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مدينة حلب حاضرة سورية الكبرى، إذ يعيش فيها ما يزيد عن 3 مليون نسمة 
(2011)، وهو ما يشكل %25 من مجموع سكان املدن. ولقد متتعت املدينة بدورٍ بارزٍ 
على الصعد االقتصادية، كونها مركز الصناعة والتجارة الشمالي، مستفيدةً 
من روابط جتارية تاريخية مع املدن اجملاورة لها شماالً وشرقاً. وبالرغم من أن 40% 
من سكان املدينة كانوا يعيشون في مناطق سكنٍ عشوائية، إال أن املدينة كانت 
تشهد نهضةً اقتصادية وتنموية جعلتها جاذباً للهجرة الداخلية من األرياف؛ 
لقد كانت حلب مستقبل الهجرات الداخلية األكبر في البالد، سواءٌ من ريفها 

احمليط أو من اإلقليم الشرقي السوري.
ً من  منذ بدء األزمة، استقطبت املدينة النازحني من احملافظات كافة، وحتديدا
حمص والرقة ودير الزور، إال أنه ومع اشتداد األزمة في حلب نفسها نهاية العام 
2012، بدأت حالة استقطاب النازحني باالنعكاس إلى موجة نزوحٍ مصدرها حلب، 

حيث بدأ السكان بالنزوح إلى احملافظات واألقاليم اجملاورة.

•  من بني سكان حلب البالغ عددهم 3.08 مليون (العام 2013)، يقدر بأن ما يزيد عن 
1.72 مليون نسمة قد نزح بالفعل من مسكنه بحلول تشرين الثاني 2013؛ غادر من 
بينهم %53 املدينة بصورة نهائية (متوجهني بصورة أساسية إلى مدن الساحل 
السوري ودول اللجوء اجملاورة)، بينما نزح %47 ضمن مدينة حلب، وباتوا يشكلون 38% 

من سكان حلب اليوم. (OCHA، تشرين الثاني 2013)
•  انعكست األزمة على أحياء املدينة وسكانها بصورةٍ حاسمة، إذ يقدر هذا التقييم 
أن ما ال يقل عن 302.000 منزل قد تضررت بصورةٍ كلية أو جزئية، وهو ما يشكل 
%52 من مجمل مساكن املدنية في العام 2011. أفضى ذلك إلى أكبر معدل نزوحٍ 
شهدته املدن السورية بتأثير من اخلسائر القياسية التي عانى منها قطاع السكن.

•  توصل هذا التقييم إلى أن 21 حياً من أحياء املدينة قد توقفت فعاليته العمرانية، 
وباتت عملية استعادة هذه األحياء مشروطةٍ بعمليات إعمارٍ واسعة النطاق، بينما 
يعمل بفعالية عمرانية جزئية 53 حياً، وبصورةٍ تقتضي عمليات إصالح كبيرة 
 ً للمباني والبنية التحتية، إال أن هذه األحياء مازالت توفر لكثير من سكانها مالذا

.ً ً، بل إن البعض منها يستقبل النازحني من املناطق األكثر تضررا مقبوال
•   من جهةٍ أخرى، ما يزال 40 من أحياء املدينة تعمل بكفاءة عمرانية، نتيجة توفر اإلدارة 
احلكومية فيها ومستويات األمان اجليدة التي تتمتع بها، إال أن حتول هذه األحياء إلى 
الوجهة األساسية للنزوح ضمن املدينة ألقى بظالله على مستوى اخلدمات، وغيّر 

جذرياً واقع املنطقة السكني، بالنسبة للنازحني وملضيفيهم على حدٍّ سواء.
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احملافظة: حلب
املدينة/ البلدية: مدينة حلب مركز احملافظة

عدد األحياء ضمن املدينة: 125
مناطق السكن العشوائي: 22 منطقة

األنشطة االقتصادية األساسية: نشاط صناعي فاعل عبر القطاع اخلاص، السياحة 
املعتمدة على التراث الثقافي، التجارة.

الدور االستراتيجي: مدينة مسيطرة في شمال سورية، تربط مدن الساحل باإلقليم 
ً حيوياً على احملور اجلنوبي الشمالي، الذي يربط  الشرقي السوري، وتوفر لسورية معبرا

التجارة العربية والسورية بالدول األوربية عبر تركيا.
طابع املدينة العام: واحدة من أعرق مدن العالم وأكثرها غنىً بالتراث واملعالم األثرية، 
مع امتدادات واسعة للعمران احلديث بنوعية عمرانية هي األرقى على املستوى السوري.

