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 اإلهداء:

 والتوجيه..بالدعم لم يبخلوا الذين إلى القوة والجمال أبي رضوان وأمي هنيده 

لى فرسان األيام الصعبة متطوعو الهالل األحمر العربي السوري وأخص بالذكر )عماد، حسام،  إ

 .. ركان، محمد، يزن، أحمد(

 األوقات العصيبة دوماً عفاف ..إلى الداعمة في 

إلى أساتذتي األفاضل في األكاديمية السورية الدولية الذين مهدوا لي الطريق للبدء بالمشروع  

 الكبير..

 يوم بهالمركز، اذا بنزل تحت التراب مابنساهن"   72إلى العم أبو خالد الذي قال يوماً: "ضليت  

عة الجغرافية الصغيرة وخرج منها بقوة وأمل بحياة  وكل من عاش لحظة ألم أو معاناة داخل هذه البق

 .جديدة.
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 المقدمة:

من الكوارث الطبيعية   بشكل مباشر أو غير مباشر األزمات اإلنسانية دوما ماتطال الجميع 

وفي هذا البحث سيتم تناول شق صغير ، والصناعية الى النزاعات المسلحة وكافة أشكال الكوارث 

حيث تشكلت األزمة في   اضية،خالل العشر سنوات الم  التي حدثت   من األزمة اإلنسانية في سوريا

الخروج وحتى العودة  عدة مراحل وأشكال مختلفة طالت المدنيين من لحظات النزاع األولى إلى 

 واإلستقرار. 

لمنظمة "طالئع   معسكر ترفيهي وتدريبي هو و  الدوير معسكريتناول هذا البحث  إدارة أزمة   

ريف  يقع في  ،من عمر السبع سنوات حتى السادس عشرة المعنية بتنشئة أطفال سورياالبعث" 

 يواء كغيره من مراكز اإل  2014العام  ية  استخدم هذا المركز منذ بدااستراد دمشق حمص،    –دمشق  

بعد توسع رقعة اندالع   خرى الستقبال الوافدين من الغوطة الشرقية ومناطق النزاع األخرىاأل

 . الطوارئشخص في حال    3000قدرته على استيعاب مايزيد عن  ل  األعمال العسكرية في المنطقة،

البحث موضوعة لغرض البحث العلمي ويجب التنويه أن المعلومات  واإلحصاءات الموجودة في 

وهي ليست قابلة للنشر أو التداول من دون موافقة رسمية من منظمة الهالل األحمر العربي 

 السوري. 

 

  

 

 

 



 

 

4 
 

 البحث: إشكالية

 بحث عن مجموعة من التساؤالت هي: يجيب ال 

 ؟  يواءماهو مركز اإل -1

 الدوير؟  إيواءمم يتألف مركز  -2

 ؟ عليه إيواءا الختيار مركز واطالق لقب مركز الدنيماهي الشروط  -3

ل ر العربي السوري وشركاؤه في العمالتجهيزات اللوجستية التي قدمها الهالل األحم ما -4

 ؟ االنساني

لعملية دارة المركز خالل ال األحمر في إالصعوبات والتحديات التي واجهتها فرق الهال  ما -5

 ؟ الغوطة الشرقيةكرية األخيرة على العس

 إلىعن توافد الوافدين بأعداد كبيرة زمة الناشئة الخطط التي اتبعتها الفرق في إدارة األ ما -6

 ؟المركز

 أهداف البحث: 

زمة  فرق الهالل األحمر ألالتي قدمتها  نسانية اإل ستجابة اال سليط الضوء علىيهدف البحث لت

عند بدء العملية العسكرية على  2018الدوير الجماعي في مطلع العام  إيواءمركز  إلىلوافدين ا

، ويركز على مراحل االستجابة لألزمة منذ الدقيقة األولى التي بدأ فيها توافد الغوطة الشرقية

المركز وكيف تم التعامل مع األعداد الضخمة واحتياجاتهم الطارئة، وتوزيعهم داخل   إلىالعائالت  

نية وتأمين المواد اإلغاثية والمياه والغذاء والرعاية الصحية لهم، بهدف  المستوطنات السك

 استخالص النتائج والدروس واالستفادة منها كدراسة حالة. 
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 البحث: ضيةفر

الدوير ناجحة فهي تعتمد على مجموعة من السلوكيات المنظمة   إيواءاذا كانت إدارة أزمة مركز 

والمبتكرة من قبل فرق الهالل األحمر بالتشارك مع المجتمع المحلي وبالتعاون مع السلطات 

النتيجة التي تؤكد نجاح أو فشل  إلىالمحلية، وسيتم تحليل هذه السلوكيات خالل البحث والتوصل 

 االستجابة لهذه األزمة. 

 البحث: أهمية 

 األهمية النظرية: -أوالا 

ً ريستفاد من هذا البحث نظ التي حصلت في المركز تعد نموذجا يحتذى   نسانيةكون االستجابة اإل  يا

، ويقدم سرد واضح لتجارب زمات في النزاعات المسلحة على المستوى االنسانيدارة األإبه في 

سواء في مجال تأمين االحتياجات األساسية للنازحين، الحفاظ    إنسانيةيمكن أن تتكرر في أي أزمة  

 على الروابط العائلية لهم، تقديم الرعاية الصحية الطارئة.

