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5 مليون نازح داخل سورية. 
معظم النازحني يعيشون 

خارج مراكز اإليواء اجلماعي 
في األبنية العامة واخلاصة، 
وضمن مجتمعات مضيفة 

وواقع إيواء عفوي

%37 من الفعاليات 
الصحية و%25 من 

الفعاليات التعليمية خارج 
اخلدمة

تراجع التزويد باملياه 
بنسبة 50%

تدهور كبير في أنظمة إدارة 
النفايات يؤدي إلى انتشار 

األوبئة وتراكم النفايات

مئات آالف األسر التي 
تضررت ملكياتها تعيش 

حالياً ظروف النزوح. البعض 
منها يستأجر مسكناً في 

مدن وبلدات بعيدة عن 
املوطن األصلي.

حقائق حول ا�زمة السورية 

برنامج ا�مم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)
االستجابة الخاصة با�زمة السورية

2014

ا�ستجابة االستراتيجية لبرنامج الموئل

وتحليل  العمرانية،  االحتياجات  تقييم   .1
االستجابة  خطط  ووضع  المعلومات 

الطارئة العمرانية 

للمدن  وذلك  واحلي:  للمدينة  السريع  التشخيص   .1
وخرائط  رؤية شاملة  توفير  بهدف  املتأثرة  واألحياء 

االحتياجات  وحتلل  املدينة  كامل  تغطي  غرضية 
باإلضافة  املدن،  في  التعافي  وسبل  اإلنسانية 

يستند  راهناً.  اجلارية  األوضاع  مواكبة  آليات  لفهم 
عمرانية  خرائط  على  للمدينة  السريع  التشخيص 
البيانات  وعلى  اإلنساني  الوضع  وبيانات  متكاملة 

من  يجعل  تصور  املتضررة ضمن  باملدن  املتعلقة 
وتتبعياً  احلية،  للصورة  أميناً  ناقالً  التشخيص 

والبلدات،  املدن  على  التراكمية  األزمة  النعكاسات 
والنظافة  املياه  وقطاعات  التحتية  البنية  وعلى 

واالقتصاد  واإليواء  والتعليم  العامة،  والصحة 
والغذاء. باملؤن  التزود  وحلقات  العيش  وسبل 

ومن خالل حتليل من  للمدن:  السريعة  اللقطات   .2
املدينة  من  محددة  جوانباً  يتناول  صفحتني 

ومبا  لها،  السريع  التشخيص  على  باالعتماد 
الناحية  من  اإلنسانية  االحتياجات  يلخص 

العامة  واخلدمات  اإليواء  في مجاالت  العمرانية 
املناطق  مستوى  على  العمرانية  والفعالية 

الفرعية.
البلديات:  في  العمرانية  املعلومات  أنظمة   .3
الواقع  ورصد  مكانية  بيانات  أنظمة  لتطوير 

لتوجيه   ً وصوال املدينة  مستوى  على  اإلنساني 
البيانات  ذلك  ويتضمن  اإلنسانية،  االستجابة 

واألضرار  واخلدمات  امللكية  وحقوق  باإليواء  املتعلقة 
لواقع احلي. احملددة  التوصيفات  وغير ذلك من 

بالشراكة مع  4. تطوير خطط طوارئ عمرانية: 
في  واستقطابهم  املعنية  السورية  األطراف 

املتضررة  املدن  عمليات تطوير اخلطط  في 
ومراجعتها.

من  ومجتمعاتها:  األحياء  الدعم على مستوى   .5
والنازحني  املضيفة  اجملتمعات  تدعم  مبادرات  خالل 

االحتياجات.  مواكبة  على  الذاتية  وقدرتهم  داخلياً 
للمجتمعات  األولوية  ذات  املشاريع  ذلك  يتضمن 

االحتياجات  تلبية  املتأثرة من خالل  األحياء  في 
األحياء  وتنظر  هذا  املدى.  ومتوسطة  الطارئة 

تتركز في  أنها  األولويات على  إلى  واملتأثرة  املتضررة 
األساسية. واخلدمات  واإليواء  املياه  مجاالت 

2. ا�سكان وا�يواء الطارئ

إجراء تقييم لواقع اإليواء في احملافظات ضمن   .1
عبر  ورصدها  والريفية،  احلضرية  العمرانية  املناطق 

اإليواء في  احتياجات  GIS حتدد  ببيئة  خرائط مرجعية 
املتضررة. املناطق 

الفنية  النواحي  اإليواء من  توفير دعم لقطاع   .2
وعلى  البلدي  املستوى  على  والتنسيقية  واملعلوماتية 
وتقييمها  البيانات  تطوير  عبر  ككل  القطاع  مستوى 

