
 
 

 
 

 

 

 

 

كثر وأ  كريمةظروف معيشية
 
ً
ا من  أ

 
ي طال أمدها 

ن الذين يعانون من الكوارث الت   للنازحي 
شمال غرب سوريا



 

  ملخص تنفيذي 
 

 
ً
ي األزمات المطو  لل ظروف معيشية كريمة وأكثر أمانا

ن
ن ف  سوريا  شمال غرب: لةنازحي 

 

 
 

   لماذا المأوى الكريم؟

 
ي  توفر  السالمة  والكرامة    

ي الت 
ي سوريا إىل أن يعكس مجموعة من خيارات المأوى اإلنسانن

اع، يحتاج قطاع المأوى فن ن بعد عقد من النن
وح  المطول والحماية ن ي سياق  النن
ي أن  تدعم   هذه  الخيارات  أيضا  .  فن

ي  إيجاد   اإلختياراتوينبغن
ي يتخذها النازحون  أنفسهم  فن

الت 
ن أنفسهم وإلحاحهم وظروفهم. مأوى مالئم ي المالئمة باختالف احتياجات النازحي 

 .   ويمكن أن تختلف خيارات المأوى اإلنسانن

ي ذلك الخيام  تعرض هذه الوثيقة
ووحدات ذاتية البناء،    والمآوياألدوات،  وساللبعض النهج الحالية الرئيسية للمأوى الكريم، بما فن

ن  ن   والمآويالجاهزة،   والمآوي، إسكان الالجئي  اوح قيمتها بي 
ي  تن 

ويمكن استخدام جميع . دوالر أمريكي  1200و 100المؤقتة الكريمة الت 
ي  أوقات مختلفة

 . هذه  الخيارات  لتلبية احتياجات  المأوى  المختلفة  فن

ن الخيارات الموضحة هنا .  عملية هو بأن المأوى  اإلقرار من المهم  ومن  المهم، ضمن  هذه  . مع تغن  ظروفها  قد تنتقل العائالت بي 
ي 
ي  المجموعة  من  الخيارات، النظر فن

ي يمكن أن يكون  المآوياالحتياجات الفورية للمأوى المنقذ للحياة وكذلك فن
المؤقتة الكريمة الت 

 . عمرها أطول وتوفر مستويات أعىل من الحماية

 
ا
ي تهدف إىل  وتمثل جميع هذه الخيارات أشكال

وح المطولمن التدخل اإلنسانن ن ي سياق النن
وهي . توفن  مأوى مالئم وآمن وخاص وكريم فن

ي انتظار 
ي نهاية  المطاف، فن

 . وقف األعمال العدائية وعملية العودة مؤقتة بطبيعتها فن



 

  وي الحالية استجابة المآ

 المأوى سلة (100  USD) 

   (أمريكي دوالر   200)مأوى  طوارئ  محىلي الصنع 

   (دوالر أمريكي   600-400)خيمة عائلية 
  (دوالر أمريكي   1000-800)مأوى مسبق الصنع 

   (دوالر أمريكي  1000-800)اإلصالح وإعادة  التأهيل 

  ي
 :  المحّسن وحدة المأوى  اإلنسانن

o  ن  (دوالر أمريكي   1,250)وحدة  إسكان الالجئي 
o  600)ذاتية البناء  مآوي / كريمة مؤقتة   مآوي-

 (دوالر أمريكي   1500
 
 

ن  إسكان  وحدة اكة مع تم تنفيذها( UNHCR) الالجئي   . وطن بالشر

 

 
 

  المبادئ التوجيهية والمعايث  الدنيا
 

 د دقيق لألرضتحدي 
 مآوي  

 
 كيفة مع الظروف الجوية  القاسيةتومرونة، م أكنر أمانا

  ن  مستوطنات النازحي 
 
 األكنر أمانا

   ن فرص الحصول  الخدمات متعددة القطاعات   اىلتحسي 
 ن االعتماد عىل الذات والتأثن   مآوي قابلة للتكيف، وتحسي 

 عىل  االقتصاد المحىلي 
  ي

ن العزل الذان  ن مساحة المعيشة وتمكي   تحسي 
 وكرامة وسهولة الوصول ،  حماية أقوى، وخصوصية أكنر
 المأوى  المالئم  تسهيل الوصول  إىل 

 

 
ن مستوطنات      . عزازاغن  المخطط لها بعد بضع سنوات،  النازحي 

 
 
 

  الرئيسية وتدابث   التخفيف المخاوف
 

 الرئيسية؟  ما هي المخاوف

  ي
ي فن
 شمال غرب سورياالوضع األمتن

 ات الديموغرافية ودينامي  ات الرصاع المحىلي كيالتغن 

   ي  والممتلكات
 اإلسكان واألراضن

 التدخالت المستقلة 
  سلوك البحث عن االستئجار 

 المخاوف؟  هذه  كيف يمكن التخفيف من

  ي  و  اجبةالعناية الو
الصارمة باإلسكان واألراضن

 والممتلكات

   السكان  تجاهتعميم الحماية والمساءلة
رين    المتضن

  اختيار عادل وشفاف للموقع والمستفيدين 

 أصحاب المصلحة والسكان : تحليل السياق
 والبيئة

 اتيجية الخروج  اسثر
  عنر     ،Cluster  SNFI   موقع   عىل  متاح الكامل التقرير 

 . الرابط  هذا

https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/documents/dignified-and-safer-living-conditions-idps-protracted-crises
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/documents/dignified-and-safer-living-conditions-idps-protracted-crises
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/documents/dignified-and-safer-living-conditions-idps-protracted-crises
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/documents/dignified-and-safer-living-conditions-idps-protracted-crises
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/documents/dignified-and-safer-living-conditions-idps-protracted-crises
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   الكريم؟لماذا المأوى 
 

 
ي  توفر  السالمة  والكرامة  

ي الت 
ي سوريا إىل أن يعكس مجموعة من خيارات المأوى اإلنسانن

اع، يحتاج قطاع المأوى فن ن  والحماية بعد عقد من النن
وح  المطول ن ي سياق  النن

ي أن  تدعم.  فن
ي  إيجاد  مأوى مالئم   وينبغن

ي يتخذها النازحون  أنفسهم  فن
ويمكن . هذه  الخيارات  أيضا  الخيارات الت 

ن أنفسهم وإلحاحهم وظروفهم ي المالئمة باختالف احتياجات النازحي 
 .   أن تختلف خيارات المأوى اإلنسانن

ي ذلك تعرض هذه الوثيقة
 األدوات،  وساللالخيام  بعض النهج الحالية الرئيسية للمأوى الكريم، بما فن

 
ووحدات إسكان ،   والمآوي المبنية ذاتيا

ن  ن   والمآويالجاهزة،   والمىوي، الالجئي  اوح قيمتها بي 
ي  تن 

هذه  ويمكن استخدام جميع . دوالر أمريكي  1200و 100المؤقتة الكريمة الت 
ي  أوقات مختلفة

 . الخيارات  لتلبية احتياجات  المأوى  المختلفة  فن

ن الخيارات الموضحة هنا .  عملية هو بأن المأوى  اإلقرار من المهم  ومن  المهم، ضمن  هذه  المجموعة  . مع تغن  ظروفها  قد تنتقل العائالت بي 
ي 
ي االحتياجات الفورية للمأو  من  الخيارات، النظر فن

ي يمكن أن يكون عمرها أطول وتوفر  ويالمآى المنقذ للحياة وكذلك فن
المؤقتة الكريمة الت 

 . مستويات أعىل من الحماية

وح المطول ن ي سياق النن
ي تهدف إىل توفن  مأوى مالئم وآمن وخاص وكريم فن

وهي مؤقتة . وتمثل جميع هذه الخيارات أشكاال من التدخل اإلنسانن
ي 
ي انتظار بطبيعتها فن

 . وقف األعمال العدائية وعملية العودة نهاية  المطاف، فن
 



 

  السياق . 1  

 
وح والمأوى ن ي  الثن
ن
 سوريا  غرب  شمال  ف

اع والتهجن  القشي، هناك حاليا  ن
ي شمال غرب سوريا،  مليون نازح داخليا 2.7أكثر من بعد عقد من النن

ن
مليون نازح جديد  بمن فيهم ما يقرب من ف

ن يناير  اير / بي  ي  وفنر
ن من النساء 80، كان حواىلي  اإلنسانية التابع لألمم المتحدةتنسيق الشؤون  لمكتبووفقا  . 12020شباط / كانون الثانن ٪ من النازحي 

ي ارتفاع  مستويات . واألطفال
ن
وحوال يزال الرصاع وتدهور  الحالة األمنية يتسببان ف ن  .  الداخىلي بشكل مثن  للجزع النن

وحوقد  ازداد  ن ي االنكماش ةآخذ نحو منطفة النن
ن
ة ف ي  توافر وأدى ذلك إىل تقليص  خيارات  اإلسكان  حيث لم يعد . خالل السنوات األخن 

ن
المساكن ف

 
 