 

 األهمية التطبيقية : -ثانياا 

ً من البحث عن طريق يستفاد ت خذ المناورات والتجارب العملية وتطبيقها على حاالت  أطبيقيا

ت والمشاهدات المباشرة لبعض األشخاص عن طريق ارفاقها ، باالضافة لحفظ اإلحصائيامشابهة

 بالبحث. 
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 حدود البحث:

 الحدود المكانية: -

 ( 1)ملحق الدوير  إيواءمركز  –استراد دمشق حمص  –ريف دمشق  –سوريا  

 الحدود الزمانية: -

وتوافد  الشرقيةوهي بدء تحرير الغوطة  2018ذار/ آالواقعة التي بدأت في اعتمد البحث على 

 المركز. إلىالعائالت 

 منهج البحث:

فراد الطاقم المسؤول  أحد  أن الباحث كان  أبشكل كامل، حيث  يقوم هذا البحث على المنهج التحليلي  

 النتيجة التي يهدف إليها إلى للوصول  دارة األزمة هناك، وقام بتحليل المعلومات واألحداث إعن 

وتم جمع المعلومات إما عن طريق التجربة الشخصية أو مقابالت مع األشخاص ذوي الصلة  

 باالستجابة . 
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 :اإلطار النظري - ولاأل المبحث

 ؟ ماهو مفهوم السكن المالئم -أوالا 

إن مفهوم السكن المالئم يشمل ما هو أكثر من مجرد أربعة جدران وسقف، حيث يؤكد أهمية  

. ويجب أن توفر  يواءنظرة التوطين، والهوية الثقافية، وتوافر الخدمات في عملية اإلتضمين 

    :المساكن المالئمة  أو غيرها من أشكال المأوى ضمان الحيازة وأن تكون 

   ، مما يسمح للعيش بكرامة.األساسية المجانيةبالحصول على السلع والخدمات   -1

 .وتوفر مساحة معيشة محمية مالئمةصالحة للسكن وتحافظ على السالمة الجسدية  -2

إعداد   وإمكانية  افة  ويتوفر بها ماء صالح للشرب، ومرافق اإلمداد بالمياه واإلصحاح والنظ -3

 الطعام وتخزينه. 

 مقبولة من الناحية الثقافية.  -4

 خاص الذين يواجهون صعوبات التنقل. مجهزة وسهلة اإلستخدام بما في ذلك األش -5

 (Policy, 1948) .سبل العيش والخدمات المجتمعية  إلى  ذات موقع مناسب ييسر الوصول -6

 

 قامة المأوى والمستوطنات البشرية؟ إتهدف عمليات  ذاما إلى -ثانياا 

يساهم دعم إقامة المأوى والمستوطنات البشرية في الوقت المناسب في إنقاذ األرواح في المراحل 

 توفير الحماية من الطقس والعوامل الخارجية المؤثرة بالبشر إضافة إلىولى من األزمة، األ

األسرية   ويعد أمراٌ ضروريا لتعزيز الصحة وضمان الحفاظ على الروابطوالنزاعات المسلحة 

 وتوفير األمان والكرامة. 
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ا   (:المأوى الجماعي –)المستوطنة البشرية   يواءمفهوم مركز اإل  -ثالثا

 " كل فرد لديه الحق في سكن مالئم ".. الميثاق العالمي لحقوق االنسان 

األخرى للمأوى والمستوطنة    نسانيةتمثل المعايير الدنيا التي أقرها دليل اسفير وعدد من المراجع اإل 

 . نسانيةالبشرية تعبيراً عملياً عن الحق في سكن مالائم في السياقات اإل

وترتكز المعايير على المعتقدات والمبادئ والواجبات والحقوق المنصوص عليها في الميثاق 

 اإلنساني.  

 نسانيةوتشمل هذه الحقوق الحق في الحياة بكرامة والحق في الحماية والحق في تلقي المساعدة اإل

   .على أساس الحاجة

 مفهوم التخطيط :  –رابعاٌ 

لحصول على أفضل نتائج استجابة على المستويات اإلقليمية  يعد التخطيط أمر بالغ األهمية ل

تهائها وما بعد ان ة ويوفر فهم سياق ما قبل األزم، والوطنية وعلى صعيد الوكاالت أو المجتمعات 

اقب اجتماعية على ظروف معيشة الناس وتقييم أي عومباشر لألزمة الغير تقييماٌ لألثر المباشر و 

ٌ حتياجات ثم  اإل  ويشكل تحديد واقتصادية وسياسية   منسقاٌ لعملية    وضع خيارات استجابة مناسبة أساسا

 . يواءاإل
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 :اإلجراءات األساسية

السلطات الوطنية والمحلية لتقييم احتياجات   إلىالعمل مع السكان المتضررين باإلضافة  - 1 

 : وإمكانيات المأوى والمستوطن

وتحديد اإلحتياجات والقدرات الفورية للسكان   ،تقييم التغيرات من سياق ماقبل األزمة •

 ت محددة للجماعات المعرضة للخطر.النازحين وغير النازحين والنظر في أي احتياجا

تحديد نطاق توافر األراضي والمباني والشقق والغرف الصالحة للسكن داخل األسواق    •

 . ل السلطات المحليةالمحلية الستئجار المساكن واألراضي أو تبني مستوطنات مقدمة من قب

العمل مع أصحاب المصلحة لتحديد أكثر خيارات المساعدة فعالية ومالءمة وتحديد كيفية   - 2

 .تقديمها

وضع خطة لتوفير المأوى والمستوطنات، بالتنسيق مع السلطات المعنية والمجتمعات   3- 

 : المتضررة

والسلطات  تقديم مساعدة مخصصة حسب احتياجات وتفضيالت السكان المنكوبين •

 .المتضررة

 .تحسين كفاءة التكلفة والجودة التقنية والسرعة والتوقيت ونطاق التنفيذ والقابلية للتكرار  •

(. UN OCHA, 2015) 

