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ي سوريا   االنتفاضة الشعبّية عىلمع مرور عشر سنوات 
   –ف 

 شيلَت )
ر

كائها إىل  Better Shelterتدعو مؤسسة ِبَت توفير الحماية  ( جنًبا إىل جنب مع شر

ي شمال غرب سوريا  الرسيعة
 
رة ف

ّ
 لألرس الُمهج

 
نظًرا لألوضاع الحرجة الراهنة في شمال غرب سوريا، تدعو المؤسسة االجتماعية السويدية بِتَر شيلتر  

(Better Shelter  بالتعاون مع المنظمات غير الحكوميّة المحلية والدوليّة إلى زيادة الحماية والسالمة والكرامة ،)

شركاؤها على توفير حلول اإليواء الُمؤقت وتحسين عملت المؤسّسة و 2020لألسر النازحة في المنطقة. فخالل عام 

الظروف المعيشية آلالف األسر في محافظتي إدلب وحلب، ولكن ال يزال هناك الكثير من الناس الذي يحتاجون إلى الدعم  

 والحماية السريعة. 

 

ي  مرور عشر سنوات على انطالق االنتفاضة الشعبية ف 2021ن مارس/آذار ميصادف يوم الخامس عشر 

ما يمثّل عالمةً فارقةً مرّوعةً ألكثر الصراعات األهلية فتكًا وتدميًرا في التاريخ الحديث. لقد لحق الدمار بجزء   –سوريا 

ألف فرد من   120ُمخيًما وحوالي  400تضّرر  2021كبير من البنية التحتية المدنيّة في البالد، وفي يناير/كانون الثاني 

ألف حالة،   21مع تأكّد إصابة  19-طار غزيرة. كما تضّررت المنطقة من جائحة كوفيدالفيضانات التي تبعت هطول أم

(. وقد أدت  SCDحالة وفاة ُمؤكدة بسبب الفيروس، وفقًا آلخر تقرير أصدرته هيئة الدفاع المدني السوري ) 399ووقوع 

لى جعل الوضع أكثر سوًءا  قلة فرص الوصول إلى إجراء الفحوصات والحصول على المعّدات الوقائية الشخصية، إ

 بالنسبة إلى الكثير من األسر التي تعيش هنا أو تسعى للعودة إلى المنطقة. 

  

مليون شخص آخرين في المنطقة، وهو األمر الذي أدى   تهجيرفي ، تسبب هجوم شمال غرب سوريا  2019وفي عام 

مليون شخص، كما  2.7إلى احتياج الكثير من الناس إلى مسكن طارئ، والذين يبلغ إجمالي عددهم في شمال غرب 

مخيم لالجئين. كل   407شخصاً في  141729كانت الفيضانات خالل شهري كانون الثاني وشباط في تهجير قرابة الـ 

 جون اليوم إلى المساعدات اإلنسانية العاجلة. هؤالء يحتا

  

ويسكن أغلبهم في خيام. تسببت العواصف   –مليون شخص في شمال غرب سوريا في مآوي الطوارئ  1.6يعيش 

  –مرةً أخرى  –ألف شخص والذين أصبحوا  142ألف خيمة في غضون أيام، ما أدى إلى تهجير  25األخيرة في تدمير 

 . بال مأوى
 

   الوضع شديد الخطورة

إن الوضع شديد الخطورة. يجب علينا جميعًا بذل قصارى جهدنا لدعم شعب سوريا، الذي عانى ويالت الحرب لعقد من   –

  77مواطنًا سوريًا بسبب البرد بينهم  167بوفاة  التقرير الصادرعن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان*الزمان. حيث أفاد 

 . 2020طفاًل حتى مطلع عام 

 

"يتعيّن  (:Better Shelter( المدير التنفيذي لمؤسسة بِتر شيلتر )Johan Karlssonيقول يوهان  كارلسون )

على الحكومات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدوليّة والمحليّة التعاون فيما بينها لزيادة مستوى السالمة  

 مهجرين الداخل سوريا وخارجها إلى أن تنتهي هذه الحرب."  والحماية للسوريين ال 
 

 يتابع كارلسون: 

ألف سورّي على األقل من الحصول على مكان أكثر   30، تمكّن 2020مسكنًا مسبق الصنع في  6700"من خالل بناء 

من هذه الوحدات مسبقة الصنع   52أمانًا، ويتسم بمستوى أكبر من الخصوصية والكرامة يعيشون فيه في حاليًا. وتعمل 

في مركز طبي يقع خارج إدلب في شمال غرب سوريا. تتسع   19-بمثابة أجنحة حجر صحي لحاالت اإلصابة بكوفيد

 مريًضا.  260يصل إلى  المنشأة ما

 

وقد كانت سرعة تنفيذ المخيّمات أمًرا بالغ األهمية بالنسبة إلى الشركاء المنفذين. من خالل التدريب عن بعد أو داخل  

( بالمساعدة في تسريع عملية التجميع، حتى يتمكّن شركاء المؤسسة  Better Shelterالموقع، قام مهندسو بِتَر شيلتر )

