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حملة  تكتسب  اخلامس،  عامه  السوري  النزاع  دخول  مع 
الزخم.  من  املزيد  سوريا؟”  في  السالم  دعم  يقتضي  “ماذا 
وقد مت إلى اآلن “تغريد” “الهاشتاغ” #ماذا يقتضي ألكثر من 
26.000 مرة، مع إمكانية أن يبلغ العدد 60 مليون بنهاية 

العام.

من  اإلحباط  اإلحباط.  من  بدافٍع  املبادرة  هذه  ولدت  لقد 
أن  حقيقة  من  اإلحباط  البشرية.  السوري  النزاع  تكلفة 

املساعدات اإلنسانية لم يكن لها يوماً أن تكون حالً.

السورية حل سياسي بطبيعته.  األزمة  الكل متفق، حل 
وبهذا، ميكن للركود احلالي أن يستمر لسنوات. كما ميكن 
هل  هو:  السؤال  وليلة.  يوم  بني  ما  تنقلب  أن  للمعادلة 

اجملتمع الدولي مستعد لدعم السالم في سوريا؟

السورية  النسخة  في  سيأتي  فإنه  السالم،  حلول  ولدى 
على شكل “سالٍم بالرقعة”. ففي بعض املناطق، سيستمر 
وإعادة  بالعودة  الناس  سيبدأ  اآلخر  بعضها  وفي  القتال، 
بناء دورهم، وبالبحث عن عمل، وسيرغبون بعودة أبنائهم 

ملدرسة قريبة.

ستكون  أنها  مؤمنني  للمدن  الناس  من  الكثير  سيعود 
أكثر أمناً، وبأن قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الصحية 
والتعليمية وحتصيلهم لرزقهم سيكون أفضل. لكن هل 
ستستقبل  التي  واحلارات  واألحياء  املدن  عن  فكرة  منلك 
تعقيدات  مع  سنتعامل  وكيف  غيرها؟  من  أكثر  عائدين 
تتراكم  التي  املبّيتة  العقارية  والنزاعات  وامللكيات  احلقوق 
كل يوم؟ وعدا عن اجلانب الفيزيائي، ما هي مسؤولياتنا في 

إعادة بناء مجتمعات قسمتها سنوات احلرب؟

في  ارتفاعاً  سوريا  ستشهد  السالم،  حلول  ولدى 
املدن.  في  أخرى  مرة  ستتركز  وهي  اخلاصة،  االستثمارات 
هل بدأنا أي نقاش مع املستثمر احمللي حتى نتلمس الفرص 
ألولويات  خطة  منتلك  هل  نظره؟  وجهة  من  والتحديات 
البنية التحتية واالستثمارات الالزمة لدفع عجلة التعافي 
االقتصادي؟ كيف سنخلق فرص العمل القادرة على إقناع 
بناء  بإعادة  والبدء  املسلح  العمل  عن  بالتخلي  الشباب 

حياتهم وحياة مجتمعاتهم؟

حقائق عمرانية

 51 املدن في سوريا من  • ازدادت نسبة قاطني 
% العام 2010، إلى 76 % بنهاية العام 2014

داخل  النازحني  من   %  40 املدن  • استوعبت 
سوريا، أي ما يقدر بحوالي 3.2 مليون شخص

• أكثر املدن استضافة للنازحني هي مدن حلب 
والالذقية وطرطوس وعدد من مدن ريف دمشق

ضمن  الواقعة  املدارس  من   %  35 يناهز  • ما 
اإلشغال  أو  الضرر  نتيجة  حالياً  تعمل  ال  املدن 

بالوظائف الغير تعليمية

ضمن  الواقعة  املشافي  من   %  50 من  • أكثر 
املدن خارجة عن اخلدمة

املدن  في  سكنية  وحدة   760.000 • حوالي 
السورية قد تضررت

والتراثية  التاريخية  العمرانية  املراكز  • تضررت 
ودير  وحمص  حلب  مدن  )في  واسع  نطاق  على 

الزور ودرعا ودوما وداريا(

متثل  هذه  احلقائق  قائمة  في  الواردة  املعلومات   *

املوئل  برنامج  وضعها  على  أشرف  التي  التقديرات 

باالستناد إلى مصادر معلومات متنوعة

في حقيقة األمر، نحن ال نحتاج انتظار السالم في سوريا. 
ميكننا من اآلن البدء بالترويج لالستقرار والتعافي.