 :المستوطنة تخطيط الموقع أو

المجتمعات المضيفة  العمل وفقا لعمليات التخطيط واللوائح الحالية واالتفاق على بنودها مع   -

 .الصلة ذات  والهيئات 

 المحتملة  أو الفعلية التهديدات  من آمنة  مسافة على جديدة بشرية مستوطنات  أي موقع تحديد  -

 .القائمة المخاطر من والحد 

 توسيعها إلى تحتاج قد  التي ساسيةالخدمات األ لتحديد  للمستوطنة المتوقع العمر في النظر -

 . أو تطويرها
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اختيار   في المتضررين  السكان من جماعات  ذلك في بما المصلحة أصحاب  مختلف إشراك -

 . المستوطنة وتخطيط الموقع

االعتبار   بعين خذ األمع   الموقع، تخطيط  أو الموقع على تؤثر أن  يمكن التي العوامل تحديد  -

على   تقع التي والمسؤوليات  دواراألو اللغوية أو  العرقية والهوية  عاقةواإل  والعمر الجنس

 .الجنسين

لفهم   الجغرافية المنطقة تحديد  على  قائم نهج باتباع العمل يتم الحضرية المناطق في -

 .فضلأديناميات المجتمع بشكل 

 األساسية.  والمرافق الخدمات  على المتضررين السكان حصول ضمان -

 للوصول )التنقل أو( مناآل والسفر مقبولة مسافات  لتأمين خرىاأل القطاعات  مع العمل -

 . الخدمات والمرافق األساسية إلى

 . اسيةاألس الخدمات  وتوفير ولويات األ لتحديد  الخدمات  مقدمي مع التنسيق -

 إلى الوصول وتيسير المهام، لجميع كافية مساحة لتوفير األراضي الستغالل التخطيط -

 .البشرية المستوطنة أنحاء جميع في  المناسبة السالمة تدابير وتنفيذ  والخدمات  جميع المآوي

، الجماعية الطهي وحدات  صحاح،إل وا المياه مرافق :مثل المشتركة الموارد  تخطيط إدراج -

  الدينية  االحتياجات  وتوفير الطعام توزيع نقاط التجمع، مناطق لألطفال، المالئمة المساحات 

 والحماية السالمة معايير يتبع المستوطنات  داخل ساسيةاأل  الخدمات  موضع أن من التأكد و

 .والكرامة

 وتنمية الموقع اختيار عند  الفيضانات  ومياه مياه األمطار تصريف أماكن تخطيط إدراج -

 .المستوطنة البشرية

 من خالية السكن وخدمات  مناطق جميع تبقى بحيث  المياه لتصريف مناسبة مرافق توفير -

 .ةالمياه الراكد 

 :لتخطيط الموقع أو المستوطنة المؤشرات األساسية

 قطع ذلك في بما المخيمات  مستوطنات  في شخص  لكل مربعًا متًرا 45 تخصيص  •

 األراضي العائلية. 

 يمكن حيث  العائلية، اضياألرقطع  ذلك في بما شخص، لكل مربعًا متًرا 30 تخصيص  •

 (OCHA, 1998) المخططة. المستوطنة منطقة خارج الجماعية لخدمات توفير ا
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 :الخدمات والمرافق األساسية

 أو مواقع يعيشون في الذين وأولئكاألصلية  منازلهم إلى يعودون الذيناألشخاص  يحتاج

 مثل  ،األساسية والمرافق للخدمات  والعادلاآلمن  الوصول توفير إلى  مؤقتة بشرية مستوطنات 

  والنظافة واإلصحاح المياهبمداد اإل مرافق -

 )والوقود  المواقد  ذلك في بما( ومعالجته الطعام تخزين مرافق -

 مرافق الرعاية الصحية  -

 الصلبة  النفايات  من التخلص  -

 ومراكز التعليم والتدريب المهني  المدارس -

 الترفيهية  والمناطق االجتماع وأماكن العبادة أماكن: مثل االجتماعية المرافق -

 فيه  الدفن طقوس وإقامة ثقافيًا مناسب  للدفن مكان -

 )السكنية المساحات  عن مناسبة بمسافة عزله مع (الماشية يواءإل  مكان -

 مساحة المعيشة : 

ا أمًرا المعيشة مساحة تعد   لكل ويحق أساسية، إنسانية حاجة فهي السكان، لرفاه للغاية ُمهمًّ

 من متنوعة مجموعة فيه وتؤدي بداخله، باألمان وتشعر تسكنه مكان لها يكون أن عائلة

 . األنشطة المحلية األساسية

 :في مساحة المعيشةاإلجراءات األساسية 

 .األنشطة المحلية األساسية لممارسة مالئمة معيشة مساحة لديها أسرة كل أن من التأكد  -

 للنوم أماكن من سرةلألفراد واأل المتنوعة االحتياجات  تستوعب  معيشة مساحة توفير -

 . الحياة وأنماط المحلية الثقافة يحترم بما الطعام وتناول الطعام وإعداد 

 الفيزيائي األمن لهم ليتوفر المنزلية وأصولهم للسكان األسقف والجدران األساسية إقامة  -

 .الطقس من ولحمايتهم والخصوصية والكرامة

 .الحرارية والراحة والتهوية لإلضاءة المثلى الظروف توفير -
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اآلمن لألنشطة  الوصول تدعم المعيشة بمنطقة مباشرة تحيط التي المساحة أن من تأكد  -

 العيش كسب  وأنشطة واالستحمام والغسيل والمراحيض  الطهي أماكن وتشمل األساسية

 .اللعب  ومساحات  جتماعيةإلا التنشئة ومناطق

 والمستدامة واجتماعيًا ثقافيًا المقبولة البناء ومواد  وتقنيات  يواءاإل حلول استخدام تشجيع -

