
الجدول الزمني للطوارئ:
]أ[ آذار/مارس 2011: الحرب األهلية يف سوريا. ]ب[ كانون األول/ديسمرب 

2012: يبلغ عدد الالجئني 100 ألف الجئ يف األردن. ]ج[ متوز/يوليو 

2013: 500 ألف الجئ. ]د[ متوز/يوليو 2014: 600 ألف الجئ.

الجدول الزمني للمرشوع )عدد األشهر(:
]1[ متوز/يوليو 2013: تخطيط املرشوع. ]2[ يبدأ التنفيذ. الوقت 

املستغرق من تحديد امللكية إىل انتقال األرسة املستفيدة إىل املسكن 

حوايل 3 أشهر. ]14[ استُكمل 2000 عقار، و 1000 قيد اإلنشاء. 

]15-مستمر[ ميتد املرشوع إىل شهر متوز/يوليو 2015.

َمواطن القوة

+ تم تحديد املأوى بوصفه من االحتياجات ذات األولوية القصوى.

+ بخالف التدخالت البسيطة يف مجال النقد مقابل اإليجار، أنشأ املرشوع َوحدات 
سكنية إضافية، مام ساهم يف إيجاد حلول أكرث استدامة.

+ يجب أن يستفيد من تخفيف الضغط عىل سوق اإليجار كال من الالجئني واملجتمعات 
املضيفة، رغم كون النطاق الحايل للمرشوع أصغر من أن يؤثر بشكل محسوس.

+ أنشأ املرشوع فرَص توليد الدخل.

+ ميكن للموظفني القانونيني يف املنظمة مراقبة عمليات اإلجالء، والتوسط يف النزاعات 
بني املستفيدين املستأجرين وماليك العقار.

الطوارئ أزمة سوريا والالجئون يف األردن

بدأ الرصاع يف آذار/مارس 2011 )مستمر(  التاريخ

أكرث من 3,1 مليون الجئ من سوريا. حوايل 620 ألف 

يف األردن، 10 يف املائة من السكان )ترشين األول/أكتوبر 

.)2014

األشخاص املتأثرون

محافظتي أربد وجرش مواقع املرشوع

املستفيدون حوايل 250 12 الجئ سوري

4000 وحدة سكنية و2000 اُسُتكملت )آب/أغسطس 

)2014
مخرجات  املشاريع 

حوايل 97 يف املائة معدل اإليواء

تختلف الوحدات يف الحجم ، لكنها تلبي معايري مرشوع 

أسفري.

التكلفة: تعتمد املنحة عىل فرتة اإليجار التي يتنازل عنها 

املالك عىل سبيل املثال، 12 شهراً = 1000 دينار أردين )1400 

دوالر أمرييك(. ويكون إجاميل تكاليف كل وحدة = 2500 

دوالر أمرييك.

حجم املأوى

يتكون برنامج تحسني ظروف السكن من عدة مشاريع، 

ومتّوله جهات مانحة مختلفة بهدف زيادة عدد العقارات 

املخصصة لإليجار و التي تكون متاحة لالجئني من خالل 

دعم املالكني إلكامل الوحدات السكنية غري املكتملة. فيُعطى 

املالكني منحًة نقدية مرشوطة بتسديد تكاليف البناء، تُدفَع 

مقّدًما، وتغطي فرتة اإليجار ملدة 12-18 شهرًا لعائلة الجئة.

وصف املرشوع

دراسة حالة 

النزاع

األردن – 2013 – النزاع يف سوريا

الكلامت املحورية: الدعم املايل لدفع اإليجار؛ إصالح املساكن وإعادة التجهيز؛ النقد/القسائم؛ الدعوة/املسائل القانونية

امشاريع املآوى 2013-2014ألف- 11

مكامن الضعف

– يستلزم التنفيذ عاملة مكثّفة ويصعب توسيعه ليك يسهم إسهاما كبريا يف التحكم يف 
تضخم أسعار اإليجار. وقد يكون للتدخالت يف قطاعات السوق مثل الوصول إىل الرهون 

العقارية لالجئني تأثرٌي أكرَب.

– قام عدد قليل من أصحاب العقار بإلغاء مشاركتهم بعد استالمهم )املدفوعات( مقابل 
أعامل البناء.