ي استعاد النظام السوري ملكيتها متاحا

ية الت    المناطق الحرصن
 
ن داخليا  .  لإلسكان النازحي 

 
ن داخليا الريفية   المناطق اآلن إىل وقد انتقل عدد أكنر من النازحي 

ي  شمال  غرب  سوريا  ذات  المستويات  المنخفضة  من  المساكن المتاحة
ن
ي والموارد المتاحة وقد  أدى ذلك إىل زيادة.   ف

ن . الضغط عىل األراضن وتبي 

 
 
   األرقام أيضا أن عددا

 
ا ي حالة  كبن 

ن
ة طويلة من الزمن نزوحمن األشخاص ما زالوا ف ي نوفمنر . لفن 

ن
 75، نزح 2019ف

 
ن داخليا ي  ٪ من النازحي 

ي محافظت 
ن
ف

ي  المنخفض، ومع  . حلب وإدلب منذ أكنر من عام أو أكنر 
ي المناطق  ذات المخزون السكتن

ن
ات طويلة ف وح  لفن  ن ي  النن

ن
استمرار عدد أكنر من األشخاص ف

ي حاالت الطوارئ
ن
 .  هناك حاجة إىل مجموعة من خيارات المأوى ف

 ، HNAP ـووفقا ل
ً
ن داخليا ي مساكن غث  مالئمة يعيش أكثر من نصف النازحي 

ن
ي شمال غرب سوريا ف

ن
ي  150,000ويعيش ما يقرب من  . ف

ن
شخص ف

ي مبان دون المستوى المطلوب 175 000مؤقتة وأكنر من  مآوي
ن
 %59وعالوة عىل ذلك، فإن  . 3شخص ف

 
ن داخليا ي  مبان  من النازحي 

ن
الذين يعيشون ف

ي مبان غن  مكتملة، / صلبة
ن
رة، وف ي مترصن

 . ملزمون بدفع اإليجار مكتملة، ومبانن
 
ي إما  يتم استضافته مجانا

 
ومع تزايد صعوبة  . 4العقار يمتلكونأو ، أما الباف

ايد من الناس إىل  من دفع اإليجار،العثور عىل المساكن وعدم تمكن العديد من األرس  ن ي مخيمات أو مستوطنات غن  رسميةاضطر عدد من 
ن
.   االستقرار ف

ي    1,654,000،  هناك    HNAPو    CCCM  إدارة وتنسيق المخيمات لقطاعلووفقا    
ن
ي  شمال  غرب  سوريا    يعيشون  ف

ن
مليون  شخص  ف

ن  ومراكز االستقبال   . 5مستوطنات  النازحي 

ي ذلك الزواج القشي نتيجة للعديد المأوى ونقص المتعلقة باالكتظاظ والخصوصية الحماية قضايا هناك
، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات، بما فن

ن  كون ممنمن األشخاص غن  المرتبطي  مثل الفقر ونقص الموارد، ويمكن أن يؤدي انعدام الخصوصية، باإلضافة إىل عوامل أخرى . نفس األرس ب يشن 

ل ن ي  توفر  . إىل زيادة خطر العنف داخل المنن
االكتظاظ هو قضية رئيسية وعامل خطر العنف الذي يمكن أن يؤثر عىل  الجهات  الفاعلة اإلنسانية  الت 

ي عىل الحالة النفسية والجسدية  عىل كما تم تسليط الضوء.  7المأوى وإدارة المخيمات ي األثر السلت 
 8خيمة  للعيش فن

 
عدم وجود الخصوصية  ، وتحديدا

ي  انتشار  ال  كما يسهم االكتظاظ وعدم كفاية أماكن اإلقامة.  ، والتعرض للشقة ، وتأثن  الظروف الجوية ، وزيادة  التعرض للتحرش أو االعتداء 
فن

COVID-19 .،ي غرفة ذات جدران وسقف وباب مغلق
ن عن تجربة العيش فن ذكروا أنها أكنر أمانا وراحة وتوفر  المزيد من   وعندما سئل جميع المجيبي 

 . الحماية

ي المعقد لشمال غرب سوريا، هناك حاجة إىل مجموعة من خيارات المأوى لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية الفور 
ي السياق اإلنسانن

ن الجدد، فن ية للنازحي 

ي يتخذونها بالفعل، وتشمل حلول المأوى المؤقت الكريم األكنر مالءمة  
ي خيارات المأوى الت 

وحودعم األفراد واألرس فن ن  .  عىل المدى الطويل للنن

ي 
وحهذا السياق  المعقد  من   وفن ن ن عىل ال  النن ة من الجماعي  واالحتياجات  المتعددة األوجه، يتعي  وحمنظمات اإلنسانية أن تستجيب لموجات كبن  ن  النن

ي 
ن الذين طالالت  ة جدا، فضال عن مساعدة النازحي  ة زمنية قصن 

ي فن 
وح تحدث فن ن ة النن ي مخيمات أو مواقع غن  ت عليهم فن 

والذين يعيشون بالفعل فن

 . رسمية منذ عدة  سنوات
 
 
 

 
 

ي   342 078نزح   ،   HNAPوفقا لما ذكرته    ال   (1)
ي كانون الثانن

ي  شباط  742 078و  2020يناير  / شخصا فن
اير  / شخصا فن  .  2020فنر

ي نوفمنر    HNAPالتقييمات  السكانية  األساسية ل   2
 . 2019فن

ي  تموز  تقييم( 3)
 . 2020يوليه  / السكان  األساسي لخطة العمل الوطنية  فن

 . المرجع نفسه 4
 . 2020يوليه  / تموز   CCCM  ISIMMالمرجع نفسه،  مجموعة   (5)
 نتائج تقييم نظرة   عامة عىل    االحتياجات  اإلنسانية   –  2020أصوات  من  سوريا   6
 . المرجع نفسه 7
ن  SAMS  –مؤسسة مرام،   صندوق األمم المتحدة للسكان   8 كن 

 (. 2020سبتمنر  )،  نتائج مناقشة  فريق    الن 



 

 
ن  إسكان  وحدة ي  الالجئي 

اكة  تم تركيبها  الت   . 2020مؤسسة وطن،  مع بالشر

 
 

 
ن مستوطنات    عزازا داخليا غث  المخطط لها بعد بضع سنوات، النازحي 



 

 المفاهيمي  اإلطار 

 وضع إىل  البحث ويسغ هذا 
 
  ضمان حقوق و وكرامة لتوفن  المأوى  حلول أكنر أمانا

 
ن داخليا وح  النازحي  ن بما يتماسر مع المبادئ التوجيهية بشأن النن

، عىل خلفية الرصاع الدائر، واحتياجات المأوى اإلنسانية الناشئة،  وحالداخىلي ن ن ويستمد اإلطار المفاهيمي من المبادئ التوجيهية . المطول والنن للنازحي 

 
 
ف أيضا بمركزية  داخليا ار"ونهج  تحليل السياقالمتعلقة بالمأوى، ويعن  ي سياقات الرصاع المسلح"عدم اإلضن

ن
وتشمل المبادئ التوجيهية . ،  وال سيما ف

 داخليا ما يىلي 
ن ي ":  الرئيسية للنازحي 

ن
ن لجميع "و ، "الكرامة والسالمة البدنية والعقلية واألخالقية  لكل إنسان الحق ف ي داخ النازحي 

ن
  ليا الحق ف

ي مناسب  مستوى
 9    ". معيش 

 

 

ي 
ن
ن داخليا ف  . موارد مالية إيجاد ن النازحون داخليا مأواهم عندما تمكنوا من حّس  : ا دانالمستوطنات النازحي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

وحالمبادئ  التوجيهية  بشأن   9 ن ي الكرامة والسالمة البدنية والعقلية واألخالقية. "1،  11المبدأ  : الداخىلي  النن
ن لجميع "األخالقيات  -1،  18المبدأ   ". لكل إنسان الحق فن ي  مستوى   داخليا  النازحي 

الحق فن
ي  مناسب

 ".  معيشر



  2019 ىلول المأو حتقرير  -غذائيةال والمواد ال المأوى

  االستجابة الحالية  للمأوى. 2 

 
ي شمال غرب سوريا، هناك حاجة إىل استجابة متعددة األوجه للمأوىمن أجل االستجابة للسياق المعقد واالحتياجات العد

ن
ي . يدة ف

ن
ويجب النظر ف

ن داخليا  ي الوقت الحاىلي الحتياجات النازحي 
ن
وح عىل نطاق واسع من و إىل شمال غرب سوريا بسبب حالة الرصاع النشطة، مع االستجابة ف ن الذين النن

  المواد الالغذائية/ المأوى قطاع قوم يو . نزوحهم طال أمد 
 
 . بتنفيذ خيارات المأوى التالية حاليا

 

 

 دوالر أمريكي  100   المأوى سلة 
 الوحدة  متوسط تكلفة

، حيث يتوقع أن يعود النازحون داخليا إىل ديارهم  ه عىل المدى القصن  وهذا الخيار هو حل فعال من حيث التكلفة يمكن توفن 
ي 
ن
ن ف يط  الالصق   الوالحب وتشمل هذه المجموعة األغطية البالستيكية. غضون أسبوعي  ها من والخشب  والمسامن  والشر  وغن 