“الرقع”.  تلك  من  تتشكل  اليوم  سوريا  أن  أيضاً  واحلقيقة 
وستحتاج  بالكامل  مدمرة  املناطق  بعض  وبحقّ، 
هناك  ثمة  لكن  بنائها،  إعادة  ليتم  كبيرة  الستثمارات 
الستثمارات  فيها  ميكن  والتي  العمل  مناطق  من  الكثير 
صغيرة أن تخلق فارقاً كبيراً. الكثير من املدن واألحياء مرت 
عليها سنة اآلن لم تشهد خاللها نزاعاً أو توتراً. ستحتاج 
هذه  جميع  على  لكن  مختلفة،  مقاربات  املناطق  هذه 
بل  والتعافي  االستقرار  إرساء  أجندة  متتلك  أن  املقاربات 

حتى تعزيز فرص السالم.

خالل األشهر 18 املاضية، كان برنامج املوئل يختبر بصدق 
هذا النوع من املقاربات، عبر مشاريع رائدة في حلب وحمص 
وريف دمشق، وقد أتت النتائج مشجعة. ينتظر السوريون 
مستعدون  وهم  أولوياتهم،  في  يستشيرهم  من  اليوم 
لتوفير وقتهم ومواردهم لدعم أية مبادرة وحلماية ما أجنزته 

إن هم شعروا بأنها تخدم احتياجات حياتهم بالفعل.

الرسالة واضحة: بعد أربع سنوات من النزاع، نحتاج ملقاربة 
بالسوريني  تبدأ  مقاربة  سوريا،  في  السالم  تبني  جديدة 
أنفسهم. ومع أن هذه املبادرات احمللية ستبقى مجتزأة ولن 
توفير  في  بالطبع  لكنها ستساعد  لسوريا،  السالم  توفر 

بدائل عملية ومحلية الستمرار النزاع بصورته الراهنة.

#ماذا يقتضي دعم السالم 
في سوريا؟

دير الزور، حي علي بيك 2014
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"مبادرة األحياء" 
الخاصة ببرنامج الموئل

يبنى برنامج عمل املوئل في سوريا على »مبادرة األحياء«. 
لفهم املبادرة مت استخدام مثال حي صالح الدين في حلب 
األربع  املبادرة  مكونات   .4 و   3 الصفحات  تشرحه  الذي 

تتوضح باآلتي:

األزمة  تأثير  الكلي" إطاللة على  املدينة  "تقييم  يوفر  أوالً، 
على املدينة ككل. يساعد التقييم في اختيار األحياء التي 
تتركز فيها االحتياجات اإلنسانية، والتي يكون العمل على 
ذاته في  احمللي  اجملتمع  فيها متاحاً. يساعد  التعافي  تعزيز 

اختيار أكثر مناطق العمل احتياجاً.

ثانياً، يستعمل املوئل نظاماً من املنح لتنفيذ مشاريع تالئم 
وتستجيب مباشرة لألولويات التي حددها اجملتمع واجلهات 
السكن  قطاعات  في  التدخالت  تتركز  املعنية.  احمللية 
والتزود باملياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة وتعافي 

االقتصاد احمللي والبنية التحتية اجملتمعية.

ثالثاً، توفر "مبادرة األحياء" دعماً فنياً وتدريباً للمجتمعات 
ولإلدارات احمللية، خاصًة في مجاالت إدارة املشاريع، والرقابة 
غير  املنظمات  قبل  من  املنفذة  املشاريع  على  اجملتمعية 
االقتصادية  والتنمية  للتعافي،  والتخطيط  احلكومية، 
احمللية وتدريب املهارات، ويركز التدريب على الفئات العمرية 

الشابة.

احمللية  وإداراتها  اجملتمعات  ربط  إلى  املبادرة  تهدف  وأخيراً، 
يعمل  ال  حقول  في  اجملتمع  دعم  على  القادرة  باملنظمات 
بها برنامج املوئل ضمن اختصاصه. يتم وضع خطة للحي 
ويحصل عليها مختلف املشاركني في الشأن اإلنساني من 

القادرين على توفير الدعم لهذا اجملتمع.

منجزات العام 2014
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احلضور العملياتي لبرنامج املوئل في سورية 2014-2015

الفاعلية العمرانية في 
حمص القديمة

2014، أجرى  أيار  الذي جرى في  القدمية  اتفاق حمص  بعد 
العمرانية"  الوظائف  "لفاعلية  حتليالً  املوئل  برنامج 
الهامش  في  القطاعات.  مختلف  في  احلي  مستوى  على 
والكهرباء  الصحي  والصرف  املياه  قطاعات  من  أمثلة 

وإمكانية احلركة.