واحلقوق  وامللكيات  باإلنشاء  املتعلقة  التوصيات  ووضع 
لإليواء  معلوماتي  نظام  وتطوير  املضيفة.  واجملتمعات 

وتطوير  البلديات في رصد  وإشراك  احملليني  الشركاء  مع 
واخليارات  اإليواء  باحتياجات  املرتبطة  البيانات  قواعد 

اإلسكان. واستراتيجيات  املتاحة 
برامج دعم اإليواء للنازحني خارج مراكز اإليواء   .3

ومادياً  فنياً  للنازحني  دعم مباشر  اجلماعي من خالل 
للتدريب  باإلضافة  املالئمة،  واإلنهاء  البناء  مواد  وتوفير 

ومضيفيهم  النازحني  يطال  والذي  االستعمال  على 
السواء. على 

وضع موجهات وتوفير دعم استشاري في مجال   .4
وحتديات  احمللية،  املؤسسات  على مستوى  اإلسكان 

ميهد  مبا  السكن،  بحقوق  املرتبطة  والنزاعات  امللكيات 
الذين  النازحون  منها  يعاني  التي  التحديات  ملواجهة 
تنجم عن حلول  التي  التحديات  أو  أمالكهم،  تضررت 
العامة. واملرافق  الغير  أمالك  في  النازحني  الكثير من 
دعم برنامج اإليواء الطارئ وتعافي قطاع اإلسكان   .5
الدروس  توثيق  وضمان  املستضعفة،  األسر  ملصلحة 

اإلسكان. قطاع  جململ  ونقلها  املستفادة 
املتضررة  املناطق  تطوير خرائط حلال السكن في   .6

التقييم. لنتائج   ً استنادا

المناطق  الخدمات ا�ساسية في  دعم   .3
العمرانية

 
في مجال  املتأثرة  للبلديات  والتدريبي  الفني  الدعم   .1

ومياه  والسائلة  الصلبة  للنفايات  الطارئة  اإلدارة 
الشرب.

عالية  العمرانية  املناطق  في  النفايات  إدارة  برنامج   .2
وتنفيذ  والبيئية  الصحية  اخملاطر  لتخفيف  اخلطورة 

األثر السريع. ذات  املبادرات 
املدن  النفايات على مستوى  تطوير حلول إلدارة   .3

باألزمة. املتأثرة  واألحياء 
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 استجابة برنامج الموئل
 لالحتياجات العمرانية وا�يوائية

في سورية
تواجد برنامج الموئل في سورية

االستجابة ا�قليمية للحالة 
السورية

النشاطات الحالية لبرنامج الموئل في سورية

السكان  وأعداد  األزمة في سورية متفاقمة،  مازالت 
استهدفت  فقد  يوميّ.  ازديادٍ  في  بآثارها  املتضررين 

املدن والبلدات، مبا في ذلك املشافي واملدارس، 
الدمار  إلى جانب  الصحي،  والصرف  املياه  وشبكات 
والضرر الذي حلق مبئات آالف من املنازل. وارتفع عدد 
 1 اإلنساني من  للدعم  الذين هم بحاجة  السكان 

6.5 مليون بحلول كانون  إلى   2012 مليون في نيسان 
.2013 األول من العام 

املدن  ً في  ً مركزا تأثيرا وقد كان لألزمة السورية 
إلى  أدي  مما  األساسية،  العمرانية  واملراكز  والبلدات 
املراكز  ً لكون  ونظرا اخلدمات.  وتوقف  وتضرر  تداعي 
االستجابة  آليات  استقطاب  محور  توفر  العمرانية 

آلية  تطوير  يعمل على  املوئل  برنامج  فإن  لألزمة، 
برنامج  ضمن  بياناتها  ووضع  املدن  لتحليل  واضحة 

للمدن. السريع  التشخيص 

ذات طابع عمراني  باجململ  املتضررة  املدن  وقد كانت 
سلطات  عبر  إدارتها  وتتم  بالتعقيد  تتسم  حديث، 
إلى إضعاف  النزاع  أدى  وقد  وفنيني محليني.  بلدية 

التام  انهيارها  وأحياناً  األنظمة  لهذه  حقيقي 
للخدمات. وكمزود  محلية  كسلطة 

أبنية عامة  إلى  السوريني  أعداد كبيرة من  وقد نزحت 
وخاصة، وإلى أمناطٍ من اإليواء العفوي. كما أن 

إيواء جماعي،  إلى مراكز  يأوون  األكثر ضعفاً  النازحني 
ولغير  جزئياً  مدمرة  أبنية  وإلى  مكتملة  غير  وأبنية 

ذلك من أمناط اإليواء العفوي. إن ما نعرفه حقيقةً عن 
إدراك  للغاية، خاصةً جلهة  اإليواء قليل  واقع 

للنازحني.  املفضلة  واخليارات  والظروف  االحتياجات 
انهيار في منظومات اخلدمات  إلى  األزمة  أدت  لقد 
والنفايات  الصحي  والصرف  املياه  كإدارة  العامة، 

الصلبة.