  . الالزمة األدوات
 
  ويتطلب األمر فريقا

 
 يللتجم تقنيا

ا
ي عن بذل العناية الواجبة  ع، فضل

، ألن المراحيض والمنازللملكيات األراضن
ها من  ن الجدد  البتن التحتيةوغن  ورية أيضا للنازحي   .  األساسية ضن

أعىل بسبب ضعف ( االجتماعي نوع الوخاصة العنف القائم عىل )األخرى، تعتنر مخاطر الحماية  المآويوبالمقارنة مع أنواع 
 المواد، وانعدام الخصوصية أو الباب 

ا
 . عن الحماية المحدودة من  الظروف الجوية القابل للقفل، فضل

ي ترأسها نساء، أو بتنفيذها خالل فصل الشتاء  كالسن  المأوى والمواد الالغذائية بسلةوضي  يوال 
وهو حل فوري . المأوى لألرس الت 

، يرخو  ي مرحلة الحقةص عىل المدى القصن 
ن استكماله بمواد محسنة للمأوى مثل الخيام فن وبسبب هذه الحاجة إىل . وسيتعي 

ن  االستبدال ي  ظروف  معينة ال . المأوى قيمة جيدة مقابل المال سلة، ال توفر والتحسي 
يمكن  فيها تنفيذ الخيام   ويوض  به  فن

   المآويأو  
 
ي  إصالح  أو   . األكنر  دواما

 . 10المؤقتة  المآوي  تأهيلبل هو  أيضا  خيار  مناسب    للمساعدة فن

 
 

 

 

 

 دوالر أمريكي  200   الصنع محلي الطوارئ   مأوى
 الوحدة  متوسط تكلفة

ه المحتمل عىل االقتصاد المحىلي  ن داخليا و  و وه. هذا الحل مثن  لالهتمام لتأثن  شمل المواد المعاد يمصنوع من قبل النازحي 
ي يمكن العثور عليها محليا 

، وكذلك جودة ومع ذلك. تدويرها الت  ي
، فإن جودة المأوى تعتمد عىل جودة اللحام للهيكل المعدنن

ي والمنازلاالواجبة العناية تقديم ويلزم . األغطية  البالستيكية
ها من  كذلك  لملكيات األراضن ستكون  البتن التحتيةالمراحيض وغن 

ورية أيضا  ن ضن  . الغزيرةاالمطار هطول يجب رفع األرضية لتجنب دخول المياه إىل داخل المأوى أثناء كما .  الجدد للنازحي 

 
 
 



 
 

ي توفرها الجهات اإلنسانية، عىل األقل  مآويوعادة ما تكون 
ي يصنعها النازحون أكنر من الخيام الت 

ا 30الطوارئ الت  كما أن   . 2من 
ن ذوي المهارات  المطلوبة محدود،  عدد  ومع ذلك،  فإن. مثل هذا الحل له تأثن  أفضل عىل االقتصاد المحىلي من الخيام الحرفيي 

ي حاالت الكبن   عبءلوبالتاىلي ال يمكنهم االستجابة بمفردهم ل
ن
ن الجدد اف  .    لنازحي 

وع صغن  للمأوى تنفيذ  ويجري تجريب المواد / سبل العيش لمعرفة ما إذا كان يمكن تعزيز هذا الحل من قبل مجموعة المأوى/ مشر
وطة  ومقيدةطريقة نقدية ) الغذائيةال  (.    غن  مشر

 

ي منطقة دانا ،  
 2019مأوى  طوارئ  محىلي  الصنع فن

حت  لو كانت األبواب قابلة للقفل،  عرضة للتلف بسهولة البالستيكية األغطية تكون كما  يوفر هذا الخيار حماية ضعيفة حيث      
ي أو لوحات قوية ويمكن إضافةبومع ذلك يمكن تعزيز األبواب . والفتياتيوفر  سالمة محدودة للنساء  فإنه

واح أا الخشب الرقائق 
 .    تقسيم

 

 

دوالر  600-400 خيمة عائلية
 أمريكي 

 الوحدة  متوسط تكلفة
 
ا
  كجزء من االستجابة لحاالت الطوارئ، توفر الخيام حل

 
  حاسما

 
 وفوريا

 
ة  ، مخصصا ة قصن 

 يوينضو (. واحدةتصل إىل سنة )لفن 
رة بأخرى جديدة  ن قماش  واستخدامجزء من االستجابة الجارية عىل استبدال الخيام المترصن ن   تاربولي  . ضد الماء العزل  لتحسي 

ن فن  تبحيص للموقع واالتو ويلزم  ي ام بالعلن 
ها من  أهمية لتوفن  اعطاء ، مع والمنازلناية الواجبة لملكية األراضن المراحيض وغن 

ي عام . األساسية البتن التحتية
أن بعض السلطات المحلية تمنع إنشاء مواقع غذائية ال الالمواد / المأوىقطاع ، أفاد أعضاء 2020فن
 
 
ن داخليا  . خيام  ومأوى مماثل للطوارئ  باستخدامجديدة للنازحي 

 
ورة تنفيذ أنشطة  ومع ذلك، من المهم التأكيد مجددا عىل ضن

 .  مستقلة المأوى عىل أساس تقييم احتياجات المنظمات غن  الحكومية بوصفها جهات فاعلة

ن  ي البيانات حول. يمكن تجميع الخيام وتفكيكها بشعة من قبل فريق من اثني 
ن داخليا   ةحرك ومع ذلك، هناك نقص فن مع النازحي 

 . 11خيامهم عىل الرغم من أن معظمهم نزحوا عدة مرات

ال يمكن تأمينها بشكل  كونهالخيام  هذا النوع من مع ( العنف القائم عىل النوع االجتماعي وخاصة )هناك مخاطر الحماية المحتملة 
ي الخصوصية باإلضافة اىلقماش بسهولة ، ، ويمكن قطع الجيد 

 الكافية لذلك ال توفر الخيام السالمة والخصوصية. نقص فن
ي  الليل عندما يكون للخيمة إضاءة داخلية للنساء

استبدال الخيام كما ان .  والفتيات ويمكن أن  تكون  الجدران  الرقيقة شفافة فن
 
ا
ي حلول المأوى أكنر دواما ليست فعالة من حيث التكلفة باستمرار بدل

 . 12من االستثمار فن

 
 
  وعىل الرغم من أن الخيام تشكل جزءا

 
ة  هاما ي عىل مدى فن 

من االستجابة لحاالت الطوارئ، فإن الخيام ال توفر المأوى الكافن
ي حالة أزمة طويلة األمد وقد ال ت

 . تحتاج إىل استبدالها بانتظام كون فعالة من حيث التكلفة ألنها طويلة، فن

 
 
 
 
 
 

 
 

ن  وفقا            (11) ن ، نزحت أغلبية (أغسطس/ آب نظرة عامة عىل) لنظرة عامة شهرية عن رصد المحتاجي  ي المائة 88)داخليا    النازحي 
ي  آب(  فن

 . ثالث  مرات  أو  أكنر   2020أغسطس  / فن
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دوالر  1000-800 مسبق الصنع مأوى
 أمريكي 

 الوحدة  متوسط تكلفة
ن كما هو الحال مع  وحدات     مآوي،  توفر  الاسكان الالجئي 

ا
   الجاهزة  حل

ا
  أكنر  كرامة

 
المأوى  ساللللمأوى من الخيام  وأمانا

ي االعتبار 
ن
، ولكن بعد أربــع سنوات تكلفة الوحدة أعىل بكثن  من الخيمة. األساسية، ولكن هناك تكاليف أولية أعىل يجب أخذها ف
 . عام تصبح القيمة أرخص حيث تحتاج الخيام إىل استبدالها كل

ي  اشخاص الجاهزة من قبل  فريق من ستة  المآوييمكن بناء 
ن
ة-متوسطالمأوى  النوع من والفائدة من هذا . ساعة  12ف هي  الفن 

ن داخليا ال يستطيعون نقل أو تجميع  ويلزم  . بأنفسهم الجاهزة  المآويأنه يمكن نقله، ولكن ال بد من اإلشارة أيضا إىل أن النازحي 
ي والمنازل

ام بالعناية الواجبة لملكية األراضن ن ها عىل األرضكما ،   االلن  ية يلزم  التأكد بدرجة عالية من ملكية األرض بالنظر إىل تأثن 
 . المبنية عليها 

أفضل مقارنة بأنواع المأوى األخرى ، حيث أن بشكل ( العنف القائم عىل النوع االجتماعي خاصة )يتم تخفيف مخاطر الحماية 
يتم . ، مع خيار إضافة قضبان إىل النوافذ أيضا المأوى الجاهز مصنوع من مواد أقوى ويحتوي عىل أبواب ونوافذ قابلة للقفل

ن  ن قسم واحد مما يحسن الخصوصية عن طريق  إنشاء غرفتي  وعالوة عىل ذلك، هناك حماية محسنة من الظروف . تضمي 
ي تثبيط الحرائق  أكنر كما ان الكرفان جوية،  ال

 .  من خيارات المأوى األخرىفعالية فن

 الالغذاية  كالسن  المأوى والمواد قوم  ي
 
ي المستقبلالكرفانات برصد مشاريــــع  حاليا

ي مجال المعلومات إلثراء التدخالت فن
 .    فن

 

