواء بـ 2,4 مليون فرد، وسيستهدف قطاع اإليواء 320,213 مستفيداً. وخالل التحضير لخطة االستجابة 
هذه، تم تحديد هدف رئيسي واضح وهو االنتقال من المساعدة القائمة على إعطاء الفرص للنازحين إلى استجابة تستهدف  

مجموعات أكثر ضعفاً ذات احتياجات محددة وواضحة. 

تهدف استجابة اإليواء في سورية إلى تصميم حلول إيواء مناسبة لمختلف مجموعات المستفيدين وتنفيذها وذلك عن طريق:
االستجابة لحاالت الطوارئ، وتوفير دعم ينقذ الحياة ويحافظ عليها.	 
تقديم مساعدة أكثر دواماً تهدف إلى تعزيز الصمود في مناطق النزوح ومناطق السكن األصلية وذلك من خالل 	 

ُنهج تعتمد على الملكية القانونية أو على المجتمع.

وتواكب استجابة اإليواء في سورية ثالثة أهداف استراتيجية للنهج الشامل لسورية:

الهدف األول للقطاع: توفير دعم إيواء ينقذ الحياة ويحافظ عليها
يضم هذا الهدف كافة خيارات استجابة اإليواء مع التركيز على الحفاظ على حياة المستفيدين.

الهدف الثاني للقطاع: تعزيز أمن ملكية العقارات
يسعى هذا الهدف إلى تعزيز المساعدة قدر اإلمكان لتوثيق ملكية مجموعات محددة من المستفيدين وحقها في التملك. حيث 

يرتبط ذلك بصورة وثيقة مع أهداف قطاع الحماية ويكمل نشاطاته. 
الهدف الثالث للقطاع: المساهمة في تعزيز صمود المجتمعات واألسر وتماسكها عن طريق تحسين السكن والبنية التحتية 

العامة والمجتمعية.
ويتضمن هذا الهدف مساعدة المالكين والمستأجرين القانونيين للبيوت والمباني ضمن حي أو منطقة محددة على االندماج في 
المجتمع. كما يضم -كعنصر مكمل لمساعدة العائالت- دعم المجتمعات المعنّية من خالل نشاطات إعادة تأهيل البنية التحتية 

المواكبة لدعم اإليواء.

وتعد العناصر األساسية لكفاءة استجابة اإليواء في سورية واستمراريتها وفعاليتها هي:
المحافظة على مبدأ وضع االستراتيجيات والتخطيط الستجابة اإليواء على المستوى الوطني بناًء على التقييمات 	 

والمدخالت دون الوطنية.
الميدانية 	  المكاتب  مواقع  في  وتشغيلها  عمل  مجموعات  إنشاء  خالل  من  المركزيًة  التشغيلية  االستجابة  جعل 

للوكاالت، وتقديم التقارير للتنسيق المركزي للقطاع.
تبسيط المتطلبات اإلجرائية واإلجراءات اإلدارية مع االستمرار بالمساءلة الكاملة.	 

ويشكل ذلك مسؤوليات تقع على عاتق القطاع لتقديم مجموعة من حلول اإليواء تركز على الجودة، وذلك لضمان استجابة 
إيواء فعالة، والمساهمة باستمرار في تبسيط العمليات واإلجراءات مع االلتزام في الوقت نفسه بطرق سير العمل وإجراءات 

التشغيل المتفق عليها جماعياً.

مقدمة

استجابة القطاع

أهم اإلنجازات
في عام 2015 استفاد 

129,645 فردًا
من استجابة اإليواء

من خالل حلول إيواء مختلفة

في عام 2016 
استفاد من القطاع 

 10,526 فردًا
من خالل حلول اإليواء المختلفة:

• تحسين مراكز اإليواء الخاصة 	
والعامة لصالح 66,985 نازحًا

•  توزيع مجموعات ومواد إيواء  على 	
35,108 من األفراد 

• دعم إدارة وصيانة مراكز اإليواء 	
والتي تستضيف 12,797 الجئًا 

فلسطينيًا
• تقديم دعم إيواء موجه إلى  2,860 	

مالكًا
•  فضاًل عن 11,895 مستفيدًا من 	

إنشاء الوحدات السكنية ودعمها

أرقام أساسية

• تحسين مراكز اإليواء الخاصة 	
والعامة لصالح 3,118 نازحًا

• دعم إدارة وصيانة مراكز اإليواء 	
التي تستضيف 3,517 الجئًا 

فلسطينيًا
• تقديم مجموعات إيواء لحاالت 	

الطوارئ لصالح  2,000 فردًا
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تعد العوامل التالية الهامة عوائق تحد حالياً من استجابة اإليواء الفعالة:
المخاوف األمنية على العاملين في المجال اإلنساني مما يعيق تقديم المساعدة العاجلة لمن هم بحاجة إليها.	 
النزوح المفاجئ وعدم القدرة على التنبؤ به بعد التوترات والنزاعات.	 
قدرة الشركاء على التنفيذ من حيث حجم الموارد، واالنتشار، وعدد الشركاء، فضالً عن قدرتهم التقنية واإلدارية وتلك المتعلقة بالرصد.	 
المتطلبات الرسمية واإلجراءات اإلدارية المعقدة: حيث تؤثر على حجم االستجابة ونطاقها وتوقيتها وفعاليتها العملياُت المعقدة والمرهقة للحصول على موافقات جهات مختلفة في 	 

