
د ؟ من هو الُمَشرَّ
د هو من اليملك بيتًا يسكن فيه ، أو من يضطر لترك منزله بسبب ظروف طارئة؛  الُمَشرَّ

ليسكن في خيمة، أو مسكن مؤقت غير مناسب .

األزمات
والحروب

الكوارث
الطبيعية

الفقر 
والبطالة

من أسباب التشرد



مواصفات البيت المالئم

األمن
) اليوجد من يجبر أصحاب البيت على إخالئه باإلكراه أو مضايقتهم فيه (

الصالحية للسكن
) مساحة كافية،حماية من البرد والمطر والرياح ، وحماية من المخاطر الصحية  (

الموقع المناسب
) بعيد عن مصادر التلوث والضجيج،قريب من المرافق العامة األساسية 

كالمدارس والمراكز الصحية  (

توفر الخدمات والمرافق األساسية
) المياه،اإلضاءة، التخلص من النفايات ، المرافق الصحية  (



ُدون الُمَشرَّ
في العالم

شخص بدون مسكن

الجئ ونازح
 اضطروا لمغادرة منازلهم

شخص فقدوا  المأوى
بسبب الكوارث الطبيعية

) خالل 30 عامًا(

طفل مشرد حول العالم

نزوح شخص
واحد عن منزله كل ثانيتين

عام 2018

شخص يعيشون
في أماكن غير مالئمة

100 مليون

68 مليون

37 مليون1 مليار

1 مليار

إحصائيات وأرقام



الالجئ : من غادر دولته إلى دولة أخرى خوفًا
من التعّرض لألذى بسبب األزمات والحروب 

وانتهاك حقوقه األساسية. 

النـــازح : من غادر سكنه ومنطقته 
التي يسكن فيها إلى منطقة أخرى 
داخل دولته، خوفا من التعرض لألذى 

بسبب األزمات والحروب وانتهاك 
حقوقه األساسية.



ل قطر الخيرية كيف تتدخَّ
لمساعدة المشردين عبر العالم

1 - أثناء الكوارث الطبيعية واألزمات

المأوى المؤقت

تأثيث بيوت

وسائل التدفئة

مدن وقرى سكنية نموذجية

بيوت مسبقة الصنع )كرفانات( ، بيوت ومالجئ خشبية .

فرش،وسائد وأغطية،أدوات مطبخ .

مدافئ ، وقود تدفئة .

تتضمن كل منها مئات الوحدات السكنية ومرافق الخدمة 
األساسية : مدرسة ، مركز صحي ،دورات مياه،مساحة لأللعاب .. الخ  . 



كن االجتماعي 2 - السَّ

أهم اإلنجازات : بناء 2,275 سكنًا اجتماعيًا في عامي 2017 و 2018 في عدة دول
استفاد منها  13,650 شخصًا.

أهم اإلنجازات في عام 2018 :
- إنشاء 250 وحدة سكنية ثابتة .

ـ إنشاء 920 وحدة سكنية مسبقة الصنع " كرفانات أو مالجئ خشبية " .
ـ ترميم 70 بيتًا .

ـ تأثيث 1240 بيتًا  ) فرش، أغطية، وسائد، أدوات مطبخ ونظافة ( .
ـ إنارة 1000 بيت في غزة، وتوفير إيجارات لـ 104 بيوت.   

ـ إنجاز 11 قرية ومدينة سكنية إليواء عشرات اآلالف من المتضررين والنازحين والالجئين السوريين 
اعتبارا من ) 2013 ـ 2018( . 

ترميمالمأوى العاجل
بيوت مدمرة

وحدات سكنية 
وبيوت ثابتة الخيام

بيوت ثابتة لألسر والمجتمعات الفقيرة



مدينة الريان اإلنسانية النموذجية

الموقع: ريف إدلب 
) على بعد 2 كيلو متر من الحدود السورية التركية(

المرافق
) 10 قرى سكنية(

 )أكبر مشاريع قطر الخيرية للنازحين السوريين(

1000
 كرفان

مدارس مسجد

فضاء لأللعاب 
الترفيهية لألطفال

دورات مياه

مركز صحي

نظام للطاقة الشمسية



توفير مواد اإليواء لألسر المستفيدة من مدينة الريان

عدد المستفيدين

6000 نازح

سلة مهمالتسخاناتمراتببطانيات

أواني طبخدواليب مالبسحافظات مياه