 
 الجاهزة المآوي

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1000 – 800 التأهيل  اإلصالح وإعادة
 -دوالر أمريكي 

 كلفة الوحدة  متوسط
 

ي االستجابة لإليواءء الجز 
ن
ي غن  الصالحة للسكن، هو , األساسي اآلخر ف

رة، وإصالح المبانن ي المترصن
غن   الوحدات السكنية وتأهيلإصالح المبانن

ن  الظروف هو  والهدف الرئيشي من هذه التدخالت. المكتملة ن  المعيشية تحسي  ي المناطق والعائدين  ألولئك النازحي 
ن
والمجتمعات  المضيفة  ف

اع ن رة  من النن  . المترصن
وكما هو .  صالحة للسكن مآويالجماعية والمرائب والوحدات  التجارية إىل  آويالمكما يمكن أن يزيد  من رصيد المساكن بتحويل 

ي االعتبار 
ن
ي تنطوي عىل إنشاء مأوى جديد، يجب أن  تأخذ  تدخالت  اإلصالح  وإعادة  التأهيل ف

الحال  مع  تدخالت المأوى الت 
ي والمنازلالمخاطر الأيضا 

 .  مرتبطة بالعناية الواجبة لملكية األراضن
 
 

ي  المأوى  وحدة
ن
 المحسنة  اإلنسان

 

ن  إسكان وحدة( أ  الالجئي 

 
 دوالر أمريكي  1250

 متوسط تكلفة الوحدة

 
 
ن متانة وأمانا المأوى، مع عمر متوقع ال يقل عن ثالث سنوات مع الصيانة  سلةأكنر من الخيام أو  توفر وحدات إسكان الالجئي 

ي لديها سنة واحدةمقارنة بالخيام )  13األساسية
ي والمنازلويلزم (. الت 

ام بالعناية الواجبة لملكية األراضن ن االرضية ، ويوض برفع  االلن 
 ل
 
 . ات الالزمةتوفن  األساس مع حالة هطول األمطار الغزيرة،تحسبا

ي غضون خمس إىل ست ساعات،  فيما يتعلق بالتنقل، يمكن تجميع الوحدة من قبل فريق من أربعة أشخا
ن
ص دون أدوات إضافية ف

ن  إىل  ثالث  ساعات   ي غضون ساعتي 
ن
يمكن نقلها، ولكن  ليس بسهولة مثل . أربعة  أشخاصمن فريق مؤلف من ويمكن  تفكيكها  ف

 .  الخيام

ن فان وحدة اسكان الال ، ( العنف القائم عىل النوع االجتماعي وخاصة )من المخاطر من حيث الحماية  لديها باب قابل للقفل وألواح جئي 
اق من الغرباء أو تقديم الخصوصية المطلوبة ومع ذلك، . بالستيكية شبه صلبة ي لتجنب االخن 

. 14فإن المواد ال تزال غن  قوية بما يكقن

كيب النقل و ال تكاليفاخذ  أيضا كما يجب  ن االعتبار عالية الن  ي بولندا وال تفيد االقتصاد هذه الوحدات  إىل أنباالشارة ، بعي 
تنتج فن

ن األساسية، توفر وحدات  مجموعة المأوى أو  ومن ناحية أخرى،  وبالمقارنة مع الخيام. المحىلي بشكل مبارسر   اسكان الالجئي 
ا
أكنر   حل

ن  كرامة وهي ذات  .  قيمة أفضل مقابل المال بعد عامي 

 ة والمواد  الالغذاية  المأوى قطاع قوم ي
 
ي مع وحدات  حاليا وع تجريتر

ن بتنفيذ مشر ي شمال غرب سوريا اسكان الالجئي 
 .  فن

 

 
 

ن  إسكان  وحدة اكة مع  تنفذ  (UNHCR) الالجئي   . وطن  بالشر
 

 

ن   المأوى قسم 13 ن  إسكان وقائع وحدةصحيفة  : للمفوضية التابع والتوطي     . الالجئي 
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  المبنية المحسنة المآوي /  المؤقتة الكريمة المآوي( ب
ً
 ذاتيا

 

 
ي  
ن
ن داخليا ف  . موارد مالية إيجاد بالمواد المحلية عندما  تمكنوا  من   ن النازحون  داخليا مآويــهمحّس  : دانا المستوطنات النازحي 

 
ي قدرا

أكنر من   وتوفر هذه  المبانن
 . من الواضح أنها أعمال بناء مؤقتة  وغن  مخطط لها  ال تزال والكرامة، ولكنها  السالمة

600 – 1500 

 دوالر أمريكي 
 

  من  نوع  اعتمادا عىل
  واألسس،  السقف،

 . الخ

ي 
 وفن

 
ن داخليا ي شمال غرب سوريا، تقوم بعض المنظمات غن  الحكومية، فضال عن النازحي 

اع الذي طال أمده فن ن ذوي  إطار حالة النن
ن أن هذه . أكنر كرامة مآويالقدرات المالية، ببناء  ي حي 

  المآويوفن
ا
وحدات سكن عن المأوى الجاهز و  ال تزال مؤقتة،  فإنها توفر بديل

ن الالجئ ي تعتنر فيها . ي 
ي نفس الفئة اإلجمالية الت 

ي النظر فيها جميعا فن
عىل الرغم من أن المواد " وحدة المأوى المحسنة"وينبغن

ي للحيازة. المستخدمة قد تختلف أيلول / اعتبارا من  سبتمنر . وهي خيار  مؤقت للمأوى ويمكن تنفيذها حيثما يكون هناك ضمان نستر
2020 ، 

ّ
ي شمال 10,974أن  المأوى والمواد الالغذائيةقطاع  ر قد

ي  منظمات فن
غرب  وحدة مأوى محسنة قد تم بناؤها من قبل ثمانن

نامج . سوريا  امج بما يتماسر مع المعاين  الدولية يلزم تقديم توصياتكما توجيه واضح،  دون  ويجري حاليا تنفيذ هذا النر  .  لتوجيه هذه النر

ويرصد فريق التنسيق . اآلن وحدات المأوى المحسنة ذاتية البناء أطمة ٪ من مخيم 90، يستخدم ما يقرب من عىل سبيل المثال
ي . التنفيذ الجاري

ن وجدوا أن وحدة المأوى المحسنة الت  وتشن  النتائج المستخلصة من تقارير رصد ما بعد التوزيــــع أيضا إىل أن النازحي 
ي االستخدام وكفاءة التصميم رصد ما بعد التوزيــــع ارير وتشن  تق. بنيت ذاتيا هي الحل المناسب

إىل أن هذا الحل يسمح بالمرونة فن
ن ومراحيض.  ويمكن أن  يصمد أمام المخاطر المحلية ن  منفصلتي  دشات خاصة يساعد عىل / وعالوة عىل ذلك، فإن  وجود غرفتي 
فإن أماكن الطهي المخصصة ستخفف من حوادث الحرائق  ,كباالضافة اىل ذل. النوع االجتماعي التخفيف من خطر العنف القائم عىل  

ي المخيمات
 . فن

ا
  ويعتنر حل

ا
  فعال

 
ي  يمكن  تكييفها لتلبية احتياجات األرسة جدا

.     من حيث التكلفة بالنظر إىل عمر التصميم ومرونته الت 

ي يمكن دمجها 
ي خيارات المأوى عىل  تم استخدام المواد الت 

 .  إزالتها بسهولةأو  المدى الطويلعىل فن

 

 

ن أن الخيام وأنشطة االستجابة لحاالت الطوارئ ال تزال  . مجموعة متنوعة من حلول المأوىهناك من األفضل أن يكون بشكل عام،  ي حي 
وفن

  الذين قد يكونون بالتأكيد ألولئك مطلوبة
 
ن حديثا ن كما ،  نازحي  ي عىل  يتعي 

ي المجال اإلنسانن
ي حالة مستمر التحضن  الالجهات الفاعلة فن

فن
وح ن اع . حدوث موجات جديدة من النن ن وحبعد عقد من النن ن   ،والنن

 
ي حاالت الطوارئ مثل الخيام دائما

  ال تشكل حلول المأوى فن
 
  خيارا

 
  مناسبا

وحنظرا  للمأوى ن ي أن وحيثما  . المطول للنن
  وكرامة تكون حلول المأوى األكنر أمانا  أمكن، ينبغن

 
ي  لوكاالت االستجابة خيارا متاحا

المأوى  قطاعفن
ي المفصل دعم هذا اإلطار المفاهيمي بمزيد من التوجيهكما سيتم   . والمواد الالغذائية

ي  المأوى قطاع أعضاء لدعم  التقتن
من  وضع مجموعة فن

 .  خيارات المأوى  الكريم



 

  المبادئ التوجيهية والمعايث   الدنيا  . 3 

 
 ت

 
  هدف المبادئ التوجيهية والمعاين  الدنيا التالية إىل توفن  دليل لتنفيذ حلول أكنر أمانا