فعالة"  "غير  تصنيفات.  ثالثة  الغاية  لهذه  استخدمت 
لتوصيف القطاع أو اخلدمة التي عانت من أضرار جسيمة 
القطاع  لتوصيف  جزئياً"  "فعالة  العمل.  عن  وتوقفت 
بينما  مناطق معينة،  في  أضرار  عانت من  التي  اخلدمة  أو 
فيها  استمر  أخرى  مناطق  في  محدودة  األضرار  بقيت 
محدود"  أثر  مع  "فعالة  وأخيراً  ما.  نوعاً  اخلدمة  تقدمي 
أضرار  أية  تعاني من  لم  التي  اخلدمة  أو  القطاع  لتوصيف 
تذكر، لكنها تعاني من الضغوطات نتيجة تدفق النازحني 

وعبء السكان.

وبشكل عملي أكثر،  يطبق برنامج املوئل مبدأ "الفاعلية 
على  احلياة  نوعية  عن  يعبر  مركب  كمؤشر  العمرانية" 
مستوى احلي. ويتم تقدير فاعلية احلي العمرانية من خالل 
السكن،  مجتمعة:  قطاعات  أربعة  في  األوضاع  تقييم 

والبنية التحتية، واخلدمات، واألسواق احمللية.

مبدأ  مبراجعة  املوئل  برنامج  سيقوم   ،2015 العام  في 
التدخالت  العمرانية« بهدف تطويره ولتحسني  »الفاعلية 

اإلنسانية التي تنجم عنه.

Bani 
Sibaee

Jamal 
Al -

Deen

AlKhalidia

Al Hamidia

Jub Al Jandali

Bab 
Tadmor

Al Qusoor

Bab Al Siba’a

Al Mrejeh

Bab 
Drieb

Jorat Al-
Shaiah

Bab 
Houd

Functional

Partially functional

Non-functional

Bani 
Sibaee

Jamal 
Al -

Deen

AlKhalidia

Al Hamidia

Jub Al Jandali

Bab 
Tadmor

Al Qusoor

Bab Al Siba’a

Al Mrejeh

Bab 
Drieb

Jorat Al-
Shaiah

Bab 
Houd

Functional

Partially functional

Non-functional

Bani 
Sibaee

Jamal 
Al -

Deen

AlKhalidia

Al Hamidia

Jub Al Jandali

Bab 
Tadmor

Al Qusoor

Bab Al Siba’a

Al Mrejeh

Bab 
Drieb

Jorat Al-
Shaiah

Bab 
Houd

Functional

Partially functional

Non-functional

الفاعلية في املدنية القدمية وفقاً لنمط اخلدمة

احلركة والوصول

املياه

الكهرباء

الصرف الصحي
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الشكل 1: حملة عن منطقة العمل ومجال احلركة
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 اجلنوبية
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مناطق اشتباكات 

عنيفة

صور قبل وبعد تأهيل 

املساكن في حي 

صالح الدين

مبادرة األحياء
حي صالح الدين في 

مدينة حلب
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1   تقييم المدينة
الدين  صالح  حي  حتديد  مت  وقد  واخلدمات،  واألضرار  النزوح  يحلل 

كأولوية للعمل اإلنساني.

2   تقييم الحي
يوفر حتليالت تفصيلية حول االحتياجات اإلنسانية وسبل التعافي، 

كما يحدد اآلليات التي يتبعها الناس للتكيف مع الظروف.

3   خطة عمل الحي
وشملت  احملليني،  املعنيني  مع  االجتماعات  من  سلسلة  عقدت 

النساء أيضاً، ومت االتفاق على األولويات وحتديد املشاريع.

4   المشاريع ذات األولوية
وشملت تأهيل املدخل الوحيد للحي، وحتسني التزود مبياه الشرب 

وتأهيل مساكن األسر األكثر احتياجاً.

غير فعال

فعال جزئيا
فعال جزئياً +

فعال

فعال +

حدود املدينة

حدود املدينة القدمية

املناطق العشوائية

الطرق الرئيسية ومتحلق 
املدينة

طرق فرعية

نهر )قويق(
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صور قبل وبعد 

العمل الذي جرى 

لتأهيل مدخل احلي 

املؤدي للمنطقة 

السكنية في حي 

صالح الدين، حلب

اختيار الناس 

أولوياتهم خالل 

اجتماع األهالي في 

صالح الدين، حلب

مبادرة األحياء
حي صالح الدين في 

مدينة حلب
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تقييمات املدن

 ،2014 العام  خالل  سورية  مدن  خلمس  تقييمات  إعداد  مت 

وهي مدن حمص وحلب ودرعا والالذقية ودير الزور، ومت حتليل 

وافياً  املدن حتليالً  تقييمات  توفر  األزمة على كل منها.  أثر 

حول الوضع السكاني والنزوح، السكن واملأوى، التزود باملياه، 

الكهرباء، الصحة والتعليم، األمن الغذائي، والتنقل وغير 

من حيث  الساخنة"  "النقاط  املدن  تقييمات  توضح  ذلك. 