 .بيئيًا

 : في مساحة المعيشةالمؤشرات األساسية 

 المخصص المأوى بداخل مالئمة معيشة مساحة  لديهم الذين المتضررين للسكان المئوية النسبة

 : اليومية أنشطتهم لممارسة وحوله لهم

ومكان   للطهي مكان بخالف فرد، لكل مكعبًا متًرا 3.5 تبلغ للمعيشة دنيا مساحة تخصيص 

 .إصحاح ومرفق لالستحمام

 المناطق الحضرية أو البارد  المناخ في فرد  لكل مكعبًا متًرا4.5  تبلغ معيشة مساحة تخصيص 

 .إصحاح ومرافق لالستحمام ومكانًا للطهي مكانًا وتشمل

  )رالحا المناخ في متًرا  2.6(  مترين عن السقف إلى رض األ من الداخلي االرتفاع يقل أال يجب   هام

 (Group, 2016) .   نقطة علىأفي 

 :في مساحة المعيشةمالحظة إرشادية 

 الطعام وتناوله وإعداد  النوم مثل اليوميةاألنشطة  لتأدية كافية المعيشة مساحة تكون أن ينبغي 

  األصول  من وغيرها المنزلية الممتلكات  وحماية  والمياه الطعام وتخزين المالبس وارتداء والغسيل

 الفئات  ومختلف الجنسين احتياجات  حسب  والفصل الخصوصية فرص  إتاحة ويجب ، الرئيسية

 .واالجتماعية الثقافية للمعايير وفقًا معين منزل ضمن العوائل وبين مختلف العمرية
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 اللوازم المنزلية :

 بأنشطة واالضطالع والسالمة والكرامة الصحة صون المنزلية باللوازم الخاصة المساعدات  تدعم

  ولوازم وتخزينه الطعام وإعداد  النوم لوازم المعيار هذا يتناول،  وخارجه المنزل يومية داخل محلية

 والنظافة واإلصحاح المياه إمداد فصل ويقدم ، الشخصية والمالبس ضاءةإلوا الراحة الحرارية

   .النظافة ولوازم المياه تخزين وأغراض  والدالء الناموسيات  مثل لوازم التفاصيل حول من مزيدًا

 

 :في دعم اللوازم المنزلية اإلجراءات األساسية 

المحلية   األنشطة لممارسة العودة من راألس  تمّكن التي العناصر إلى  الوصول وضمان تقييم  -

 عليها  والحفاظ األساسية

 االجتماعية والممارسات  ةإلعاقوا  والجنس للعمر وفقًا المختلفة االحتياجات  مراعاة -

 .العائلة والثقافية وحجم

 والنظافة الشخصية والمالبس المنزلية  األنشطة لوازم إلى للوصول األولوية إعطاء -

 .والصحة السالمة بدعم الخاصة الشخصية واللوازم

 .مناسب  وبشكل بفعالية المنزلية اللوازم مساعدات  توفير كيفية تحديد  -

المساعدات  أو النقد  على القائمة المساعدات  خالل من محليًا عليه الحصول يمكن فيما النظر -

 .  العيني للتوزيع الدولية أو اإلقليمية أو المحلية المشتريات  وتحديد  القسائم، على القائمة

 .تسليمها أو العناصر توضيب  بكيفية المتعلقة البيئية األمور مراعاة -

 .الحاجة حسب  ذلك مع والتكيف واستخداماتها وجودتها المنزلية اللوازم توفر رصد  يجب  -

  .الممتدة النزوح حاالت  في اللوازم لتجديد  خطة وضع ينبغي -

 ويجب ، وجودتها وأسعارها اللوازم توفر مدى لمعرفة المختارةاألسواق  رصد  ينبغي -

 . الوضع تطور مع المساعدة طريقة تقديم تهيئة
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 المؤشرات األساسية :

 المناسبة  الجودة ذات المالبس من يكفي ما شخاصاأل امتالك -

 وبما المناسب، بالمقاس شخص  لكل األقل على المالبس من مجموعتين توفير •

 . ثقافتهم يناسب 

 وصحي  آمن نوم لضمان مناسبة جودة وذات كافية لوازم األشخاص امتالك -

 لسرير  قماشي غطاء فرشة، أرضية، حصيرة (واحد  وفراش واحدة بطانية توفير •

 .فرد  لكل) النوم

 .البارد  المناخ في المطلوبة األرضي العزل لوازم أو  اإلضافية البطانيات  توفير •

 .المفعول مديدة بمبيدات  المعالجة الناموسيات  توفير •

 وتخزينه  وتناوله الطعام إلعداد ومناسبة كافية لوازم األشخاص امتالك -

 مزودان عائلي بحجم للطهي قِدران :أفراد  5 إلى  4 من مؤلفة مجموعة أو أسرة  لكل توفر

 وملعقتان واحد  مطبخ وسكين تقديمه، أو الطعام إلعداد  واحد  وحوض  بمقابض وأغطية،

 وأخرى الطعام أواني من واحدة ومجموعة واحد، طبق فرد  لكل  ويخصص  الطعام لتقديم

 (Pinheiro, 2005) .للشرب 

 

 والمستوطنة : المأوى لتقييم المرجعية القائمة

 لتحديد  الالزمة البيانات  على الحصول لضمان مرجعية قائمة بمثابة األسئلة من القائمة هذه تعد 

 االستعانة يمكن بل إلزامية، األسئلة  تعد  وال،  األزمة انتهاء بعد  والمستوطنات  المأوى إقامة   عمليات 