ا
  ومالءمة

ا
ي  حلول المستوطناتللمأوى و  وكرامة

ي األزمات الت 
ن
ف

ي ذلك استخدام أنواع 
ن
ي  المآويطال أمدها؛ بما ف

االستجابة لحاالت  توفن  حماية أفضل ضد الظروف الجوية والتدخل مقارنة بأنشطةمن شأنها  الت 

 .  المأوى األساسية ساللالطوارئ  مثل الخيام األرسية 

 

 
ي 
 تحديد األراضن

 
 
ي  لتعقيد السياق ونظرا

ي والمنازلوتحدياته، ينبغن
ام بالعناية الواجبة لملكية األراضن ن نامج، بهدف التخفيف من خطر اإلخالء القشي  االلن  ي إطار النر

ن
ف

ي المنطقة
ن
ايد الذي . وانتهاكات حقوق اإلنسان، وحماية األشخاص الذين ال يوجدون ف ن ي بذل العناية الواجبة بصورة مستقلة نظرا للدور المن 

وينبغن

ي هذه العمليات
ن
ن بشأن الحيازة . تضطلع به سلطات األمر الواقع ف ي للمنظمة المنفذة أن تحقق أكنر قدر ممكن من اليقي 

ي "نهج )وينبغن
ن
، "(األمان الكاف

 . بالنظر إىل السياق  والقيود 
 
ي إعداد الوثائق، مثل اتفاقات الحيازة، إعدادا

  وينبغن
 
ي أن تعكس حقوق جميع األطراف سليما

مثل المجتمعات )، وينبغن

ن داخليا، ومال ي المضيفة، والنازحي 
 15(.   ك األراضن

ار  ي عىل النحو المناسب أمر حيوي لضمان اتباع نهج عدم اإلضن
ن  للتدخالت، وعالوة عىل ذلك، فإنه  أساسي . تحديد األراضن ن لتمكي    النازحي 

 
من   داخليا

وحالعودة  ومنع  ن ، وزيادة انعدام النن ي
ي المستقبل،  والنمو  السكانن

ن
ي المتصل ف

ي  األمن الغذان 
 . بالمنافسة عىل األراضن

ة  مرتبطة بعدم  ي والمنازلهناك مخاطر كبن 
ام بالعناية الواجبة لملكية األراضن ن  : وتشمل هذه  الخطوات ما يىلي .   االلن 

  و ( القشي)يتقدم المالكون الحقيقيون بعد بدء التدخل، مما قد يؤدي إىل اإلخالء / 
 
ن داخليا ي التدخل أو إلغاأو استغالل النازحي 

ن
ه؛ وإجراءات ؤ ؛ والتأخن  ف

ي  وإزالة البنية التحتية ؛المنظمة الفاعلة انسانيا ضد القانون 
. التدخل أثناء تنفيذهاتم  الت 

  ي حقوق  العاملينتهك
ي حالة الملكيةإىل انتهاك حقوق المستفيدين من  هذا  ويؤدي عمله الملكية للمالكاإلنسانن

ن
  إخالئهم ف

 
. قشا

  ي
ن
اعات زيادة ف ن ي  عىل النن

. الممتلكات/ األراضن

 ن  زيادة التوتر ن  والسكان المضيفة المجتمعات بي    . النازحي 

 ام ن ي  الفاعل خرق الن 
ر  إلحاق أي بعدم اإلنسانن   . ضن

 وأموال  ، ة هدر وقت كبن  . وموارد كثن 

 
 

 
  أكثر  مآوي

ً
  أمانا

 
   القاسية الجوية الظروف متكيفة مع ،ومرونة

ا ما    إدارة وتنسيق المخيمات قطاعبلغ يكثن 
 
ن داخليا ي تؤثر عىل مواقع النازحي 

ي شمال غرب سوريا، والمتعلقة بالحرائق  عن الحوادث المنتظمة الت 
فن

ي . والرياح عالية الشعةوالفيضانات 
ن كانون الثانن ة بي 

ي الفن 
  80عن وقوع المذكور  القطاعا ، أبلغ2020سبتمنر / وأيلول 2020يناير / وفن

 
ر منها  حادثا ترصن

 .  شخصا حياتهم بسبب حوادث الحريق 12شخصا، وفقد  19خيمة، وأصيب  1276مخيما ودمرت  121
 

 كما يجب أن تؤخذ 
 
ي االعتبار، حيث أن الصيف غالبا ما يكون حارا

ي شمال غرب سوريا فن
  األحوال الجوية فن

 
ن أن الشتاء ممطر وبارد جافا ي حي 

عىل . ، فن
ي 
 5-درجة،  ويمكن أن تصل درجة الحرارة المنخفضة القياسية إىل  44، يمكن أن تصل درجات الحرارة العالية القياسية إىل ادلبسبيل المثال، فن

  . 16درجات
 
ن داخليا ي الخيام وتفيد المنظمات اإلنسانية بانتظام عن فقدان النازحي 

 .  وعيهم بسبب ارتفاع درجة الحرارة فن
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ي     الطقس الماضن
 سوريا  ,إدلب  فن



 

ي تتجنب المواد  المآويومن شأن توفن  
 الخطرة الت 

 
ن داخليا ، أو عىل األقل التخفيف من أثر هذه والقابلة لالشتعال أن يساعد عىل حماية النازحي 

يئة داخلية صحية، كما يساعد ضمان التهوية الكافية، ويفضل أن تكون  طبيعية، عىل الحفاظ عىل ب.  الحوادث والظروف الجوية بالمقارنة مع الخيام

ي لها أهمية قصوى نظرا لجائحة الكثافة ويمنع 
الحصول   كما يساعد  التأكد من إمكانية  . الحالية COVID-19ويقلل من انتشار  األمراض المعدية الت 

ن  راحة  ورفاهية  المستفيدين مآويالطبيغي داخل ال عىل  الضوء  . عىل  تحسي 

 
 

 مستوطنات 
ً
ن ل أكثر أمانا    لنازحي 

ً
  داخليا

ي طال أمدها  ال  والمستوطنات وتخطيطها وتصميمها أمر بالغ األهمية، المآويإن موقع 
ي حاالت األزمات الت 

ن
 المآويويمكن أن تسهم . سيما ف

رين ي سالمة ورفاه السكان المترصن
ن
،. والمستوطنات المخططة والمنسقة جيدا ف ابطة المآويفإن  وتمشيا مع معاين  اسفن  ي  والمستوطنات من 

وينبغن
 .  النظر فيها  ككل

 
ي المأوى، مراعاة للرصاعات الجارية والعوامل السياقية المعقدة، أن تجري تقييما للمخاطر لضمان اختيارها الم

ن
ي للجهات الفاعلة ف

كان األكنر أمانا وينبغن
ي اختيار موقع آمن ومأمون يوف. لتدخالتها 

ي إدراج تخطيط هطول   . 17ر مساحة كافية والوصول إىل الخدمات األساسية وسبل العيشولذلك ينبغن
كما ينبغن

ي اختيار الموقع وتصميم المستوطنات
ن
ي الحد من   ومن  المهم أيضا . األمطار أو ترصيف مياه الفيضانات والسالمة من الحرائق ف

ن
ي االستثمار ف

ن
النظر ف

 . طر الكوارث من أجل الصمود مخا
 

ن فرص الحصول  المتعددة القطاعات  الخدمات  عل  تحسي 

ي توفن  مأوى أكنر أمنا وكرامة
ن
ي أن تشمل مستوطنات . إن ضمان الحصول عىل الخدمات المتعددة القطاعات عنرص أساسي ف

ن وينبغن داخليا  النازحي 

ي مرحلة . عموما الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم واألماكن اآلمنة للنساء واألطفال والمياه  والرصف الصحي 
ي إدراج هذه العناض فن

وينبغن

ب و/ او شبكات الرصف الصحي حيثم. SPHEREتخطيط الموقع، بما يتماسر مع معاين    ا متاح. المآوي يجب أن تكون موصولة مع خدمات مياه الشر

 

 

ن  بلة للتكيف،قا مآوي  المحلي  االقتصاد  عل والتأثث   الذات االعتماد عل وتحسي 

، من خالل خلق فرص العمل، واالستفادة من المعرفة والتقنيات المحليةان  ي عىل االقتصاد المحىلي ، حلول المأوى يمكن أن يكون لها تأثن  إيجانر

ي هذه المسألة لوتكاد . واستخدام الموارد المحلية عند االقتضاء 
، حيث أدى  أهمية خاصة فن ة قيمة  إنخفاضالمناخ االقتصادي الحاىلي إىل  ةالسورياللن 

ي شمال غرب سوريا  مصاعب اقتصادية شديدة للسكان
 . فن

ي تصميم المأوى من أجل فرص كسب العيش وإمكانية تك
يف  ويمكن تيسن  زيادة االعتماد عىل الذات والكرامة والرفاه عن طريق إدماج المرونة فن

ن داخليا مع المأوى  .  النازحي 

 

ن مساحة المعيشة ن  تحسي  ي  وتمكي 
ر
 العزل الذان

ي    COVID-19من الصعب بشكل خاص تطبيق تدابن  التخفيف واالستجابة من 
ي المواقع المزدحمة، حيث تقيم األرس  فن