حساسية احتياج السكان. من خالل املقارنة بني املعطيات 

التشغيلية  الوظائف  وفاعلية  الدمار  وواقع  السكانية 

واقع  حول  مفيدة  معلومات  يوفر  أن  التقييم  يستطيع 

اجملتمعات احمللية في كل حي ومنطقة في املدينة. يساعد 

ذلك بدوره الالعبني في مجال املعونة اإلنسانية على وضع 

األولويات والتخطيط لعملياتهم حجماً ومكاناً.

دعم اإليواء وتقدير االحتياجات

معمق  حتليل  إجراء  مت  املدينة،  تقييم  لنتائج  باالستناد 

الحتياجات قطاع اإليواء على مستوى احلي، وذلك في كل 

دمشق،  ريف  في  صحنايا  وأشرفية  ومعربا  التل  مدن  من 

على  وباالعتماد  حلب.  مدينة  في  الدين  صالح  حي  وفي 

مشروعاً  املوئل  برنامج  بدأ  حلب،  في  جرى  الذي  التقييم 

هذه  الحتياجات  يستجيب  املضيفة  األسر  لدعم  ريادياً 

األسر امللحة، كإجراء إصالحات منزلية ودعم أجرة املسكن 

وتوفير معدات منزلية بسيطة.

مبادرات األحياء

األحياء  مستوى  على  املبادرات  من  عدد  بتنفيذ  املوئل  قام 

االنتهاء  مت  وقد  األساسية.  اخلدمات  دعم  بهدف  حلب  في 

اجملتمع  من  وفرد  نازح   8.000 تصل  مبنفعة  مشروعني  من 

محلية  حكومية  غير  منظمة  مع  وبالتنسيق  املضيف. 

احلي  في  القاطنني  مع  تشاور  لقاءات  تنظيم  مت  )التآلف(، 

استهدف  وقد  امللحة.  احتياجاتهم  على  الوقوف  بهدف 

تنفيذ  عبر  للمنازل  اآلمنة  الشرب  مياه  توفير  التنفيذ 

مستوعب آمن وموئل عام للحي، وتوفير حمامات عامة في 

والذي  للحي  املؤدي  الوحيد  الطريق  تأهيل  وإعادة  املدرسة 

كان قد تعرض لدمار شديد.

نظام املعلومات البلدية الطارئة

مت تأسيس نظام للمعلومات البلدية الطارئة معمم على 

الشبكة لتتبع آثار األزمة املتغيرة باستمرار. وقد مت تصميم 

النزوح  وحركة  السكانية  التغيرات  لتتبع  البيانات  قاعدة 

واألسواق  العامة  واخلدمات  التحتية  والبنية  املأوى  وواقع 

وأسعار البضائع، باإلضافة لرصد التدخالت اإلنسانية التي 

النتائج  عن  معبرة  خرائط  وضع  يتم  كما  تنفيذها.  يتم 

األولويات  وضع  على  اإلنساني  اجملال  في  الالعبني  تساعد 

والتدخل. كما مت تأسيس وحدتني إلدارة املعلومات الطارئة 

)الالذقية،  النازحني  من  الكثير  تستقبالن  مدينتني  في 

ومعربا في ريف دمشق(، وتلقى فريق محلي التدريب على 

املنظومة وإدارتها. كما مت عقد ورشة عمل واسعة شملت 

لتدقيق  سوريا  مناطق  مختلف  في  البلديات  عن  ممثلني 

املنظومة وحتقيق التوافق عليها.
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Areas of interest: 

     ALTAL CITY
     ASHRAFEYAT SEHNAYA TOWN
     MAARABA TOWN

Reif Damascus 
SHELTER PROFILE

تقييم احتياجات اإليواء

غالف تقييم واقع اإليواء في ريف دمشق

غالف تقييم 

مدينة حلب

خارطة حمص 

لألنشطة 

وللمشاركني 

إنسانياً وملناطق 

العمل 
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أولويات برنامج الموئل 
في سوريا للعام 2015

تقييمات جديدة للمدن

الهجرة،  لشؤون  السويسرية  الدولة  وزارة  من  بدعم 

األوربي،  واالحتاد  والتعاون،  للتنمية  السويسرية  والوكالة 

أساسية  سورية  ملدن  تقييم   25 وحتديث  إعداد  سيجري 

خالل العام 2015. سيشمل التقييم مدناً رئيسية وثانوية 

محافظات  في  املدن  ذلك  في  مبا  احملافظات،  مختلف  من 

واحلسكة  وريف دمشق  وإدلب وحماة  ودرعا  حلب وحمص 

التقييمات من خالل  تطوير  والرقة. يجري حالياً  الزور  ودير 

وتخلص  اإلنساني،  التدخل  قطاعات  مع  موسع  نقاش 

تدعم  ولتوجهات  إنسانية عاجلة  أولويات  إلى  التقييمات 

التعافي على مستوى األحياء.