 .حسب الظروف  وتكييفها بها
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 والتنسيق : التقييم

   ؟للتنسيق  عليها متفق آلية المختصة نسانيةاإل والمنظمات  السلطات  وضعت  هل •

 المعروفة األخطار وما المتضررين، السكان حول المتاحة البيانات األساسية ما •

 والمستوطنات؟  المآوي تطرحها التي ومواطن الضعف  والمخاطر

 االستجابة؟  إليها تستند  أن يمكن طوارئ خطة هناك هل  •

 ؟ األولية  التقييمات  من بالفعل المتاحة المعلومات  ما  •

 يشمل وهل المتعددة، القطاعات  أو/و الوكاالت  بين مشترك تقييم  إجراء المخطط من هل •

 المنزلية؟  واللوازم والمستوطنات  المأوى هذا التقييم

 

 : السكانية التركيبة

 ؟العادية األسرة أفراد  عدد  كم •

 المساكن؟  من مختلفة أنواع في يعيشون الذين المتضررين السكان عدد  كم •

 ؟ األسر هذه توجد  وأين المالئم المأوى إلى تفتقر التي المتضررة األسر عدد  كم •

 أسر إلى ينتمون ال الذين ،اإلعاقة والعمر الجنس حسب  المصنفين ،األشخاص  عدد  كم •

 هم؟  وأين مالئم، غير مأوى في يقيمون أو لهم، مأوى ال الذين فردية أو

 مساعدتها ويمكن مكانها من تنزح لم التي  مناسب، مأوى دون المتضررة األسر عدد  كم •

 ؟ األصلية  موقع إقامتها في

 لهم مأوى  توفير إلى وتحتاج نزحت  التي مناسب، مأوى دون المتضررة األسر عدد  كم •

 مؤقتة؟  مستوطنات  في أو أسر مضيفة لدى

الجماعي   المرافق إلى يفتقرون الذين والعمر، الجنس حسب  المصنفين األشخاص  ا عدد  كم •

 المجتمعية؟ والمراكز الصحية الرعاية ومرافق كالمدارس
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 : المخاطر

مأوى   إلى االفتقار عن وتنتج وأمنهم وصحتهم األفراد حياة تهدد  التي الوشيكة المخاطر ما •

 ؟ الخطر لهذا المعرضين األشخاص  عدد  وكم مالئم،

 النساء فيهم بمن للخطر، المعرضون األشخاص  يواجهها التي المحددة المخاطر ما •

 االفتقار بسبب  مزمن، بمرض  المصابين أواإلعاقة  وذوي الوحيدين، طفال والقُّصرألوا

 ولماذا؟  المالئم، للمأوى

 المضيفين؟  السكان على نازحين أشخاص  وجود  تأثير ما •

 السكان تشكل التي الجماعات  مختلف بين التمييز أو للنزاع المحتملة المخاطر ما •

   والفتيات؟ النساء بين المتضررين، خاصة

 

 والقيود: الموارد

 بعض  تلبية لهم تتيح التي المتضررين للسكان الحالية والبشرية والمالية المادية الموارد  ما •

 كلها؟  أو يواءاإل مجال في العاجلة من احتياجاتهم

 ،العاجلة يواءاإل احتياجات  لتلبية واستعمالها وملكيتها األرض  بتوفر المتعلقة القضايا ما •

 اللزوم؟  عند  المؤقتة الجماعية المستوطنات  في ذلك بما

 في أو منازلهم  في النازحين استقبال عند  المضيفون السكان يواجهها  قد  التي  المخاطر ما •

 لهم؟  أرض مجاورة

 يواءإل  المتضررة وغير المتاحة القائمة المباني استخدام على تؤثر التي والقيود  الفرص  ما •

 مؤقت؟  النازحين بشكل

 مراعاة مع عليها، مؤقتة مستوطنات  إلقامة مناسبة المتاحة الخالية ألراضيا هل •

 ى؟ األخر البيئية التضاريس والقيود 

 ؟ يواءلإل حلول إيجاد  على تؤثر قد  التي التنظيمية  والقيود  الشروط ما •
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 :والبناء والتصميم المواد

 الفاعلة الجهات  أو المتضررون السكان  وفرها التي البناء مواد  أواألولى    يواءاإل حلول ما •

 ؟ األخرى

 بناء إعادة في الستخدامها أضرار به لحقت  الذي الموقع من استعادتها يمكن التي المواد  ما •

 مآٍو؟ 

 لبناء يستخدمونها التي المواد  هي وما المتضررين، للسكان الشائعة البناء ممارسات  ما •

 الخارجية؟  والجدران والسقف  للمأوى الهيكل العام

 المتضررين؟  السكان لدى المقبولة أو والمألوفة المتاحة البديلة  المواد  أو التصاميم ما •

 المأوى إلى للوصول ومأمونة جاهزة حلول توفير لضمان المطلوبة  التصميم سمات  ما •

 المتضررين؟  السكان أفراد  جميع واستخدامه بواسطة

 المقترحة؟  يواءاإل حلول في المستقبلية الضعف ومواطن األخطار تقليل يمكن كيف •

 ذلك؟ يتولى ومن  عادة المآوي تُبنى كيف •

 المشاركة على مساعدتهم أو السن وكبار اإلعاقة وذوي والشباب  النساء تدريب  يمكن كيف •

 المبادرات؟ هذه مثل تواجه التي العراقيل وما بناء مأواهم، في

 بناء على القدرة تملك ال التي األسر أو األفراد  لدعم إضافية مساعدات  توفير يلزم هل •