         االعتبارات الديموغرافية:
السكان: 2.8 مليون نسمة (املكتب املركزي لإلحصاء، 2011)

معدل النمو السكاني: %2.8 (أعلى مبقدار 0.36 من معدل النمو السكاني الوطني) 
نسبة سكان املدينة احلضر إلى سكان ريف احملافظة: 62%

             المياه والصرف الصحي والنظافة العامة:
نقل املياه بالشبكات: %94 من املنازل مزودة باملياه عبر الشبكات احملسنة (بطاقة 
تزويد تبلغ 18 ساعة/ يوم)، وحوالي %98 من املنازل ترتبط مبنظومة الصرف الصحي 

(املكتب املركزي لإلحصاء، 2009).

ميثل ضخ املياه عبر قناة استجرار من مياه الفرات مصدر مياه الشرب الرئيسي (90%)، 
باإلضافة لعدد من اآلبار في محيط املدينة.

متتع األداء البلدي ملدينة حلب بكفاءة عالية، وساهم القطاع اخلاص احمللي في الكثير من 
قطاعات اإلدارة البلدية، حيث أن معظم عمليات جمع النفايات والنظافة العامة كانت 
تتم عبر القطاع اخلاص، باإلضافة إلى إسهامات مشابهة له في مجال إشادة وإدارة 

املرافق العامة.

         الصحة:
وفيات األطفال: 56 حادثة وفاة لكل 1000 والدة.

الوالدات املرعية طبياً: %96 والدة
اللقاحات األساسية احملصنة من أمراض  %69 من األطفال بعمر 23-12 شهر تلقوا 

األطفال. (مسح واقع الصحة األسرية، 2009)

         الكهرباء: 
%99.7 من املنازل تزود بالكهرباء من الشبكة العامة (ساعة التزويد الوسطية: 23.2 

ساعة/ يوم). (مسح الفقر متعدد األبعاد، 2006)

         االتصاالت:
يتوفر في حلب خدمة دولية للنقل اجلوي ومطار دولي، باإلضافة لدور املدينة احليوي 
كعقدة للبنية التحتية الطرقية والسككية. كما تتوفر في املدينة شبكة موسعة 
للهاتف توفر ما يعادل خط أرضي واحد لكل 5 أفراد، مع خدمة عالية الكفاءة للحزمة 

(ITU، 2010 وزارة االتصاالت، تقرير) .العريضة

         التعليم:
%97.5 من األطفال بني 11-6 سنة ملتحقون بالتعليم، إال ان نسبة التسرب جتاوزت 

(2011) 9.5%
معدل األمية (15+): 20.2%

(لالجئني  األونروا   ،72 اخلاصة/   ،3.300 العامة/  األساسي:  التعليم  مدارس  عدد 
الفلسطينيني)/ 11 (املكتب املركزي لإلحصاء، 2010)

         االقتصاد:
معدل البطالة:    %7.6  (املكتب املركزي لإلحصاء، 2011)

         النشاط السياحي: 
من خالل مدينة حلب القدمية املسجلة على الئحة UNESCO للتراث العاملي. ميثل 

سوق املدينة القدمية أكبر سوق ممتد في العالم.

         الصناعة: 
متثل حلب املدينة السورية الرائدة في مجال الصناعات التحويلية؛ وال سيما صناعة 
األنسجة واأللبسة، الكيماويات، والصناعات الغذائية والدوائية، والهندسية. كما أن 
مدينة الشيخ جنار الصناعية هي أكبر املدن الصناعية املتكاملة سورياً (مبساحة 
4.412 هكتار، وعدد معامل منتجة: 963/ وزارة اإلدارة احمللية، 2011)، يضاف لها عدد من 

املناطق الصناعية النشطة في محيط املدينة (بليرامون، جبرين والراموسة)

         معدل ا�نفاق ا�سري: 
متوسط اإلنفاق الشهري للمنزل بلغ 32.000 ألف ليرة سورية  (680 دوالر باألسعار 

الثابتة/ املكتب املركزي لإلحصاء/ 2010)
السكن واملساكن: توفر في حلب ما يقارب 582.000 وحدة سكنية غالبيتها من 
املساكن متعددة الطوابق بنسبة %64، يضاف لها %10 من املنازل العربية (فناء داخلي) 
وتتركز في املدنية القدمية واألحياء التقليدية اجملاورة لها. يتواجد %45 من مساكن 

املدينة ضمن 22 منطقة عشوائية.