واإلصحاح،  الصحي  والصرف  املياه،  إدارة  دعم 
والنفايات الصلبة

اليونيسف،  برنامج  من  ويدعم   2014 العام  نهاية  منذ 

وسع   ،BMZ و  والتعاون  للتنمية  السويسرية  والوكالة 

برنامج املوئل أنشطته في قطاع املياه واإلصحاح ليشمل 

تقدمي الدعم الفني في مجال إدارة املياه والصرف الصحي 

والنفايات الصلبة في املدن السورية املتأثرة. تركز املشاريع 

مدعوم  تفصيلي  مسح  توفير   )1( مجاالت:  ثالثة  على 

 – واإلصحاح  املياه  ملنظومات  اجلغرافية  املعلومات  بنظام 

املياه، الصرف الصحي، محطات املعاجلة، املطمر الصحي 

تعتمد  األثر  سريعة  مشاريع  تنفيذ   )2( النقل؛  ومحطات 

 )3( القطاع؛  ضمن  اجملتمع  يحددها  التي  األولوية  على 

حمالت  وإجراء  والنظافة  الصحة  مجاالت  في  الوعي  رفع 

املشاريع في كل من  تنفيذ  يتم  واألحياء.  األزقة  لتنظيف 

حمص وحلب وريف دمشق.

االستجابة الحتياجات اإليواء

في  نشاطه  من  املوئل  برنامج  سيزيد   ،2015 العام  في 

على  اإليواء  لواقع  تقييم  إجراء  سيتم  اإليواء.  قطاع 

تقييم  من  بوصفهما جزءاً  واملدينة ككل  احلي  مستويات 

املدن. يضاف إلى ذلك، إجراء مسح تفصيلي على مستوى 

احلي لتحديد وسائل الدعم الالزمة وفقاً للحالة اإلنسانية 

وطبيعة االحتياج.

املتوفرة محلياً،  الكفاءات  لواقع  رصداً  التقييم  سيشمل 

في  أكثر  ليدخل  بالعملية  اخلاص  القطاع  ربط  وسيتم 

أنشطة تأهيل املساكن ومبا يخدم في دعم االقتصاد احمللي. 

وباالستناد إلى نتائج تقييم قطاع اإليواء، سيتم توفير فرق 

عمل تنفذ عمليات التأهيل، والتي ستشمل عزل فراغات 

اخلصوصية،  وتأمني  القواطع  وضع  املكشوفة،  السكن 

على  والتدريب  الدعم  توفير  واملرافق،  األبنية  صيانة 

مسائل إدارة مراكز اإليواء، ووضع صيغ لالتفاق بني املالكني 

والشاغلني القسريني لألبنية تضمن احلقوق للمالك وتؤمن 

الدعم  توفير  أيضاً  سيتم  االستقرار.  من  نوعاً  للشاغل 

وفقاً  النازحني  تستضيف  التي  للعائالت  املباشر  املالي 

لشروط استحقاق حتفيزية.

تقرير حال املدن السورية

يتشارك برنامج املوئل مع عدد من اخلبراء الوطنيني ومعاهد 

إلجناز  واألحياء،  املدن  تقييم  نتائج  على  وبالبناء  البحث، 

حتليل تفصيلي ألثر األزمة على املدن السورية.

لتفحص  فرصة  التقرير  سيوفر  التعافي،  على  وبالتركيز 

مسائل االقتصاد العمراني والسكن وحتليل حتديات امللكية 

وإثبات احلقوق والطاقة والتزود باملياه.

 Deir-ez-Zour
 City Pro�le
MARCH 2015  

Draft for

 revision and endorsement 

غالف تقييم 

مدينة دير الزور

دمار اجلسر املعلق، 

واحد من أبرز معالم 

مدينة دير الزور

أسرة جتتاز أكوام النفايات املتراكمة في مدينة حلب، سوريا

السكان املتبقني في األحياء املتضررة يعانون من نقص 

في مياه الشرب )منطقة امليدان شرق حي احملطة في 

حمص، 2013(
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