املالحظات
 • من الرضوري مراقبة عالمات اإلجالء أو التهديدات باإلجالء.

 • من املهّم التأكد من فهم املالكني اللتزاماتهم التعاقدية، ووضع آلية لحّل النزاعات مع 

املنظمة أو مع املستأجر.

 • تعترََب الشفافية فيام يتعلق مبعايري اختيار املستفيدين واملمتلكات أمراً يف غاية 

األهمية، نظراً ألن قامئة االنتظار طويلة جداً ودرجة اإلحباط مرتفعة.
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الوضع قبل األزمة
يف الســنوات الســبع التــي ســبقت أزمــة الالجئــني الســوريني، واجــه ســوق اإلســكان 

األردين عجــزًا ســنويًا بحــوايل 400 3 وحــدة ســكنية ســنويًا.

ــوريني،  ــني الس ــدد الالجئ ــد ع ــبب تزاي ــور بس ــكان امليس ــص يف اإلس ــم النق وتفاق

ــمرب 2012. ــون األول/ديس ــن كان ــاراً م ــري اعتب ــكل كب ــذي ازداد بش ال

الوضع بعد اندالع األزمة 
وفقــاً لتقييــم إحــدى املنظــامت غــري الحكوميــة الدوليــة، كان الالجئــون يف أمــّس 

الحاجــة للــأوى.

أّدى الــرصاع يف ســوريا إىل الحاجــة إىل 120 ألــف وحــدة ســكنية إضافية الســتيعاب 

مــا يقــدر بنحــو 600 ألــف  الجــئ ســوري. يف حــني أن أكــرث مــن 100 ألــف الجــئ 

ــأوى يف  ــن األرس م ــة م ــوايل 80 يف املائ ــدت ح ــامت، وج ــم يف املخي ــم إيواؤه يت

مســاكن مخصصــة لإليجــار.

ــات  ــني يف املجتمع ــن الالجئ ــة م ــن 75 يف املائ ــرث م ــرات إىل أن أك ــري التقدي وتش

املضيفــة، يعيشــون يف ظــروف يف غايــة الهشاشــة، ويعيشــون يف مالجــئ أو خيــَم 

ــن  ــاين م ــا تع ــاً م ــقق غالب ــاً، أو يف ش ــة جزئي ــورة أو مبني ــاٍن مهج ــة، أو مب بدائي

ــة.  ــوء الصيان ــاظ أو س االكتظ

ــني،  ــن األردني ــن العائدي ــىل م ــارا أع ــورية إيج ــالت الس ــع العائ ــا تدف ــادة م وع

وتكــون العقــود غــري آمنــة، مــع شــعور العديــد منهــا بالخــوف مــن الطـّـرد. وتجــد 

ــىل  ــول ع ــن الحص ــزة ع ــون، وعاج ــة بالدي ــها مثّقل ــالت نفس ــن العائ ــد م العدي

الخدمــات األساســية بســبب أســعار اإليجــار املرتفعــة وفــرص العمــل املحــدودة.

ــة  ــرات املجتمعي ــاً يف التوت ــر يســتند إىل بحــث أُجــري حديث ــنّي مــن تقري وقــد تب

أن 83 يف املائــة مــن األردنيــني و77 يف املائــة مــن الســوريني ينظــرون إىل إمكانيــة 

الحصــول عــىل الســكن بوصفهــا أحــد أســباب التوتــرات.

اسرتاتيجية اإليواء
ــات  2014- ــة األزم ــىل مواجه ــدرة ع ــة للق ــة األردن الوطني ــة حكوم ــد خط تفي

2016 أن األزمــة الســورية قــد أّدت إىل تفاقــم  النقــص يف املســاكن امليســورة 

ــة  ــاد البني ــي، وإجه ــر االجتامع ــد التوت ــار، وتزاي ــعار اإليج ــت أس يف األردن، ورفع

ــة. ــة الحرضي التحتي

ــج  ــذ برنام ــدة يف الســوق، وتنفي ــإدراج وحــدات ســكنية جدي ــر ب ــويص التقري وي

ــة  ــة ملســاعدة الالجئــني والعائــالت األردني إســكان واســع النطــاق بأســعار معقول

ــض. ــل املنخف ذات الدخ

ــل  ــق العام ــالل الفري ــن خ ــاين م ــأوى اإلنس ــتجابة امل ــيق اس ــم تنس ويف األردن يت

املعنــي باإليــواء، بــدالً مــن الكتلــة ، وهــو يقّســم عملــه عــىل هدفــني عاّمــني، هــام:

ــع •  ــتوطنات م ــول إىل املس ــني الوص ــامت: متك ــرتاتيجي يف املخي ــدف االس اله

الوصــول إىل الخدمــات وشــبكات النقــل، بهــدف الحــّد مــن األســباب 

الكامنــة وراء نقــاط الضعــف االجتامعيــة واالقتصاديــة.