، فن ي
، مثل الحجر الصحي الذان 

  يمآو بناء أو  ومن شأن إنشاء. المؤقتة  والمآويالخيام 
 
  أكنر أمنا

 
ن داخليا ات طويلة أن يحسن الظروف المعيشية ويسهل  وكرامة ألولئك النازحي   لفن 

ن االعتبارات النفسية، مثل ويمكن أيضا  . COVID-19 تدابن   تنفيذ سيما  إذا  شمل  تخطيط  وتصميم  أماكن اإلقامة  العامة رفاه المستفيدين، ال  تحسي 
ي تزيد منالمفتوحة للمعيشة 

لية الت  ن ي أن تهدف. خيارات التنشئة  االجتماعية المنن
، ينبغن  : إىل ما يىلي  مآويال وتماشيا مع معاين  اسفن 

 4.5-5.5   ي ذلك بما الواحد، للشخص المعيشة مساحة من مربــع من
   . الصحي  الرصف أو / و  االستحمام ومرافق الطهي  مساحة فن

   ي أعىل 2.6ارتفاع داخىلي من األرض إىل السقف ال يقل عن
 (.  للمناخات الحارة  SPHERE وفقا لتوصيات) نقطة من  فن
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    ن  . أشخاص خمسة من ألرسة أدنن  كحد غرفتي 

 ي أن
  والمياه، األغذية وتخزين المالبس، وارتداء والغسيل، وتناوله، الطعام وإعداد النوم، مثل اليومية لألنشطة مالئمة المعيشة أماكن تكون ينبغن

ها  المعيشيةة ممتلكات األرس  وحماية ن  األمر حسبما يقتضيه واالنفصال الخصوصية تيسن   األفضل ومن . الرئيسية األصول من وغن  ، بي  ن   الجنسي 

  ينةمعيشية مع أرسة داخل واألرس العمرية الفئات ومختلف
 
 . للمعاين  الثقافية واالجتماعية وفقا

 

 الوصول  وسهولة  والكرامة  الخصوصية  مزيد من حماية أقوى،

ي سياسة 
ن
ن ف ، IASCكما هو مبي  ي

ي العمل اإلنسانن
ن
ي  مسؤولة   فضال عن مبادئ تعميم مراعاة الحماية، فإن جميع ف

ي المجال اإلنسانن
ن
الجهات الفاعلة ف

رين، وعدم تفاقم مواطن الضعفعن  ضمان  حماية  السكان  ر القائمة  المترصن  عىلالحماية  يركز قطاعفعىل سبيل  المثال، . أو عدم إلحاق أي  ضن

مثل ) من خالل  استخدام الهياكل األساسية المالئمة 18"جيدا مصممة تصميما  آويوممن خالل مرافق  والخصوصية توفن  السالمة" الحاجة إىل

ي ذلك مناطق المياه والرصف الصحي ( األقفال الداخلية عىل المرافق العامة مثل المراحيض
ن
ن بما ف ن الجنسي  ي ال تزيد من )والمرافق المنفصلة بي 

الت 

 (. حدة مواطن الضعف القائمة
 
سيكون له تأثن  كبن  عىل الحد من مخاطر العنف  المآويسية داخل ، فإن إدراج الخدمات األساوعندما يكون ذلك ممكنا

ي النوع االجتماعي القائم عىل 
، حيث تواصل النساء والفتيات  اإلبالغ عن حوادث التحرش الجنشي والعنف عند الوصول إىل المراحيض البعيدة الت 

ي  المخيمات
ن
 . 19غالبا ما تفتقر إىل اإلضاءة واألقفال  ف

 
 
ي قد تكون لدى التدخل، وتحديدا

المجموعات ذات االحتياجات الخاصة  قبل تنفيذ التدخالت، تحتاج الجهات الفاعلة إىل تقييم مخاطر الحماية الت 

ي ترأسها الن
ي قد تواجه مستويات عالية من المخاطر، مثل النساء والفتيات، واألرس المعيشية الت 

ي . ساء، واألشخاص ذوي اإلعاقةالت 
ن السبل الت  ومن بي 

نا رين خالل المراحل  المختلفة من دورة  النر اك السكان المترصن  .  مجتكفل المشاركة وتحديد المخاطر المحتملة للحماية والتخفيف من حدتها إرسر

 

 المالئم  المأوى  إىل  تسهيل الوصول

ي المساعدة إذا ما نظر إىل بعض المستفيدين عىل أنهم يزودون بحل مأوى  أكنر  مالءمة  التفا, من المخاطر المحتملة عند توفن  المأوى
وت الملحوظ فن

هم   األفضل ومع ذلك، فمن. من  غن 
 
ن داخليا ن رفع معاين   المأوى لجميع النازحي  ي مستوى الطوارئ للنازحي 

، وعدم اإلبقاء عىل المستوى المطلوب فن

ة أطول   . من مرحلة  الطوارئداخليا الذين نزحوا لفن 
 
ن داخليا ن  وعالوة عىل ذلك، يقوم بعض النازحي    مآويــهمالذين لديهم القدرة المالية بالفعل بتحسي 

ي ال تستطيع رفع مستوى . بأنفسهم
 .  المأوى المالئم إىل بنفسها قد يسهل الوصول مآويــها ولذلك، فإن تقديم المساعدة إىل األرس الضعيفة الت 

 

  التخفيف  وتدابث  الرئيسية المخاوف . 4 
 

ي تؤثر عىل جميع أنواع التدخالت من أنشطة االستجابة لحاالت ال
ي شمال غرب سوريا، والت 

ي فن
طوارئ إىل وبالنظر إىل البيئة المعقدة للتدخل اإلنسانن

 . التخفيف  الرئيسية وتدابن   المخاوفدراسة حلول المأوى األكنر قوة؛  يجب 

 

 الرئيسية المخاوف

 شمال غرب سوريا يعتنر   : األمن  
 
ه، مثل  وهناك . وال يزال هناك خطر كبن  للعنفمستقراغن   سياقا ي وضع يمكن تغين 

مخاطر كامنة تعمل فن

وح ن   النن
 
ن داخليا ، أو انتقال النازحي  فارغة، أو فقدان االستثمارات، أو تعطيل المشاريــــع، أو تقييد  المآوي وترك المفاجر  والتهجن  الجماعي

ي ذلك الخيام، ولكن عندما  تنفذ . الوصول إليها 
أنواع أقوى وأكنر حماية  وهذه المخاطر  ذات صلة بتنفيذ جميع أنواع حلول المأوى، بما فن

 . وخطر الخسارة أعىل ،  يكون االستثمار المآويمن 

 ات الديموغراف ي الحذر الشديد : ت الضاع المحلي كياية وديناميا التغث 
ي توجن

ي المجال اإلنسانن
عند تقديم  يجب عىل الجهات الفاعلة فن

ات ي حدثت فيها تغن 
ي المناطق الت 

وح  ديموغرافية، ال سيما فيما يتعلق بمختلف المساعدة فن ن . الفئات السكانية، حت  ال يتم ترسيخ النن

وح المجتمعات المحلية وديناميات جميع حاالت  وتتعلق الشواغل أيضا بالتأثن  عىل ن ي دليل العناية الواجبة .  الداخىلي النن
كما هو موضح فن

HLP  غذائيةال ال المواد / المأوى بكالسن  الخاص .   

  ي
ي طرأت عىل المشهد العرف 

ات الت  ي من حاالت و الديم -إن التغن 
ي تعانن

ي المناطق المتأثرة بالرصاعات الت 
ي فن
ي غرافن

ا ما تتسبب فن الرصاع كثن 

اع ن ي مناطق كانت متعددة األعراق قبل النن
ن من العودة إىل. تكوين كتل أحادية العرق فن مكان إقامتهم  وهذا بدوره يمكن أن يمنع السكان النازحي 

 .  المعتاد 

ي ضوء عدد ال يحىص من
  فن

 
ي تلعب  دورا

ي شمال غرب سوريا،  هناك  الجهات الفاعلة والمصالح الت 
يمكن   المأوى توفن  "خطر من أن فن

ات ناجمة  . 21"مجموعة واردة الملكية من جانب بسهولة استمالة لتعزيز مطالبات ي هذا  األمر بشكل خاص عندما تحدث تغن 
ن النظر فن ويتعي 

كيبة الديم ي الن 
 .  بأكملها مجموعات سكانية  نزوحغرافية، مثل و عن الرصاع فن

 
 ي    اإلسكان

ي  والممتلكاتاإلسكان يشكل   : والممتلكات  واألراضن
ن يواجهواالراضن الجهات الفاعلة  اإلنسانية  مصدر قلق وتحدي  رئيسيي 



 

ي شمال  غرب  سوريا 
ن
ي مختلف القطاعات ف

ن
ي إرشادات العناية الواجبة من  HLPديناميات  تحديد  تم وقد . ف

ن
 : IOM-CCCMالرئيسية ف

o  لتحتية  اتدمن  الممتلكات والبنية 

o  ي  والممتلكات اإلسكان ظهور سلطات جديدة تتعامل مع
 . واألراضن

o  ي والممتلكاتمعامالت
 .  غن  موثقة وغن  قانونية ووثائق الملكية االحتيالية, اإلسكان واألراضن

o  ي والممتلكاتنزاعات
اث حول اتفاقيات اإليجار  وقضايا  ، وال سيما اإلسكان واألراضن  .  المن 

o  
 
ن داخليا ن النازحي  ي إىل  وأفراد المجتمع المضيف حول الوصول التوترات بي 

 . األراضن

o ي والممتلكات عدم وجود مستندات
 . أو  فقدانها  اإلسكان واألراضن

o  
 
ن داخليا ي أمن الحيازة، حيث أن التهجن  المتعدد هو القاعدة بالنسبة لمعظم النازحي 

ن
 . ضعف شديد ف

o ي ال
ن مالك األراضن  .  الملكية المتنافسة المالك ومطالبات/ غائبي 

o األصىلي  دون موافقة المالك احتالل ثانوي للممتلكات  ." 