عدد املساكن في مدينة حلب، 2011 (تقديرات املكتب املركزي لإلحصاء)

%8 من سكان حلب ميتلكون مساكنهم، من بينهم %61 فقط ميتلكون أوراق ملكية 
نظامية، بينما ميتلك الباقون إثباتات مختلفة حليازاتهم تتفاوت بني العقود البينية 

والكاتب بالعدل والطابو الزراعي، بينما تبلغ نسبة املنازل املؤجرة 10.5%

- تشمل املدينة على ما يعادل 9.989 هكتار من استعماالت األراضي املكثفة، من أصل 
11.500 هكتار متثل املساحة التنظيمية للمدينة

- تشغل املساحة السكنية املنظمة ما يعادل %47 من مجمل استعماالت األراضي، 
بينما تغطي االستعماالت اخملتلطة السكنية والتجارية ما يعادل %9، لكن بإضافة 
مساحة املدينة القدمية (اخملتلطة بدورها سكنياً وجتارياً) تصبح املساحات التجارية 

اخملتلطة %13 من املساحة العمرانية.
- تشكل مناطق السكن العشوائي ما مجموعه %32 من املساحة، لكنها توفر مكان 

العيش ملا يعادل %47 من السكان. (اخملطط)
- تتفاوت الكثافة السكانية بشدة بني مناطق املدينة، حيث ترتفع في مناطق السكن 
العشوائي إلى ما يزيد عن 300 نسمة/ هكتار، مقارنة مبناطق السكن املنظم التي ال 

تزيد فيها الكثافة السكانية عن 200-110 نسمة/ هكتار. (اخلارطة)
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توزع مستويات ا�ضرار على أحياء مدينة حلب (كانون ا�ول/ ديسمبر 2013)
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صفحة 2 شباط 2014 مدينــة حلــبالتقييم السريع للمدينة
ا�ضرار في المباني السكنية ضمن المدينة

تركز ا�ضرار بحسب الوظائف العمرانية
 (استعماالت ا�راضي) 

السكان المتأثرون بأضرار المباني السكنية

هذا  توصل  للمدينة،  العمرانية  بالوظائف  مقارنةً  األضرار  نسب  ص  تفحّ لدى 
من  األكبر  النصيب  لها  كان  املدنية  في  السكنية  الوظائف  أن  إلى  التقييم 

الضرر، حيث؛ (اخملطط)

•   2.25 مليون من سكان حلب تأثر بشدة نتيجة األضرار في املباني السكنية 
واخملتلطة، بينما لم يتبق سوى 0.96 مليون من سكان املدينة دون تأثر مباشر 

بأضرار املباني. 
•   تتجاوز هذه النسبة السكانية نسبة املساحة املتضررة (انظر اخملطط السابق)، 
ويعزى ذلك إلى الكثافة السكانية الكبيرة في مناطق الضرر املركز. (اخملطط)

السكان األكثر تضرراً

السكان املتضررون جزئياً

السكان املتأثرون بصورة محدودة

15%

47%

38%
متضرر بشدة

متضرر جزئياً

متأثر

تصنيف أحياء املدينة بحسب مستوى الضرر
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النسبة املئوية ملستوى الضرر بحسب استعماالت اللراضي، كانون األول/ ديسمبر 2013

األضرار  نتيجة  منازلهم  ترك  على  أجبروا  قد  شخص  مليون   1.2 بأن  يقدر    •
السكن  مناطق  في  السكان  هؤالء  معظم  ويتركز  ملساكنهم،  املباشرة 
العشوائي واملدينة القدمية واألحياء التقليدية مرتفعة الكثافة التي حتيط 

باملدينة القدمية.
املتضررة جزئياً، وهو ما يجعلهم  البقاء في منازلهم  •  اختار بعض السكان 
الفئة السكانية األكثر ضعفاً من حيث واقع اإليواء، خاصةً من كبار السن 
املتعلقني عاطفياً مبنازلهم، أو من ذوي الدخل املنخفض الذين ال يستطيعون 

تكبّد "أعباء" النزوح. 