 بذلك؟ القيام أو فرصة مأواهم

 والمعيشية المنزلية األنشطة

السكان   لدعم منها بالقرب  أو المآوي داخل تُقام التي  والمعيشية المنزليةاألنشطة  ما •

 المأوى؟  وتصميم المساحات  تخصيص  عند  األنشطة هذه مراعاة يتم وكيف المتضررين،

 حلول طريق عن توفيرها يمكن التي بيئيًا والمستدامة القانونية العيش سبل دعم فرص  ما •

 والمستوطنات؟  المآوي وبناء المواد توريد 
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 الجماعية والمرافق األساسية الخدمات

ً  المتاحة  الماء كمية  ما •  تلبية وقيود  إمكانيات  هي وما الشخصية،  وللنظافة للشرب  حاليا

 ؟ اإلصحاح  مجال في االحتياجات المتوقعة

 وأماكن والمدارس، الصحية، العيادات  :مثل (حاليًا المتاحة االجتماعية المرافق ما •

 منها؟  االستفادة وقيود  فرص  وما) الخ العبادة،

 الجدول ما النازحين، يواءإل كأماكن المدارس، وخاصة الجماعية، المباني استخدام عند  •

 ؟ األصلي لغرضها استخدامهاالمتبعة إلعادة  واإلجراءات الزمني 

 المنزلية:  اللوازم من االحتياجات

 المتضررون؟  األشخاص  إليها يحتاج التي الغذائية غير الضرورية اللوازم ما •

 محليًا؟  الغذائية غير الضرورية اللوازم من أي على الحصول يمكن هل •

 الشراء؟  قسائم أو النقود  استخدام يمكن هل •

 بالمأوى؟  الدعم مستلزمات  توفير عمليةإلكمال  التقنية المساعدة على الحصول سيتم هل •

 : األفرشةو المالبس

األطفال و والنساء الرجال عادة يستخدمها  التي األفرشةو نيات والبطا المالبس أنواع ما •

  السن؟ وكبارإلعاقة  ا  وذوي والمرضعات  والنساء الحوامل والرضع

 بعينها؟  وثقافية اجتماعية اعتبارات  أي هناك هل •

أو  مالبس لديهم ليس الذين والرضع األعمار واألطفال جميع من والرجال النساء عدد  كم •

 على والحفاظ للجو السلبية راآلثا من الحماية لتوفير كافية أو مالئمة أفرشة أو نيات بطا

 ورفاههم؟  صحتهم وكرامتهم

 إذا الشخصية  وسالمتهم وصحتهم المتضررين األشخاص  حياة على المحتملة المخاطر ما •

 المالئمة؟  واألفرشة يات والبطان المالبس من احتياجاتهم لم تُلبّ 

 والمطلوبة الناموس، صيد  شباك توفير خاصة ،األمراض  نواقل مكافحة إجراءات  ما •

 ؟ األسر  صحة ورفاه لضمان
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 : والوقود المواقد الطعام، وتناول الطهو

 ؟ األزمة قبل تستخدمها األسرة كانت  التي الطعام وتناول الطهي أدوات  ما •

 كافية؟  طعام وتناول طهي أدوات  على الحصول يمكنها  ال التي األسر عدد  كم •

 حدوث  قبل عادة مساكنهم ويدفئون طعامهم يطهون المتضررون ألشخاص ا كان كيف •

 يطهون؟  كانوا وأيناألزمة 

 الحصول يتم كان أين ومن ألزمةا قبل عادة يُستخدم كان الذي  والتدفئة الوقود  نوع ما •

 عليه؟ 

 السبب؟  وما والتدفئة للطهي موقد  على الحصول يمكنها  ال التي األسر عدد  كم •

 والتدفئة؟  الطهي أجل من كافية وقود  موارد  على الحصول يمكنها  ال التياألسر  عدد  كم •

 للمتضررين) البيئية القلق  عوامل وخاصة (للوقود  الكافية  اللوازم توريد  وقيود  فرص  ما •

 السكان؟  من وجيرانهم  من األزمة

 جميع من النساء خاصة المتضررين على الوقود  من الكافية اللوازم توريد  تأثير ما •

 ؟ األعمار 

 االعتبار؟  في أخذها ينبغي الطعام وتناول بالطهي تتعلق ثقافية  مشكالت  أي هناك هل •

 والمعدات: األدوات

 مأوى؟  صيانة أو ترميم أو ،لألسر إلصالح المتاحة  الرئيسية األدوات  ما •

والصيانة   البناء ألعمال  الرئيسية ألدوات با  االستعانة يمكنها التي العيش سبل دعم أنشطة ما •

 ؟ األنقاض  وإزالة

 ؟ اآلمن لألدوات  االستخدام من ستُمكن التي الوعي رفع أو التدريب  أنشطة ما •

 (Sphere ،2018) 

رؤية واضحة وجمع كاف للمعلومات المطلوبة وهنا عند األجابة على األسئلة أعاله يصبح هناك  

 لتأمين المأوى المناسب والذي يضمن كرامة وسالمة الوافدين .
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 :العملي للحالة المدروسةاإلطار  -المبحث الثاني 

وفي الشق اآلخر سيتم   نظريول الحالة العملية بشكل  في الشق األ  لمبحث شقينسيتضمن هذا ا)

ن خاللها إدارة م تمالتي  واآلليات القطاعات بالتفصيل والصعوبات والحلولالعمل و الحديث عن

 (  األزمة

 

  :الدوير إيواءمركز  إلى: ملخص عن استجابة الوافدين أوالا 

تفاق بين السلطات المحلية والفصائل المسلحة بوساطة  تم اال   2018مع بداية الشهر الثالث من العام  