مسكن مسبق الصنع أفضل في اليوم الواحد. وتم ذلك بدعم من مفوضية األمم المتحدة لشؤون  100ى من بناء ما يصل إل

( لإلغاثة والتنمية، Maram، باإلضافة إلى المنظمات غير الحكومية المحليّة: مؤسسة مرام )UNHCRالالجئين 

 " (.Watanن )(، ومؤسسة وطBonyan( لإلغاثة اإلنسانية، ومنظمة بُنيان )ATAAوجمعية عطاء )

 



 حان الوقت للكف عن استخدام الِخيام 

( لإلغاثة والتنمية  Maram(، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مرام )Yakzan Shishaklyصّرح يقظان الشيشكلي ) –

قائالً: "أعتقد أنه قد حان الوقت للكف عن استخدام الِخيام. إن هذه المساكن المسبقة الصنع توفّرالكرامة والحماية، باإلضافة  

إلى أنها تُعد مساكن أفضل. يتطور كل شيء في جميع أنحاء العالم نحو األفضل، وقد حان الوقت ليفكر المجتمع اإلنساني  

 داعيًا."  تفكيًرا إب

 

وتقول أم حمدان أحد المنتقلين حديثاً إلى مخيم السكن المؤقت: معقبةً بأنها األن باتت تشعر بنوع من االستقرار وراحة  

 النفس في المسكن الجديد، وكلها أمل بأن يمن هللا على أخوانها المهجرين بما من عليها من نعمة وخير وراحة. 
 

 

 

 

 

حقائق حول مآوي بِتَر شيلتر )  Better Shelter) 

 .(Better Shelter% من النساء بأنهن أكثر أمانًا في مسكن بِتَر شيلتر )81تشعر  ●

سرعة اإلعداد وسهولة التجميع: يمكن تعديل المساكن مسبقة الصنع لتناسب مختلف االحتياجات والسياقات، كما   ●

 يمكن تنفيذها على نطاق واسع.

( لعدة سنوات، ويوفر قدًرا أكبر من الحماية من  Better Shelterحل طويل األمد: يدوم مسكن بِتَر شيلتر  ) ●

 الظروف الجوية. يمكن إصالحه وتطويره وترقيته باستخدام مواد البناء المحلية.

( مستًوى أعلى من الخصوصية والسالمة  Better Shelterالخصوصية والحماية: يوفر مسكن بِتَر شيلتر ) ●

 للنساء واألطفال. 

( باعتبارها مواقع  Better Shelterتوصية: توصي المنظمات غير الحكومية في المنطقة بمسكن بِتَر شيلتر ) ●

 تصلح إليواء الُمهجرين لفترة تزيد عن عام. 

 

 

 جهات االتصال اإلعالميّة 

بِتَر شيلتر   (، رئيسة قسم االتصاالت بمؤسسةMärta Terneلالستفسارات اإلعالمية باللغة اإلنجليزية: مارتا تيرن )

(Better Shelter عبر البريد اإللكتروني ،)marta.terne@bettershelter.org | 

 0046702991880أو هاتفيًا على الرقم 
(، عبر البريد اإللكتروني  Dalia Al-mokdadلالستفسارات اإلعالمية باللّغة العربية: داليا المقداد )

press@bettershelter.org | :96170601408أو هاتفيًا على الرقم+ 

 

 (Better Shelterنبذة حول بِتَر شيلتر )

( مشروعًا إبداعيًا إنسانيًا، ومؤسسةً اجتماعيةً مقرها ستوكهولم، السويد.  Better Shelter RHU ABيُعد بِتَر شيلتر )

تتمثّل مهمتنا في تحسين حياة الُمهجرين قسًرا عن طريق توفير مسكن ُمؤقت ميسور التكلفة، وحياة كريمة وأكثر أمانًا  

(، ومفوضية األمم  Ikea Foundationبالتعاون مع مؤسسة أيكيا ) 2010بعيًدا عن الوطن. انطلق المشروع في 

ألف مسكن مسبق الصنع لمخيّمات   60، قمنا بتوفير أكثر من 2015(. منذ عام UNHCRالمتحدة لشؤون الالجئين )

بلًدا حول العالم. واليوم، ال يتم استخدامها باعتبارها مسكنًا ُمؤقتًا فحسب، بل أيًضا ألعمال   60الالجئين في أكثر من 

 لدراسية وغيرها من أغراض البنية التحتية المعّززة للمجتمع. العيادات الطبية والفصول ا

 

(، ACT Trade( على المستوى المحلي في تركيا وسوريا مؤسسة أكت تريد )Better Shelterوتمثّل بِتَر شيلتر )

ر شيلتر  والتي تُعد شريكًا ذا خبرة طويلة في مجال العمل بقطاع الشؤون اإلنسانية. من خالل هذه الشراكة، توفر بِتَ 

(Better Shelter .حضوًرا محليًا مع توجيه اهتمامها الستيعاب االحتياجات الخاصة لكل منظمة على حدة ) 
 

 

  صور للنشر الصحفي تتوفر هنا 

 

 

* https://sn4hr.org/public_html/wp-

content/pdf/arabic/167_Syrian_citizens_were_killed_by_the_cold_including_77_chi

ldren.pdf 
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