ميكن التوثق من النتائج السابقة وتقدير عدد السكان املتضررين بتأثير من واقع 
األضرار التي حلقت باألحياء من خالل املقارنة مع الكثافة السكانية التي كانت 
التركز  مناطق  التالية  اخلارطة  توضح  األزمة.  قبل  األحياء  هذه  في  سائدة 
السكاني وتوزع الكثافة السكانية عبر أحياء املدينة، حيث نالحظ أن مناطق 

تركز الضرر هي في الغالب مناطق التركز السكاني نفسها. (اخلارطة) 

24%

46%

30%

السكان املتضررون وفقاً ملستويات الضرر في البنية السكنية (سكان 2013)

•   %78 من املناطق املتضررة كانت سكنية الطابع
•   %67 من املناطق املتضررة بشدة تتركز في مناطق السكن العشوائي (اخملطط)

مني القطاع الصناعي بدوره بخسائر كبيرة نتيجة التضرر املباشر للمنشآت، 
وفرص  الدخل  توليد  في  املدينة  كفاءة  على  سلبية  نتائج  إلى  أدى  الذي  األمر 
ال  وهذا  جزئية،  بصورة  تضررت  قد  الصناعية  املناطق  من   71% أن  حيث  العمل، 
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استعماالت األراضي بحسب مستوى الضرر
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تركز الضرر الشديد بحسب استعماالت األراضي

يشمل الضرر الذي حلق مبدينة الشيخ جنار الصناعية التي تقع خارج نطاق مخطط 
املدينة التنظيمي.

 
15%

يقدر هذا التقييم أن ما يزيد عن 302.000 وحدة سكنية قد خرجت عن اخلدمة 
العام  في  املدينة  مساكن  مجمل  من   52% يشكل  ما  أي   ،(2013 العام  (نهاية 
2011. وقد ساهم ذلك بشكل أساسي في دفع السكان للنزوح، حيث أن %70 من 

النازحني قد خسروا األساس الفيزيائي ملساكنهم (مبستوى ضرر كلي أو جزئي).

تتركز األضرار في األحياء الشرقية واجلنوبية من املدينة، وهو مبعظمها مناطق 
بالصناعية  السكنية  الوظائف  فيها  وتختلط  السكانية  الكثافة  مرتفعة 
تعرضت  قد  املدينة  في  العشوائي  السكن  مناطق  كافة  أن  كما  والتجارية. 
 ً ألضرار كبيرة (متضرر بشدة أو جزئياً)، مما يعني أن الفئات السكانية األكثر فقرا
وضعفاً في مقاومة الظروف القاهرة كان لها النصيب األكبر من تلقي األضرار.

واألحياء  القدمية  املدينة  أحياء  من  املكون  املدينة  قلب  أيضاً  الضرر  يشمل 
وذات  السكانية  الكثافة  مرتفعة  أحياء  بدورها  وهي  بها،  احمليطة  التقليدية 

فعالية كبيرة على املستوى االقتصادي قبل األزمة.
أما مناطق غربي املدينة، فلم تتأثر بشكل ملموس من حيث مستوى الضرر,

ومن حيث مساحة الضرر، يستخلص هذا التقييم أن: (اخلارطة)، (اخملطط)

•  21 حياً من أحياء املدينة قد تضرر بشدة (أي أن معظم املباني فيه مدمرة أو 
باتت خطرة إنشائياً)

•  58 حياً قد تضرر بصورة جزئية (أضرار شديدة في نطاقات أو كتل عمرانية 
محدودة، بينما باقي املباني تبقى مأهولةً أو مت إصالحها)

•  48 حياً تأثر بصورة محدودة من حيث الضرر (أي أضرار محدودة للغاية أو دون 
أضرار مسجلة)

ً (نهاية كانون األول/ يناير بداية شباط/ فبراير) إلى  تشير التقارير مؤخرا
تغير في واقع األضرار في عدد من أحياء املدينة، إال أن تتبع األوضاع في 
املدينة التي رصدها هذا التقييم يتوقف عند نهاية العام 2013. سيتم 
خالل  من  دورياً  النزوح  وحركة  الضرر  مبناطق  اخلاصة  البيانات  حتديث 

لقطة شهرية ينشرها برنامج "املوئل".