لخروج العائالت الراغبة من مدينة دوما وذلك بسبب  إنسانيةروسية ودولية على افتتاح معابر 

وتم ذلك بالتنسيق مع منظمة الهالل    ،نطقة مع اشتداد األعمال القتاليةالوضع اإلنساني الحرج في الم

آمنة وتم تكليف   إيواءمراكز  إلىالمعابر األحمر العربي السوري الستقبال العائالت الوافدة من 

الهالل األحمر وشركاؤه في العمل اإلنساني بتجهيز تلك المراكز وتأمين ممرات العبور اآلمن  

الدوير  إيواءز مركز أضخم تلك المراكمن  وكان ،للمدنيين واستقبالهم وتخديمهم في تلك المراكز

 .والقريب من مدينة دوماحمص  –الذي يقع على استراد دمشق 

التابعة للهالل األحمر على تجهيز المركز  يواءومع بداية الشهر الثالث عملت فرق المياه واإل 

المرافق   صيانة جميعومرافق اإلصحاح ومتوضعة على كافة انحاء المركز  مياه الشرب  بخزانات ل

غرف خشبية  وتم تجهيز المطبخ الجماعي بكافة اللوازم وتجهيز  ،الموجودة مسبقا وإحداث أخرى

مزودة بكهرباء إنارة   2م 4*3ة عن جدران خشبية وسقف خشبي مشدر مساحتها عبار منظمة

الغرفة عن  أشخاص وتم إمداد  5حيث كانت القدرة اإلستيعابية للغرفة الواحدة  ،ومقبس كهربائي

- مياه( ومواد غير غذائية )فرشات -خبز-طريق فريق اإلغاثة الموجود بمواد غذائية )معلبات 

 . عدة مطبخ(- حصر -شاحن ضوئي-مياه غالون- بطانيات 
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عمل فريق اإلغاثة على رصد احتياجات المركز بما يتناسب مع عدد العائالت التي سيتم  حيث 

في كل يوم وطلب اإلحتياج عن طريق إدارة فرع الهالل زاع ناإلتفاق على خروجها من مناطق ال

 ً اإلغاثة كانت في إقامة    أن فرق  األحمر في ريف دمشق وإدارة العمليات المركزية في المنظمة علما

 .في المركز دائمة

ً   100لـأول عملية إخالء كانت   شخص حيث تم استقبالهم على المعابر    500  بــــمقدرة    عائلة تقريبا

وتقديم   ،مركز الدوير إلىالباصات المجهزة مسبقا لنقلهم  إلىوإعانتهم في نقل األمتعة  نسانيةاإل

ية بسيارات  سعافوتأمين الحاالت اإلبسكويت طاقة (  –ية في الباصات )مياه سعاف بعض المواد اإل

 .ونقلها لمشافي دمشق في حال الضرورة إسعاف

قة )المسرح( و بعد قيام الجهات المركز تم استقبالهم في منط  إلىعند وصول أول دفعة من العائالت  

ونظرا لمساحة المركز الضخمة تم نقلهم بسيارات من منطقة المسرح  منية باإلجراءات الالزمة األ

 ظ علىث يتم وضع كل عائلة في غرفة للحفابحي في منطقة ملعب البالط غرفهم المجهزة إلى

من الممرات    للمدنيينوبالتزامن مع عمليات اإلخالء المتكررة    ،الترابط األسري وضمان لم الشمل

بتجهيز   يواءالمركز قامت فرق المياه واإل  إلى  وازدياد العائالت الراغبة بالخروج وتوافدها  نسانيةاإل

الستقبال الحاالت الفردية والمشتتة   ة)روب هول( ضخمقاعة  إلىعدد أكبر من الغرف باإلضافة 

وللحاجة  ، وكانت كل الفرق الخدمية تعمل على مدار الساعة لتأمين العائالت حسب اإلختصاص 

  إنشاء الماسة وعدم قدرة المستوصف التابع للصحة المدرسية على االستجابة للحاالت الصحية تم 

  إسعاف صاصات مع وجود سيارتيكافة االخت نقطة طبية في منطقة )الساحة( مجهزة بعيادات ل

للحاجة  باإلضافة    ،وفرق مناوبة على مدار الساعة وفرق للتقصي عن حاالت سوء التغذية واألوبئة

حداث مركز إطفاء مجهز بفريق وسيارة إطفاء مقدمة من السلطات المحلية وتم تجهيز  إلالماسة 

 تابع لوزارة الداخلية. طة لتسوية الحاالت ممن لديهم إشكاليات أمنية ومركز شرمركز أمني 
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ومع اشتداد األعمال القتالية في مناطق الغوطة الشرقية وتوسع رقعة العمليات العسكرية تم افتتاح  

،  أكثر من معبر انساني لخروج العائالت حيث لم يقتصر المركز على استقبال الوافدين من دوما

؛ األعداد الهائلة استقبال نريف دمشق ع  وعجز المراكز األخرى في ومع ازدياد األعداد الوافدة 

حيث تم وضعهم ضمن   المركزمن معبر حمورية في  شخص في يوم واحد  4800تم استقبال 

الغرف  –الحمامات  –) عوامل الطقس  الملعب العشبي وأطرافه الغير مجهز بأي وسائل حماية 

المياه الصالحة للشرب ( وهذه كانت من أصعب الحاالت والتحديات التي واجهتنا والتي    –الخشبية  

على استقبال هذا الكم الهائل أصبحت   زولعدم قدرة المرك  ،تفاقمت بدورها مع إقامتهم في الملعب 