ــول •  ــدد الحل ــادة ع ــامت: زي ــارج املخي ــق خ ــرتاتيجي يف املناط ــدف االس اله

ــاء والتأهيــل(.  املتعلقــة باملــأوى املناســب  املتاحــة لــأرس )مــن خــالل البن

ــازة،  ــن الحي ــز أم ــار(، وتعزي ــل اإليج ــد مقاب ــار )النق ــض عــبء اإليج تخفي

ــة. ــات املضيف ــع املجتمع ــرات م ــن التوت ــد م والح

ــات  ــة لوضــع حــّد أقــى للمدفوع ــق العامــل خطوطــاً توجيهي ــّدم الفري ــد ق وق

مــن أجــل تحســني أو تحويــل الوحــدات الســكنية، مــع توفــري املواصفــات بشــأن 

الــرشوط التــي ينبغــي وضعهــا عــىل املالكــني )عــىل ســبيل املثــال، فــرتة مضمونــة 

مــن الحيــازة اآلمنــة(.

"أنا سعيد للغاية بهذا املرشوع؛ إنه ميثل الحّل املثايل إذ يستفيد 

منه الجميع. وأفضل جزء يف املرشوع، بالنسبة يل، هو أن العامل 

املحليني ميكنهم العثور عىل عمل". أحد املالكني املشاركني.

تُجرى عمليات تفتيش منتظمة لتقدم أعامل البناء: الصورة: روان بايبارز/املجلس الرنويجي لالجئني

تنفيذ املرشوع
ــم  ــكلِّ منه ــني، ل ــني مختلف ــة مانح ــل خمس ــن قب ــج م ــذا الربنام ــل ه ــم متوي يت

ــة. ــة جاري ــة الزمني ــّل الخط ــم، وتظ ــة مبرشوعه ــاء اص ــدء وانته ــخ ب تواري

ــغ عــدد موظفــي الربنامــج حــوايل 60 )مــن دون موظفــي أقســام الدعــم(.  ويبل

وتقــوم أفرقــة املهندســني بتقييــم العقــارات ومراقبــة التنفيــذ. ويتحكــم موظفــو 

دعــم املــرشوع يف العقــود وعمليــات الدفــع. وتقــوم فــرق التوعيــة التــي تتمتــع 

باملعرفــة القانونيــة بتحديــد املســتفيدين ومراقبــة أمــن حيازتهــم مبجــرد دخولهــم.

ويتــم تحديــد الوحــدات الســكنية غــري املكتملــة مــن خــالل اســرتاتيجية االتصاالت 

التــي تشــمل توزيــع املنشــورات، وإجــراء االجتامعــات مــع املجتمعــات املحليــة 

ــّم يتصــل  ــاس. ث ــا الن ــي يتناقله ــة، ومــن خــالل املعلومــات الت والســلطات املحلي

أصحــاب املمتلــكات املهتمــني باملنظمــة. ويجــب أن يكــون الســكن عــىل مســافة 

معقولــة مــن الخدمــات األساســية لــيك يتــم اختيــاره .

يُجــري الفريــق التقنــي تقييــامً أوليــاً، يــؤدي إىل الحصــول عــىل جــدول الكميــات 

لتوفــري وحــدة ســكنية مبعايــري »أســفري« ألرسة واحــدة. ويصبــح جــدول الكميــات 

هــذا جــزًءا مــن العقــد املــربم بــني املنظمــة واملالــك.