 
اعات المحتملة حول األرض بمجرد انتهاء األزمة، وما يتصل بذلك من  ن وفيما يتعلق بتنفيذ أنشطة المأوى، هناك مخاوف أخرى بشأن النن

ي والمستفيدين عىل حد سواء قضايا اإلخالء القشي والتأكد من حماية ح
خاصة بالنظر إىل التحديات والقيود السياقية    . قوق مالك األراضن

ي  التحقق من  وثائق  
ن
ن الكامل  HLPف  .  مع اليقي 

 

 ي مجاالت مثل اختيار المستفيدين، وهو أمر يصعب رصده بشكل : لتدخالت المستقلةا
ن
ي هو تدخل السلطات المحلية، ف

ن
هناك قلق إضاف

ي 
ن
ورية خاص ف ومن المهم ضمان وصول األشخاص الذين يتعرضون للخطر  والتأثر    . شمال غرب سوريا ألنه سياق حيث اإلدارة عن بعد ضن

ي يرأسها  أطفال،  واألقليات،  وما إىل ذلك لمث)
ي ترأسها نساء، واألرس المعيشية الت 

 (. األرس المعيشية الت 

 
  ض أن تكون المساعدة اإلنسانية هناك قلق آخر هو ط: سلوك البحث عن اإليجار ي موقع عىل الرغم من أنه من المفن 

لب اإليجار للعيش فن

وطة / مجانية   .  غن  مشر

 

 التخفيف تدابث  

 ي والممتلكات
ي والممتلكاتبللتخفيف من القضايا المحتملة المتعلقة : اإلسكان واألراضن

وري بذل العناية الواجبة , اإلسكان واألراضن من الرصن

العناية الواجبة هي  عملية بحث "، CCCM قطاعوكما حددت المنظمة الدولية للهجرة نيابة عن . بما يتماسر مع المعاين  الدولية 23الصارمة 

ي والممتلكاتوتحليل ورصد لضمان حماية  حقوق  
نامج اإلسكان واألراضن  '24.   طوال  دورة  النر

 
ي تنوع دينامي

ي الصدد نفسه، من المهم النظر فن
ي والمنازلات كيوفن

ي يمكن أن تؤثر عىل التدخالت؛ واستخدام التوجيه  ملكيات األراضن
الت 

ي والتخفيف منها واالست 25والموارد
كما أن التطورات السياقية الجارية لها تأثن  عىل برنامج العمل .   جابة لها لتحديد الشواغل المتصلة باألراضن

ي االعتبار  ورصدها 
ي ويجب أن تؤخذ فن

ها أو تحديثها)الوطتن ي  (حيث يمكن تغين 
ة عىل التصاريــــح  الممنوحة  لألراضن ؛ مثل القيود األخن 

ي  شمال  غرب  سوريا 
 . الخاصة  فن

 
امج وتنفيذها وتحقيق   ي تصميم  النر

ي بشأن الحيازة  ولذلك، من المهم بذل العناية الواجبة فن
ن القانونن األمان "نهج )أكنر قدر ممكن من اليقي 

ي 
ي أن تشمل العناية الواجبة  . والقيود  ، مع مراعاة السياق المعقد "(الكافن

    للتأكد مما إذا كانت األرضالتحقق من المجتمع المحلي وينبغن

ي 
اعات المحتملة عىل األراضن ن ي  إرفاق  وثائق  الملكية الداعمة  باتفاق كما .  عامة  أو  خاصة،  أو لتحديد النن

 . اإليجار  أو  مذكرة  التفاهم ينبغن

 
وري أن نوضح بوضوح كيفية استخدام األرض، وما ي العامة أو الخاصة، فمن الرصن

    التحتية، والبنية المواد هي  وسواء استخدمت األراضن

ي أن يشار بوضوح التنفيذ، وقبل مرحلة . وكيف سيتم إزالتها بعد ذلك إذا  طلب المالك ذلك
ي  االتفاق  وأن  يبلغ  إىل ينبغن

تفاصيل التدخل  فن

 .  بها إىل  األطراف المعنية

رينتعميم الحماية و  ي مخاطر الحماية وتدابن  : المسؤولية تجاه الناس المتضن
نامج يجب النظر فن ويمكن أن . التخفيف طوال دورة النر

اتيجيات تخطيط المواقع عىل التخفيف من مخاطر الحماية، مثل العنف القائم عىل  ، من خالل تصميم النوع االجتماعي تساعد اسن 

حسب نوع   نيفوخيارات التص واإلضاءة الجيدة، وتخطيط وحدة المستوطنات والمأوى، باستخدام تدابن  مثل األبواب القابلة للقفل،

 . الجنس

 

 

 
ي   تقدمها المنظمة الدولية للهجرةإرشادات العناية ( 23)

ي مجموعة  األطراف    المعنية،   -الواجبة الت 
ا   مزدوجا 'لجنة التنسيق اإلدارية  المعنية بالعناية الواجبة فن ن إىل  :    يتطلب  ذلك تركن 

عي  (  1
ي مالك )تحديد مالك األرض الشر

ن  (  2والحصول  عىل  موافقتهم  قبل  أي  تدخل،  و  (  األراضن ي  سياق  معي 
آمنة )'توفن   أكنر  درجة  من  ضمان  الحيازة  للمستفيدين  الممكنة  فن

 '(.'  بما فيه الكفاية

ي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة ( 24)
ي مجموعة اللجنة المعنية بالعناية   -إرشادات العناية الواجبة الت 

 .  HLPالواجبة فن

ي    وحقوق  الملكية   NFI  / اللجنة المعنية بالعناية  الواجبة؛   المأوى  -المنظمة الدولية للهجرة  من مجموعة( قائمة مرجعية)إرشادات العناية الواجبة ( 25)
المجموعة  اإلسكان  واألراضن

ي  المأوى
 .    المبادئ التوجيهية العناية الواجبة: فن



 

 

اك كما يمكن ي  للتعلم من تجربتهم المستفيدين، إرسر
ي التأكد من أن  ذلك سوف  أن ردود الفعل حول تصاميم المأوى، وتلق 

ن
 المآوييساعد ف

 
 
وع ومن المهم أيضا التأكد من وجود عدد كاف من الموظفات . آمن ومريــــح ومقبولة ثقافيا ي كما .  لتيسن  هذا التفاعلضمن المشر

استشارة ينبغن

 
 
ن داخليا وع وأثناءه وبعده للتأكد النازحي  ي حاجة محددة، قبل تنفيذ المشر

ن
، بمن فيهم النساء والفتيات  وكبار السن واألشخاص الذين هم ف

ي أن وبالمثل، . من تلبية آرائهم واحتياجاتهم
ي تصميم المأوى ينبغن  .  اإلعاقة احتياجات األشخاص ذوي والمستوطنات يلتر

ضا ضمان تزويد المستفيدين بمعلومات كافية عن الحالة   وعن حقوقهم ومسؤولياتهم، حت  يتمكنوا من   اتخاذ  قرار  مستنن   ومن المهم أي

ي اتخاذ قرار طوعي . مأوى إىل االنتقال بشأن
ن
ز أن لهم الحق ف  .  بشأن هذه  الخطوة وإذ ينر

 
 يجب رصد اإلجراءات العادلة والشفافة عن  : اختيار المستفيدين 

 
ي  كثب قدر اإلمكان نظرا . لسياق اإلدارة عن بعد، لتجنب التداخل الخارجر

كاء المنفذين طلب الدعم من  الفريق  ي اختيار المستفيدين هو تدبن  رئيشي للتخفيف من حدة الكوارث، ويمكن للشر
ن
 ولذلك، فإن االستقالل ف

ي  حالة 
ن
ي بالوصول لمكتب تنسيق الشؤون  اإلنسانية  ف

 . التدخل العامل  المعتن

 
ن  ي مواقع  المخاوفومن بي 

ن
ي المذكرة التوجيهية لمجموعة الحماية بشأن التخفيف من مخاطر الحماية ف

ن
كاء وأبرزها ف ي أثارها الشر

ن الت   النازحي 

ي تقترص عىل النساء والفتيات األرامل والمطلقات
إضافية عن غن  قصد من خالل استهداف األرس  خلق مخاطر حمايةهي ,  26داخليا الت 