توزع الكثافات السكانية على أحياء المدينة

ال يوجد
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استعماالت ا�راضي في مدينة حلب وتوزع أحياء المدينة  التغيرات السكانية وحركة النزوح

صفحة 3 شباط 2014 مدينــة حلــبالتقييم السريع للمدينة

•  يقدر عدد الذين نزحوا من سكان مدينة حلب بحوالي 1.72 مليون نسمة، أي ما 
يشكل %56 من سكان املدينة. غالبية النازحني غادروا بالفعل مدينة حلب (900.000 

تقريباً)، بينما نزح الباقون بني أحياء املدينة نفسها (800.000). (اخملطط)

•  يشكل النازحون اليوم ما يقارب %38 من سكان املدينة، وهم بالتالي الفئة السكانية 
األكثر ضعفاً مقارنةً باملقيمني في منازلهم من غير النازحني. إال أن التقديرات تشير 
إلى أن ما ال يقل عن %57 من سكان املدينة هم بحاجة للمساعدات، مما يفوق نسبة 

النازحني ليطال املقيمني من غير النازحني أيضاً. (اخملطط)

•  تشير التقديرات إلى أن معدل النزوح إلى خارج املدينة  قد شهد انخفاضاً منذ 
النصف الثاني من العام OCHA) 2013، التقديرات على مستوى احملافظة، تشرين 
األول 2013)، بالرغم من اشتداد االشتباكات في املدينة ومحيطها. قد يعزى ذلك إلى 
االستيعابية  القدرة  بلوغ  وإلى  البالد،  أرجاء  في مختلف  السائدة  األمنية  احلالة 
مع  احمللية  اجملتمعات  طورتها  التي  التعايش  أمناط  وإلى  ذروتها،  اآلمنة  للمناطق 

مفاعيل األزمة في آنٍ معاً.

الجاذبية السكانية �حياء حلب
شهد 16 حياً من أحياء املدينة حركة نزوح أدت إلى التفريغ الكامل للسكان تقريباً. 
بينما مت تفريغ 32 حياً من السكان بصورة جزئية نتيجةً لتوقف البنية التحتية، واألضرار 

التي حلقت باملنازل أو نتيجةً لألوضاع األمنية املتردية.
يشهد 56 حياً من أحياء املدينة استقراراً سكانياً، وفي الواقع تستقطب هذه األحياء 
 ً وتوفيرا أمناً  األكثر  األحياء  كونها  واجلنوبية  الشرقية  املدينة  مناطق  من  النازحني 

للخدمات. (اخملطط)

الالعبون ا�ساسيون في مجال ا�غاثة

اعتبارات ا�يواء وأنماطه السائدة
مع أن غالبية النازحني يعيشون ضمن فراغات مبنية، إال أن التقديرات تشير إلى أن 
%12 من النازحني يعيشون حالياً ضمن منازل متضررة جزئياً. ال تتضمن هذه النسبة 
سوى النازحني ضمن املدينة، إذ أن الكثير من السكان الذين تضررت منازلهم قد 
فضلوا البقاء فيها، بعد إجراء ترتيبات أولية متكنهم من املكوث في منزلهم املتضرر.

تتم  النازحني  من   35%) حلب  في  للمأوى  أساسياً   ً مزودا االستضافة  متثل 
استضافتهم). إال أن االستضافة قد تختلف ما بني:

1.  العائالت التي تستضيف النازحني من األقارب واألصدقاء واجليران، وهو النمط السائد 
في املناطق الواقعة شرقي املدينة وجنوبها. مييل هذا النمط من اإليواء إلى أن يكون 

انتقالياً، خاصةً في حال عدم وجود قرابة بني العائالت من الدرجة األولى.
2.  االستضافة إلى الشقق واملكاتب والعيادات واحملال التجارية التي مت هجرها من قبل 
شاغريها من ذوي الدخل املرتفع بصورةٍ طوعية في املناطق الغربية من املدينة، 
ووافقوا على استضافة أسر نازحة دون تقاضي أي بدلٍ لإليجار في مسعىً منهم 

حلماية أمالكهم من النهب والسرقة.

من جهةٍ ثانية، "يحتل" ما يقدر بحوالي %11 من النازحني منازل شاغرة في كافة 
أرجاء املدينة. عادةً ما يجري اتصال الحق بني املالك والشاغلني للتوصل إلى صيغة 
تفاهم، وعادةً ما يكون هذا االتصال مرعياً من قبل ممثلني عن اجملتمع احمللي أو فعالياتٍ 

دينية، أو من خالل منظمات خيرية غير حكومية ناشطة في املنطقة.

 يلجأ ما يناهز %8 من النازحني إلى السكن في األبنية غير املكتملة، سواءٌ عبر ولوج 
هذه األبنية دون إذنٍ من مالكيها، أو وفق ما بدأنا نلحظ بصورة متزايدة عبر دفع بدالت 
إيجار مبوجب اتفاق شفهي يتم إبرامه مع املالكني. لكن هذه الفئة من النازحني هي 
باألساسيات  احتياجاً للمعونة، خاصةً من أجل حتضير املسكن  األكثر  بالطبع 
الصحية وإغالق الفتحات وفصل الفراغات وتوفير مستوعبات املياه الالزمة للشرب 

والنظافة الشخصية.