ــمح  ــا، يُس ــري املتفــق عليه ــه مبجــرد إمتــام املنشــأة للمعاي وينــص العقــد عــىل أن

ألرسة الالجئــني بالعيــش يف الوحــدة بــدون إيجــار لفــرتة محــددة. ويتلقــى املالــك 

منحــة مرشوطــة بإجــراء اإلصالحــات، وتعتمــد قيمتهــا عــىل الفــرتة املتَّفــق عليهــا 

بشــأن اإليجــار املتنــازل عنــه. 12 شــهرًا مــن اإليجــار املتنــازل عليــه مثــالً، يقابــل 



تم تعديل املرشوع بعد التحقيق يف سبب التأخري. الصورة: هانيكا هامبسون/

املجلس الرنويجي لالجئني

 انتقال أرسة إىل منزلها مبارشة بعد أن وقعت عقد سكن آمن، بدون إيجار 

ملدة 18 شهًرا . الصورة: هانيكا هامبسون/املجلس الرنويجي لالجئني

قيمــة منحــة قدرهــا 1000 دينــار أردين )1400 دوالر أمريــيك(؛ و18 شــهراً تقابــل 

ــيك(. ــار أردين )960 1 دوالر أمري 1400 دين

تحصــل كل أرسة مســتفيدة عــىل منحــة إلعــادة التوطــني مــرة واحــدة بقيمــة 100 

دينــار أردين )140 دوالر أمريــيك(.

ــرام  ــىل  إب ــاهادة ع ــة ش ــلطات املحلي ــي والس ــع املح ــامت املجتم ــون  منظ وتك

عقــود البنــاء واإليجــار و توقــع عليهــا و ذلــك ألجــل تعزيــز االمتثــال واملســاءلة 

بالنســبة لجميــع األطــراف. ويتعاقــد أصحــاب املمتلــكات مــع العــامل الخاّصــني 

بهــم ويقتنــون املــواد الخاصــة بهــم.

وتُجــرى زيــارات منتظمــة للموقــع )حــوايل عــرش يف املجمــوع( مــن قبــل مهندســني 

تابعــني للمنظمــة، لرصــد أعــامل البنــاء وتقديــم املشــورة بشــأنها. وتتــّم املدفوعات 

وفقــا  لتقــدم البنــاء.

ــّدم نســبة 30  ــّم الدفعــة األوىل بنســبة 35 يف املائــة مــن املنحــة مقدمــا؛ وتُق وتت

يف املائــة التاليــة مــن املنحــة مبجــرد اكتــامل 60 يف املائــة مــن األعــامل، ويتــم دفــع 

الرصيــد مبجــرد االنتهــاء مــن األعــامل، فتُســلَّم املفاتيــح لــأرسة املســتفيدة.

ــتمر  ــة، وتس ــابيع املتوقع ــدة 6 أس ــل م ــادة التأهي ــامل إع ــاوز أع ــا تتج ــاً م وغالب

ــد أســباب  حتــى 8-10 أســابيع. وقــد أجــرت املنظمــة دراســة اســتقصائية لتحدي

التأخــري، فوجــدت أن أكرثهــا شــيوعا هــي نقــص اليــد العاملــة، واملشــاكل املاليــة، 

ــك، قامــت املنظمــة مبراجعــة  ــاء. ونتيجــة لذل ــاء والكهرب ــل امل والتأخــري يف توصي

خطــة التســديد مــن مقــدٍم بنســبة 25 يف املائــة  إىل 35 يف املائــة، وتقديــم الدعــم 

لتحديــد العــامل، كــام أنهــا تعمــل أيًضــا مــع الــرشكات املعنيــة باملرافــق.

ويف عــدد محــدود مــن الحــاالت، مل يكــن مــن املمكــن إنفــاذ العقــد بــني املــالك 

ــامل  ــة األوىل دون إك ــار الدفع ــك العق ــذ مال ــاالت أخ ــدى الح ــة، ويف إح واملنظم

املــرشوع أو إعــادة التمويــل. وتعتمــد املنظمــة عــىل حســن نيــة املجتمــع لضــامن 

احــرتام العقــود، ألنهــا ال ترغــب يف رفــع هــذه القضايــا إىل املحكمــة.

ومثــة مســألة حساســة أخــرى تتمثــل يف مــدى اســتعداد أصحــاب األمــالك للعمــل 

كمــالّك لعقــارات يســكنها الجــؤون . فرُتفـَـض الطلبــات املقدمــة مــن قبــل أصحــاب 

العقــارات إذا ارتُئــي أنهــم معــادون لالجئــني أو أنهــم معروفــون بأنهــم عدوانيــون 

أو خطــرون.