ي شمال غرب سوريا حيث تعيش النساء . الضعف فقط المعيشية وفصلها وفقا لنقاط
ن
ي هذا التوجيه الذي يستكشف حالة المواقع ف

ن
ف

نف االقتصادي وسوء والفتيات األرامل والمطلقات فقط، تم تسليط الضوء عىل انتهاكات الحماية مثل القيود المفروضة عىل الحركة والع

، والزواج القشي والمبكر،النوع االجتماعي المعاملة، ومخاطر العنف الجنشي القائم عىل  ن فضال عن     مثل االستغالل واالعتداء الجنسيي 

ي تعيلها فاستهداف األرس الضعيفة فقط، مثل األرس  . وعمل  األطفال القشي،  مخاطر  حماية  الطفل  مثل  االنفصال  األرسي والتجنيد 
 الت 

ن نوعية حياتها  ي يرأسها أطفال، يمكن أن يؤدي  إىل  الوصم ويخاطر بزيادة ضعف األرسة المعيشية بدال من تحسي 
 . امرأة أو الت 

 
 ي حاالت الطوارئ، يمكن أن تكون خيارات المأوى األكنر مالءمة : اختيار الموقع

وري للمأوى فن ن ال تزال الخيام موض بها كحل ضن ي حي 
فن

ي طال أمدها وكرا
د الت  ي حاالت التشر

وينصح بذلك خاصة عند تنفيذ خيارات اإليواء هذه، واختيار المواقع البعيدة عن الخطوط . مة مناسبة فن

ي المناطق  اآلمنة قدر اإلمكان
ي  إمكانية الحصول عىل الخدمات األساسية والحماية  من المخاطر الطبيعية .  األمامية، فن

ي أيضا النظر فن
وينبغن

 .  اختيار الموقع وعملية تخطيط الموقع عند 

 
ي  اختيار الموقع اختيار  وكما هو الحال مع

ي مواقع  ال توجد بها  بالصائومن  . المستفيدين، فإن االستقاللية مطلوبة أيضا فن
   مخاوفالتدخل فن

ي التخفيف من  غرافيةو ديم –إثنية 
ات الديمغكيالمخاطر المتصلة بديناميللمساعدة فن وبالمثل، يوض  . رافيةو ات الرصاع المحىلي والتغن 

 . تحليل للمخاطر عىل  أساس كل حالة عىل حدة  قبل التدخلبإجراء 

 
 تحليل السياق : 

o ي المصالح المحتملة لمختلف األطراف، والتأكد من عدم التالعب بالتدخالت، واالمتثال : أصحاب المصلحة
من المهم النظر فن

كما هو الحال بالنسبة للموقع )كما يلزم تحليل المخاطر المحتملة عىل أساس كل حالة عىل حدة .   ار والحياد لمبادئ عدم اإلضن 

 . فيما يتعلق بمختلف أصحاب المصلحة( واختيار المستفيدين

 
o ي  : السكان

اع عىل تكوين السكان فن ن ي  الحصول عىل معلومات عن أثر النن
ي  السيناريوهات . قبل  التدخل  المستهدفة المواقع ينبغن

وفن

ي 
ي غادرت فيها مجموعات عرقية أو  مجموعات سكانية أخرى بأكملها، فإن تنفيذ أنشطة المأوى فن

حاالت الطوارئ فقط   الت 

 . سيكون أكنر مالءمة

 
o ي أو المجتمعات الم: البيئة

ي قد تسبب نزاعات  مع مالك األراضن
ضيفة؛ للتخفيف من المخاطر مثل اآلثار الضارة عىل األرض، والت 

 
 
ي  للتدخل مقدما

 . من المهم تقييم األثر البيت 

 اتيجية الخروج  : اسثر

 
 
ن داخليا ي أن يكون لكل مستوطنة من النازحي 

اتيجية خروج تمت مناقشتها مسبقا مع أصحاب ينبغن ن  اسن  ي أن . المصلحة المحليي 
تراعي  وينبغن

اتيجيات الطبيغي   التجديد  البيئية المناسبة تعزيز  يمكن لتدابن  إعادة التأهيل. عملية التسليم ووضع خطة لوقف تشغيل المواقع الخروج اسن 

ي وحولل
التدخالت، فضال عن تطوير العالقات مع  ويمكن أن يساعد إجراء العناية الواجبة الصارمة قبل. المستوطنات المؤقتة لبيئة فن

ي المستقبل أو مخاطر اإلخالء  المالك والمجتمعات المضيفة، عىل التخفيف من حدة  التوترات
 . المحتملة فن

ار"أن مبادئ مثل  ومن المهم مالحظة د الداخىلي "و "عدم اإلضن
ي " المبادئ التوجيهية بشأن التشر

وع،  ينبغن ي جميع  مراحل  المشر
دمجها فن

اتيجية الخروج ي ذلك اسن 
 .    بما فن

 

 
 

ي   الحماية مخاطر  التخفيف من بشأن الحماية  بمجموعة  التوجيه الخاصة  مذكرة (26)
ن   مواقع  فن ي تقترص  داخليا  النازحي 

   . والمطلقات      األرامل  والفتيات  النساء  عىل  الت 



 

  الخالصة . 5  

 
ي 
ي الت 

ي سوريا إىل أن يعكس مجموعة من خيارات المأوى اإلنسانن
ن
اع، يحتاج قطاع المأوى ف ن السالمة والكرامة والحماية موقومات  توفر بعد عقد من النن

وح المطول ن ي سياق النن
ن
ي إيجاد مأوى مالئم. ف

ن
ي يتخذها النازحون أنفسهم ف

ي لهذه الخيارات أيضا أن تدعم الخيارات الت 
ويمكن أن تختلف خيارات . وينبغن

 
 
ن داخليا ي المالئمة  باختالف احتياجات النازحي 

تعرض هذه الوثيقة بعض النهج الحالية الرئيسية للمأوى . أنفسهم وإلحاحهم وظروفهم المأوى اإلنسانن
ي ذلك الخيام 

ن
ن ذاتية البناء،  والمآوياألدوات،  وساللالكريم، بما ف اوح قيمتها المؤقتة الكر  والمآويالجاهزة،  المآوي ،ومآوي إسكان الالجئي  ي تن 

يمة الت 
ن  ي أوقات مختلفة ويمكن  استخدام جميع هذه الخيارات لتلبية. دوالر أمريكي  1200و 100بي 

ن
 .  احتياجات المأوى المختلفة ف

اف بأن المأوى عملية ن الخيارات الموضحة هنا مع تغن  ظروفها  تنتقل قد ف . ومن  األهمية بمكان االعن  هذه المجموعة ومن المهم، ضمن . العائالت بي 
ي 
ن
ي االحتياجات الفورية للمأوى المنقذ للحياة  وكذلك ف

ن
ي يمكن أن يكون عمرها أطول وتوفر مستويات  المآويمن الخيارات، النظر ف

المؤقتة الكريمة الت 
ي وتمثل جميع هذه الخيارات أشكاال من . الحماية أعىل من

وح المطول التدخل اإلنسانن ن ي سياق  النن
ن
 . تهدف إىل توفن  مأوى مالئم وآمن وخاص وكريم ف

   

  المصادر . 6  
 

 ن داخليا حرصيا للنساءالتخفيف من مخاطر : مذكرة إرشادية ي مواقع النازحي 
ن
اير ) األرامل والمطلقات والفتيات الحماية ف  (2019  فنر

 وح بشأن التوجيهية المبادئ ن  الداخىلي   النن

 تركيا  ناية الواجبةالع إرشادات    HLP XB 

  إرشاداتIASC نوع الجنس  عىل القائم العنف بشأن التخفيف من 

  ن بشأن إرشادات المركز الدوىلي    اإلعاقة  ذوي األشخاص   إدماج  للمحاسبي 

   الطفل  الدنيا لحماية    المعاين   

  ن  سياسة المركز الدوىلي ي   الحماية  بشأن  للمحاسبي 
ي   العمل  فن

 اإلنسانن

 ي وبناء السالم الحساسة للرصاعات، األمم
،  المتحدة، األرض والرصاع، دروس من الميدان بشأن إدارة األراضن ي

الشبكة   المعهد الدوىلي لألراضن

ي العا
 لمية لألراضن

 الحماية تعميم  مبادئ 

 2019-12-05 المأوى  حلول  NWS 

   معاينSPHERE،  2018 

 ي والممتلكات, السكانالحساسة ل المركز   تدخالت دعم
ي  االراضن

ي   الرسميةغن   المواقع فن
 2019  ديسمنر   سوريا   شمال غرب فن

 ي   الطقس  –  والتاريــــخ   الوقت
ي   الماضن

 إدلب  فن

 ن   المأوى قسم ن  إسكان وحدة صحيفة وقائع  : للمفوضية التابع والتوطي   الالجئي 

 اإلنسانية االحتياجات عىل ةعامنظرة  نتائج تقييم –  2020  سوريا   من أصوات   
 
 

 

 

     . له ةالتابع الخاصة كالسن  المأوى والمواد الالغذائية واجنة العمل التقنيةة من قبل  لوثيقتم اعداد هذه ا  

 im.turkey@sheltercluster.org : االتصال
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