يقدر بأن %37 من النازحني يتدبرون توفير أجرة ملكان إيوائهم، وذلك في كال املناطق 
ً من املساكن املؤجرة يتم تقاسمها بني  الغربية والشرقية على السواء. إال أن كثيرا
أكثر من عائلة، ومن الشائع اليوم أن جند 3 إلى 4 أسر تقطن الفراغ السكني الواحد.

 ازدادت بدالت اإليجار في املناطق الغربية اآلمنة بصورةٍ كبيرة ألسبابٍ كثيرة، بعضها 
موضوعية مرتبطة باألمان أو بالتضخم الكبير الذي تعاني منه العملة الوطنية أو 
ازدياد الطلب في السوق، أو ألسباب ذاتية تتعلق بجشع املالكني في حاالت أخرى، املر 
الذي يؤدي للكثير من حاالت اإلخالء (اخلارطة). ميكن أن نالحظ هنا أوضاعاً معاكسة 
في املناطق الشرقية واجلنوبية من املدينة حيث ميكن لألوضاع األمنية أن تهدد 
استقرار األسر املستأجرة، إال أن بدالت اإليجار في متناول األسر، وفي الواقع فقد 
انخفضت البدالت في هذه املناطق مبعدل %25 إلى %30 عن البدالت الرائجة قبل 

األزمة.

تستقبل مراكز اإليواء اجلماعي %7 من النازحني ضمن املدينة (55.000 شخص تقريباً)، 
يشغلون حالياً حوالي 86 مرفقاً عاماً تشكل املدارس غالبيتها الطاغية، وتقع جميع هذه 

•  بالرغم من عدم وجود مركز ثابت لبرامج األمم املتحدة في املدينة حتى اآلن، إال أن العديد 
من البرامج التابعة لألمم املتحدة تنشط في املدينة عبر ممثلني لها، حيث يتواجد كل من 
املفوضية السامية لشؤون الالجئني (UNHCR) ومنظمة الهجرة العاملية (IOM) في 
املدينة لدعم احتياجات النازحني في مجاالت اإليواء اخملتلفة، باإلضافة إلى أن املفوضية 
السامية لشؤون النازحني عملت على جتهير خمسة مشافي وعيادات طبية واسعة في 
مناطق مختلفة من املدينة. كما يوزع برنامج الغذاء العاملي (WFP) عبر جمعيات خيرية 
غير حكومية املعونات الغذائية، ويعمل برنامج األمم املتحدة لرعاية الطفولة على رعاية 
حمالت التلقيح والصحة وعدد آخر من االحتياجات احليوية. كما عمل برنامج املوئل 
(UNHABITAT) على تأسيس تواجد ثابت له في املدينة، ويقوم بتنسيق عمليات التقييم 
السريعة للواقع الراهن في مجاالت السكن واإليواء والنفايات الصلبة ودعم املبادرات 

احمللية.
 (SARC) على املستوى امليداني ميثل كل من منظمة الهالل األحمر العربي السوري  •
وجمعية أهل اخلير اخليرية أكبر املساهمني في عمليات اإلغاثة على األرض، إذ يغطيان 
معاً 76 حياً ضمن املدينة وحدها، مع تركيز أساسي على مساعدات الصحة والغذاء 

واألساسيات غير الغذائية األخرى.
•  من جهةٍ أخرى، تعتبر كل من جمعية تآلف اخليرية وجمعية أهل اخلير اخليرية اجلهات 
املواجهات  املناطق اخلطرة حيث حتصل  التي تنفذ عملياتها في  الوحيدة  اإلغاثية 

املسلحة.

26%

30%

 النازحون ضمن املدينة 44%

 النازحون خلارج املدينة 

السكان املستقرون (غير النازحني)

النسب السكانية بحسب واقع النزوح (تشرين الثاني/ نوفمبر 2013)

 النازحون ضمن املدينة 

 السكان املستقرون (غير النازحني) 

 السكان احملتاجون للمعونة

توزع السكان املقيمني حالياً في حلب بحسب استقرارهم السكني
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2.173.390

1.356.740

910.110

816.650

1.726.760

 3.083.500 

التغيرات السكانية التقديرية، تشرين الثاني/ نوفمبر 2013

 السكان احملتاجون للمعونة
 السكان املستقرون (غير النازحني) 
 سكان حلب احلاليون 
  النازحون خلارج املدينة 
 النازحون ضمن املدينة 
 مجمل السكان النازحني في حلب 
 التقديرات السكانية (2013) 