فريق  املوئل  برنامج  ميتلك  ودمشق.  وحمص  في حلب  عملياتياً  املوئل  برنامج  يتواجد 
وحتليل  اخلرائط  ووضع  للمدن،  السريع  التشخيص  عمليات  في  ميداني  خبرة 

البنية  وقضايا  السكن  وحقوق  وامللكيات  واإلسكان،  واإليواء  واإلنشاء،  املعلومات، 
اخملتلفة. التحتية 

قاد عمليات  وقد  والالذقية.  بإجناز تشخيص سريع ملدن حلب وحمص  البرنامج  قام 
األزمة من  اآلنية آلثار  التحليالت  وفر  املدن  التشخيص فريق ميداني متواجد في هذه 

واالجتماعية. االقتصادية  والظروف  العامة  واخلدمات  اإليواء  واقع  حيث 

لواقع  تقييم  إجراء  UNHCR. سيتم  بدعم من  اإليواء  واقع  لتقييم  مت تطوير منهجية 
العد واملسح احمللية في  أربع مدن ومناطق وعبر دعم من املنسقني وفرق  اإليواء في 

التقييمات  من  التالية  اجملموعة  والالذقية. ستركز  وريف دمشق  كل من حلب وحمص 
وريف حمص. ودرعا وحماة  القامشلي  على مدن 

مع  بالتعاون  طارئة  وإيوائية  إسكانية  حلول  تطوير  سيتم  التقييم،  لنتائج   ً واستنادا
الذين  النازحني  احتياجات  التركيز على دعم  اإليواء. سيتم  رفع قدرة  UNHCR بهدف 

املضيفة  اجملتمعات  وعلى  املكتملة،  وغير  املكتملة  اخلاصة  األبنية  في  يقيمون 
واملرجتلة. العشوائية  اإليواء  ومناطق 

التأهيل  مببادرات  تتعلق  املتأثرة من خالل منح  األحياء  املوئل  برنامج  يدعم  في حمص، 
املبادرات  هذه  ستستهدف  الصلبة.  والنفايات  املياه  ولشبكات  للمساكن  الطارئ 

املدينة. األحياء ضمن  اثنان من 

أقسى  يعيشون  الذين  النازحني  تقييماً ألوضاع  املوئل  برنامج  يجري  في حلب، 
استجابة طارئة  البرنامج خلطة  يؤسس  لهم.  اإليواء  توسيع خيارات  بهدف  الظروف، 
العامة،  األبنية  من  إخالؤهم  يتم  الذين  النازحني  استيعاب  بهدف  اإليواء  الحتياجات 

بديلة ودعم عيني لألسر. وذلك عبر حتديد خيارات إسكان 

بوصفه  أحياء في حلب،  أربعة  الصلبة في  للنفايات  إدارة طارئة  البدء مبشروع  سيتم 
غير  مع منظمات  بالتعاون  املدينة  في  الكبيرة  االحتياجات  من   ً جزءا تلبي  مبادرة 

محلية. حكومية 

النفايات في منتصف شهر شباط من قبل  إدارة  تنظيم ورشة عمل حول  سيتم 
وتطوير  والبلديات  احملافظات  في  املعنيني  جلمع   UNICEF مع  وبالتنسيق  البرنامج 

النفايات. قطاع  في  امللحة  لالحتياجات  تستجيب  طارئة  أنظمة 

والعراق ومصر،  واألردن  اجملاورة لسورية كلبنان  البلدان  في 
دولة على دعم ملفات  اخلاصة بكل  املوئل  برامج  تعمل 

فاعلية  لرفع  والبلديات،  املضيفة  واجملتمعات  اللجوء 
تنفذ  كما  واالستضافة.  اإليواء  الحتياجات  استجابتها 
إدارة  أثر مجتمعي في مجال  ذات  البرامج مشاريع  هذه 

كما  باملياه.  بالتزويد  املرتبطة  واملبادرات  الصلبة  النفايات 
السورية  للحالة  استجابة  بتنفيذ  يقوم  املوئل  برنامج  أن 