اختيار املستفيدين
تســتند معايــري درجــات الضعــف الخاصــة باملنظمــة إىل إجــراءات التشــغيل 

املوحــدة لأمــم املتحــدة فيــام يتعلــق باملســاعدة النقديــة. لكــن الفريــق العامــل 

ــد  ــام بوضــع اللمســات األخــرية عــىل إطــار جدي ــد ق ــني القطاعــات ق املشــرتك ب

ــم درجــة الضعــف. لتقيي

وتشــمل معايــري درجــة الضعــف  منــح األولويــة يف اختيــار املســتفيدين  للعائــالت 

ــي  ــك الت ــتوى، أو تل ــة أو دون املس ــاكن مكتظ ــش  يف مس ــي تعي ــرشدة، والت امل

تواجــه خطــر الطــرد الوشــيك بســبب العجــز عــن دفــع املتأخــرات.

ــي  ــاء، واألرس الت ــا نس ــي تعيله ــة، األرس  الت ــرى ذات األولوي ــالت األخ ــن العائ وم

ــون أو  ــراد معوق ــا أف ــي لديه ــالت الت ــراد، و/أو العائ ــرشة أف ــن ع ــرث م ــم أك تض

ــرض شــديد. ــن م ــون م يعان

ويتــم اختيــار املســتفيدين أخــريًا بعــد زيــارة منزليــة يقــوم بهــا فريــق االتصــال. 

ــذي  ــول )وال ــف املحم ــىل الهات ــق ع ــتخدام تطبي ــتفيدين باس ــم املس ــم تقيي ويت

ميكــن اســتخدامه عــىل الهواتــف البســيطة وكذلــك عــىل الهواتــف الذكيــة(، مــع 

تحميــل البيانــات الحًقــا إىل قاعــدة بيانــات. وتعمــل أفرقــة التوعيــة مــع منظــامت 

ــي  ــني، مــن خــالل املعلومــات الت ــَم بالالجئ املجتمــع املحــي للحصــول عــىل قوائ

ــد، يــزوره مــا  يتناقلهــا النــاس، ومؤخــرا، مــن خــالل مركــز جديــد ملنظمــة يف إرب

ــا. يصــل إىل 100 الجــئ يومي

التنسيق
تعّد املنظمة الدولية للهجرة املنظمة الوحيدة التي تنفذ حالياً هذه املنهجية يف 

األردن، لكن من املأمول أن تقوم منظامت أخرى باتّباع هذا النموذج.

ويتوافق نهج املرشوع مع توصيات خطة االستجابة اإلقليمية ألزمة سوريا، و خطة 

التنفيذ اإلنساين التابعة ملكتب املفوضة االوروبية للمساعدات االنسانية و الحامية 

املدنية  لعام 2014، وخطة الحكومة للقدرة عىل مواجهة األزمات  2016-2014.

تأثري املرشوع عىل نطاق أوسع 
تبنّي من دراسة استقصائية ألصحاب العقارات املشاركني أن غالبيتهم مل يكونوا 

ليطّوروا ممتلكاتهم ملدة 15-20 شهرًا أخرى من دون متويل املنظمة. وكان نحو 

ثلثيهم قد خططوا لتحسني املساكن من أجل مساكنهم الشخصية، بينام خطط 

الثلث اآلخر لتوفري  وحدات لإليجار.

و قد ساهم املالكون بنسبة 29 يف املائة من إجاميل تكاليف البناء، ووفّرت املنظمة 

املبالغ املتبقية.

و من حيث األثر، اعترب أصحاب العقارات أن الخطة إيجابية بشكل كبري من حيث 

االستثامر يف املجتمع املحي. وقال أحد أصحاب العقارات، البالغ عددهم 61 من 

الذين أجريت معهم قابالت، إنهم سيوصون اآلخرين باملشاركة يف املرشوع.

»إنه ألمر جيد بالنسبة لألردنيني، إذ إن الحصول عىل  القروض 

لبناء منازلنا أمٌر صعب ومكلّف.  ... لدّي مرشوع آخر للطابق 

العلوي ومبنحة أخرى، ميكنني أن أستقبل عائلة سورية أخرى هنا«. 

مالك مشارك