املراكز في املنقطة الغربية اآلمنة من املدينة، ومن بني املقيمني في هذه املراكز حوالي 
1000 أسرة تقيم في السكن اجلامعي اخلاص بجامعة حلب. مؤخراً عملت محافظة 
حلب على إجالء النازحني من 50 مدرسة خصصت سابقاً لإليواء، في مسعىً إلعادتها 
إلى وظيفتها التعليمية، وقامت بوضع السكان في مشروع أعد بسرعة سمي مشروع 
وجتهيزها  مكتملة  غير  سكنية  شقق  إعداد  على  املذكور  املشروع  يقوم   .1070
باألساسيات، مبساهمة من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة الهجرة 

العاملية وغيرها من اجلهات العامة الوطنية.
ً على  يتمتع النازحون في مراكز اإليواء بظروف محسنة نسبياً، حيث مت التركيز كثيرا
تأهيل هذه املراكز خالل العام 2013 من مختلف اجلهات اإلغاثية. في مناطق املدينة 
لإليواء  املكتملة كمقرات  السكنية غير  واألبنية  املدارس  إعداد بعض  الشرقية، مت 
اجلماعي عبر جهود محلية، حيث حتظى الفئات الضعيفة بأولوية اإليواء ضمنها (أسر 

األرامل والنازحني حديثاً بصورة خاصة). 

تصنيف األحياء بحسب اجلاذبية السكانية

ً األحياء املفرغة سكانيا

األحياء املفرغة سكانياً بصورة جزئية

األحياء املأهولة املستقرة سكانياً أو املستقطبة
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منظمة الهالل األحمر
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أهل اخلير
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نشاط اجلمعيات اخليرية واملنظمات غير احلكومية اإلنساني في أحياء حلب
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توزع مستويات ا�ضرار على أحياء مدينة حلب (كانون ا�ول/ ديسمبر 2013)

املدينة الصناعيةالشيخ جنار

متضرر بشدة
متضرر جزئياً

متأثر

حدود املدينة التنظيمية
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طريق رئيسية
طريق

نهر قويق 

صفحة 2 شباط 2014 مدينــة حلــبالتقييم السريع للمدينة
ا�ضرار في المباني السكنية ضمن المدينة

تركز ا�ضرار بحسب الوظائف العمرانية
 (استعماالت ا�راضي) 

السكان المتأثرون بأضرار المباني السكنية

هذا  توصل  للمدينة،  العمرانية  بالوظائف  مقارنةً  األضرار  نسب  ص  تفحّ لدى 
من  األكبر  النصيب  لها  كان  املدنية  في  السكنية  الوظائف  أن  إلى  التقييم 

الضرر، حيث؛ (اخملطط)

•   2.25 مليون من سكان حلب تأثر بشدة نتيجة األضرار في املباني السكنية 
واخملتلطة، بينما لم يتبق سوى 0.96 مليون من سكان املدينة دون تأثر مباشر 

بأضرار املباني. 
•   تتجاوز هذه النسبة السكانية نسبة املساحة املتضررة (انظر اخملطط السابق)، 
ويعزى ذلك إلى الكثافة السكانية الكبيرة في مناطق الضرر املركز. (اخملطط)

السكان األكثر تضرراً

السكان املتضررون جزئياً

السكان املتأثرون بصورة محدودة

15%

47%

38%
متضرر بشدة

متضرر جزئياً

متأثر

تصنيف أحياء املدينة بحسب مستوى الضرر
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النسبة املئوية ملستوى الضرر بحسب استعماالت اللراضي، كانون األول/ ديسمبر 2013

األضرار  نتيجة  منازلهم  ترك  على  أجبروا  قد  شخص  مليون   1.2 بأن  يقدر    •
السكن  مناطق  في  السكان  هؤالء  معظم  ويتركز  ملساكنهم،  املباشرة 
العشوائي واملدينة القدمية واألحياء التقليدية مرتفعة الكثافة التي حتيط 

باملدينة القدمية.
املتضررة جزئياً، وهو ما يجعلهم  البقاء في منازلهم  •  اختار بعض السكان 
الفئة السكانية األكثر ضعفاً من حيث واقع اإليواء، خاصةً من كبار السن 
املتعلقني عاطفياً مبنازلهم، أو من ذوي الدخل املنخفض الذين ال يستطيعون 

تكبّد "أعباء" النزوح. 