والعراق ومصر وذلك  لبنان  اجملاورة في  البلدان  في 
UNICEFو UNHCR بالشراكة مع 
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خطة االستجابة ا�نسانية الداعمة الخاصة ببرنامج الموئل في سورية 2014
بقيمة كلية 13,465,670 دوالر أميركي  

1. دعم إيواء النازحين داخلي� والمجتمعات المضيفة لهم 
في 4 محافظات متأثرة با�زمة

والدعم  املضيفة.  وللمجتمعات  للنازحني  إيواء  بدائل  تنفيذ  النتائج: 
املرتبطة  املعلومات  إلدارة  نظام  تأسيس  يشمل  مبا  للبلديات  الفني 

األحياء. وواقع  باإليواء 

واإليواء الغذائية  غير  املساعدات  القطاع: 

SYR14-/S-NF/61867/61867 رقم املشروع:  

والنازحني  املتضررين،  السكان  من   200.000 ما مجموعه  املستفيدون: 
40.000 والنساء:   120.000 األطفال:  املضيفة.  واجملتمعات 

ريف دمشق، حمص، حماة اجلغرافية: حلب،  املواقع 

حكومية  غير  سورية  منظمات  الشركاء: 

أميركي دوالر   4.975.500 امليزانية: 

2. إجراء التشخيص السريع للمدن ونظام للمعلومات 
لتطوير االستجابة الطارئة في 20 مدينة

وتأسيس  للمدن.  السريع  التشخيص  دراسات  من  عدد  إجناز  النتائج: 
على  والتركيز  والفجوات  االحتياجات  ملراقبة  بلدية  معلومات  أنظمة 

األولويات

التنسيق القطاع: 

SYR14-/CSS/61494  :رقم املشروع

والنازحني  املتضررين،  السكان  من   200.000 ما مجموعه  املستفيدون: 
40.000 والنساء:   120.000 األطفال:  املضيفة.  واجملتمعات 

إدلب،  الالذقية،  ريف دمشق، حمص، حماة،  املواقع اجلغرافية: حلب، 
درعا الرقة،  الزور،  دير  احلسكة، 

املتخصصني اجلامعات،  حكومية،  غير  سورية  منظمات  الشركاء: 

أميركي دوالر   2.183.590 امليزانية: 

3. ا�دارة الطارئة للنفايات الصلبة والخدمات العامة في 4 
بلديات متضررة

التصريف  أنظمة  وإصالح  الصلبة  النفايات  إلدارة  وهبات  منح  النتائج: 
الصحي.  الصرف  وشبكة  املطري 

املتأثرة للمجتمعات  والوصول  الرقابة  البلدية.  القدرات  وبناء  التدريب 

والنظافة العامة  والصحة  املياه  القطاع: 

SYR14-/CSS/61494 :رقم املشروع

 180.000 األطفال:  السكان.  300.000 من  املستفيدون: ما مجموعه 
العامة  الفنية  600 من  الكوارد  60.000؛ فئات أخرى: تدريب  والنساء: 

القطاع في  العاملة  واخلاصة 

درعا ريف دمشق، حمص، حماة،  املواقع اجلغرافية: حلب، 

الوزارات  اليونيسف،  حكومية،  غير  سورية  منظمات  الشركاء: 
ً تأثرا املدن  أكثر  والبلديات في 

أميركي دوالر   3.509.600 امليزانية: 

4. منح وهبات مجتمعية للتصدي �ولويات البنية التحتية 
والخدمات ا�ساسية المتضررة في 6  مدن

املطري  التصريف  إصالح  الصلبة،  النفايات  إدارة  في مجال  النتائج: منح 
الصحي. الصرف  وإصالح شبكات 

البلديات في  القدرات  وبناء  التدريب 
املتأثرة للمجتمعات  والوصول  الرقابة 

العيش سبل  وتوفير  املبكر  التعافي  القطاع: 

SYR14-/CSS/61494 :رقم املشروع

النازحني عبر  ومتضرر من غير  نازح   120.000 ما مجموعه  املستفيدون: 
240 عضو جلنة حي  تدريب  وتدريب.  وإرشادات  خيارات عملية محلية 

محلي. مسؤول  و120  محلية،  وتنمية 

24.000 72.000 والنساء:  األطفال: 

الالذقية ريف دمشق، حمص، حماة،  اجلغرافية: حلب،  املواقع 

الوزارات  اليونيسف،  حكومية،  غير  سورية  منظمات  الشركاء: 
ً تأثرا املدن  أكثر  والبلديات في 

أميركي دوالر   2.796.980 امليزانية: 
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