كل مرحلة من عملية استجابة اإليواء.
العدد المحدود من المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في سورية باإلضافة إلى القدرة التشغيلية المحدودة لهذه المنظمات، عالوًة على الوصول الدائم إلى مناطق التدخل 	 

المخطط لها. إذ تتطلب استجابة اإليواء الوصول الدائم والمتواصل إلى المواقع خالل إطار زمني أطول، باإلضافة إلى ظروف أمنية مناسبة للعاملين والبرامج. ويشكل ذلك عائقاً 
الستجابة اإليواء أكثر بكثير مما هو بالنسبة لبرامج المساعدة اإلنسانية القائمة على التوزيع. 

تحديد االحتياجات والتحقق الموثوق منها ومن جوانب الضعف والمجموعات المستفيدة ومواكبتها الستجابة مناسبة وفعالة على نطاق كاٍف. ويتطلب هذا مناصرة مستمرة للقيام 	 
بالتقييمات المستهدفة والمنظمة، كممارسة مشتركة تقوم بها جميع األطراف المعنّية المشاركة، السيما على المستوى الميداني في المناطق المستهدفة.

التوفر المحدود للمواقع والمنشآت التي تساعد على تنفيذ حلول انتقالية، وتحسين إمكانية استخدام النازحين المؤقت لها.	 

الثغرات والتحديات

قصة إنسانية
استجابة المفوضية لإليواء في حاالت الطوارئ في طرطوس وحمص والحسكة

شاركت المفوضية السامية لشؤون الالجئين وشركاؤها خالل شهر آذار في عدد من استجابات اإليواء في حاالت الطوارئ في أنحاء سورية. حيث قامت المفوضية مع شريكها التنفيدي العون 
في حمص مثالً بإعادة تأهيل 40 شقة سكنية خاصة لتساعد 40 عائلة في العودة إلى منازلهم. وشملت األعمال إزالة األنقاض والقمامة، وأعمال النجارة وتركيب الزجاج والسباكة والكهرباء.

كما أتمت المفوضية وشريكها الهالل األحمر العربي السوري في شهر آذار أيضاً أعمال البناء في مركز اإلنشاء والتعمير بالمبنى القديم في طرطوس. وقد شمل العمل صب األساسات 
الخيام وتسويتها وتثبيت األوتاد وجميع أعمال  بين  التكميلي في تنظيف األرض  العمل  إلى  الجوفاء ل55 خيمة باإلضافة  البناء  الخيام وبناء أربع طبقات من أحجار  اإلسمنتية، وتركيب 

التشطيب. حيث استكملت الخيام كلها ليقطن فيها حالياً سكان أبلغوا موظفي 
بفعالية  بالتحسينات األخيرة. كما شاركوا  الموقع سرورهم  المفوضية في 
في حملة التنظيف التي نفذت في اليوم األخير تعبيراً عن التضامن وروح 

المجتمع اإليجابي.

وقد تسّببت األمطار الغزيرة في مخيم نيروز في محافظة الحسكة بأضرار 
سريعاً  تقييماً  الموقع  في  المفوضية  فريق  فنّفذ  الخيام.  من  لعدد  جسيمة 
والحظ أن 65 % من الخيام المنصوبة في المخيم قد تضّررت بصورة 
جزئية، وأن 10 % منها ال يمكن إصالحها، بينما تحتاج الخيام الباقية إلى 
مزيد من التقييم ليتم إصالحها أو استبدالها. فبدأت المفوضية على الفور 
عاجلة،   مساعدة  إلى  حاجتها  التي رصدت  العائالت  على  الخيام  بتوزيع 

وعددها 34 عائلة، مع استمرار العمل على استبدال باقي الخيام.

شركاء القطاع رائد القطاع

أصدرت هذه المطبوعة وحدة إعداد التقارير في المفوضية السامية لشؤون الالجئين في سورية نيابًة عن قطاع اإليواءفي حاالت الطوارئ
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الحسكة

الرقة

دير الزور

حمص

حلب

حماة

إدلب

الالذقية

طرطوس

ريف دمشق

السويداء
القنيطرة

درعا

دمشق

القامشلي

النقد لقاء العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية

خيام كبيرة

تدريب الشركاء على مهارات وقدرات ا�يواء لدعم الصمود

إدارة وصيانة مراكز ا�يواء الجماعية الخاصة با�نروا

تحسين مراكز ا�يواء الخاصة

تقديم مواد ا�يواء

دعم المالكين لمراكز ا�يواء- القسائم للخدمات العامة وا�يجار

تأهيل مراكز ا�يواء الجماعية

قطاع اإليواء

مستفيدًا
2016 آذار