ميكن التوثق من النتائج السابقة وتقدير عدد السكان املتضررين بتأثير من واقع 
األضرار التي حلقت باألحياء من خالل املقارنة مع الكثافة السكانية التي كانت 
التركز  مناطق  التالية  اخلارطة  توضح  األزمة.  قبل  األحياء  هذه  في  سائدة 
السكاني وتوزع الكثافة السكانية عبر أحياء املدينة، حيث نالحظ أن مناطق 

تركز الضرر هي في الغالب مناطق التركز السكاني نفسها. (اخلارطة) 

24%

46%

30%

السكان املتضررون وفقاً ملستويات الضرر في البنية السكنية (سكان 2013)

•   %78 من املناطق املتضررة كانت سكنية الطابع
•   %67 من املناطق املتضررة بشدة تتركز في مناطق السكن العشوائي (اخملطط)

مني القطاع الصناعي بدوره بخسائر كبيرة نتيجة التضرر املباشر للمنشآت، 
وفرص  الدخل  توليد  في  املدينة  كفاءة  على  سلبية  نتائج  إلى  أدى  الذي  األمر 
ال  وهذا  جزئية،  بصورة  تضررت  قد  الصناعية  املناطق  من   71% أن  حيث  العمل، 

متضرر بشدة

متضرر جزئياً

متأثر
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استعماالت األراضي بحسب مستوى الضرر
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مختلط سكني وجتاري

املدينة القدمية

تركز الضرر الشديد بحسب استعماالت األراضي

يشمل الضرر الذي حلق مبدينة الشيخ جنار الصناعية التي تقع خارج نطاق مخطط 
املدينة التنظيمي.

 
15%

يقدر هذا التقييم أن ما يزيد عن 302.000 وحدة سكنية قد خرجت عن اخلدمة 
العام  في  املدينة  مساكن  مجمل  من   52% يشكل  ما  أي   ،(2013 العام  (نهاية 
2011. وقد ساهم ذلك بشكل أساسي في دفع السكان للنزوح، حيث أن %70 من 

النازحني قد خسروا األساس الفيزيائي ملساكنهم (مبستوى ضرر كلي أو جزئي).

تتركز األضرار في األحياء الشرقية واجلنوبية من املدينة، وهو مبعظمها مناطق 
بالصناعية  السكنية  الوظائف  فيها  وتختلط  السكانية  الكثافة  مرتفعة 
تعرضت  قد  املدينة  في  العشوائي  السكن  مناطق  كافة  أن  كما  والتجارية. 
 ً ألضرار كبيرة (متضرر بشدة أو جزئياً)، مما يعني أن الفئات السكانية األكثر فقرا
وضعفاً في مقاومة الظروف القاهرة كان لها النصيب األكبر من تلقي األضرار.

واألحياء  القدمية  املدينة  أحياء  من  املكون  املدينة  قلب  أيضاً  الضرر  يشمل 
وذات  السكانية  الكثافة  مرتفعة  أحياء  بدورها  وهي  بها،  احمليطة  التقليدية 

فعالية كبيرة على املستوى االقتصادي قبل األزمة.
أما مناطق غربي املدينة، فلم تتأثر بشكل ملموس من حيث مستوى الضرر,

ومن حيث مساحة الضرر، يستخلص هذا التقييم أن: (اخلارطة)، (اخملطط)

•  21 حياً من أحياء املدينة قد تضرر بشدة (أي أن معظم املباني فيه مدمرة أو 
باتت خطرة إنشائياً)

•  58 حياً قد تضرر بصورة جزئية (أضرار شديدة في نطاقات أو كتل عمرانية 
محدودة، بينما باقي املباني تبقى مأهولةً أو مت إصالحها)

•  48 حياً تأثر بصورة محدودة من حيث الضرر (أي أضرار محدودة للغاية أو دون 
أضرار مسجلة)

ً (نهاية كانون األول/ يناير بداية شباط/ فبراير) إلى  تشير التقارير مؤخرا
تغير في واقع األضرار في عدد من أحياء املدينة، إال أن تتبع األوضاع في 
املدينة التي رصدها هذا التقييم يتوقف عند نهاية العام 2013. سيتم 
خالل  من  دورياً  النزوح  وحركة  الضرر  مبناطق  اخلاصة  البيانات  حتديث 

لقطة شهرية ينشرها برنامج "املوئل".

توزع الكثافات السكانية على أحياء المدينة
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