عدوم بحيث يتم بناء خيم داخل المركز من قبل القدرة على تأمين مسكن آمن لهذه العائالت شبه م

الوافدين نفسهم ضمن المناطق الحراجية والزراعية الموجودة في المركز بحيث ال تتوافر لديهم  

ومع كل هذه الصعوبات لم تتوقف الفرق المختصة بعمليات بناء الغرف عن أدنى مقومات السالمة  

 لعائالت.ضمن هذا المركز الستيعاب ا عملها وتم بناء الغرف في كل المساحات المتاحة

 من الخارج للداخل: الدوير ابتداءاٌ إيواء مركز  إلى تقسيماتوهنا يجب اإلشارة 

 غرفة حراسة وموقف سيارات  -

 مدرسة طالئع مجهزة   -

 لتسوية اإلشكاليات األمنية  المسرح ) المركز األمني ( -

 مبنى مؤلف من ثالث طوابق يضم مكاتب إدارية وغرف إقامة مبنى اإلدارة ) القصر ( -

 وهو مركز إقامة المتطوعين المتواجدين في المركز 

 )تضم مركز طبي وغرف عناية طبية( جتماع ساحة ا -

 ( ساحة سكن)تحولتا فيما بعد لم طبخ جماعي وصالتين إطعامم -

 ( ساحة سكن )تحول فيما بعد لمملعب عشب صناعي  -

 ( ساحة سكن)تحول فيما بعد لمملعب مبلط  -

 مستوصف للصحة المدرسية  -

هذه الغرف يوجد بها مهجرين  مالحظة ) ،تلة سكنية مخصصة للطالب المقيمينك 15 -

 ( حوش الضواهرة وعدة مناطق أخرى  –  من مناطق حوش الفارة  2014سابقين من العام  
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 ( ساحة سكن)تحول فيما بعد لمالمسبح وغرف تبديل المالبس  -

 صالة استقبال الزوار   -

)وهذا يدل على اإلكتفاء في مياه   2حوالت كهرباء عدد مبئر مياه وخزان مياه جبلي و -

 الشرب ووصولها لجميع القاطنين والوافدين وخزانات الشرب ومرافق اإلصحاح( 

 مركز قوى األمن الداخلي ) شرطة ( -

 ( 1)راجع الملحق رقم  2دعات تابعة لوزارة التربية عدد مستو -

 

  3000وتخديم  الستقبال    باألحوال الطبيعية كونه معسكر طالئع  مالحظة هامة : هذا المركز مجهز

، في الحد األقصىشخص    9000  الستقبال    إيواءوضعه كمركز  تم  ستجابة  التخطيط لالوب  ،شخص

 . نسمة 18000 إلىومع بداية الشهر الرابع وصل عدد المتواجدين في المركز 

ومع كل المصاعب اللوجستية الموجودة قامت الفرق المتواجدة على األرض بتأمين جميع المواد 

األساسية الالزمة لتوفير الحد األدنى للمعيشة حيث تم تحويل الصاالت المخصصة لإلطعام  

 .مساحات ضئيلة للسكن المؤقت  إلىوالمدرسة وملحقاتها والمسبح وغرف تبديل المالبس 

كومة السورية بعمليات التسوية واتفاقات إلنهاء العمليات القتالية ضمن مناطق الغوطة  وبعد قيام الح

الشرقية وعدم القدرة على استيعاب أعداد أكبر من العائالت الراغبة بالخروج تم االتفاق على  

مناطق الشمال السوري وبقاء باقي العائالت ضمن مناطق سكنهم    إلىخروج ممن لم يرغب بالبقاء  

 إلىتم إغالق جميع المعابر لعدم وجود حاجة لها والعمل الحقا على إعادة جميع العائالت بحيث 

 .المناطق من قبل السلطات المحليةمناطق سكنهم األصلية بعد تأمين تلك 
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ا : دراسة الحالة العملية في المركز  :ثانيا

القطاع والصعوبات والحلول قطاعات وفي كل قطاع ملخص سردي عن  إلىحيث يتم التقسيم 

 .بالنسبة للقطاع

 :  يواءقطاع اإل -1

عن جدران خشبية    وهي عبارة  يواءمقدمة : تم تجهيز غرف خشبية منظمة من قبل فرق المياه واإل 

مزودة بكهرباء إنارة ومقبس كهربائي حيث كانت القدرة  2م 4* 3وسقف خشبي مشدر مساحتها 

  – ) حمامات  وتم تأهيل مرافق اإلصحاح الموجودة مسبقا أشخاص  5اإلستيعابية للغرفة الواحدة 

 .حداث أخرى متوزعة على كافة مناطق المركزإمغاسل ( و

 الصعوبات :  

تزايد وفود العائالت وعدم القدرة على تأمين أماكن الستضافتهم وإيوائهم ضمن مناطق  -

  .زراعية وحراجية

 .بالنسبة للعدد خصصة للسكن ضئيلة جدا مالمساحات ال -

 – بعض العائالت ضمن باحة المدرسة والمرافق األساسية ) صاالت اإلطعام  إيواءتم  -

وهي مخصصة    المسبح ( مع العلم أن المناطق المذكورة ال تتضمن أدنى مقومات السالمة  

   .ألغراضها األساسية وغير صالحة للسكن

إقامة  إلىي بعض األوقات وصل العدد ف حيث  ،أكثر من عائلة ضمن غرفة واحدة إيواء -

  .أشخاص  5دة علما أنها مخصصة ل ح شخص في الغرفة الوا 25

النساء واألطفال  إيواءالضرورة لفصل الذكور عن اإلناث ضمن العائلة الواحدة ألولوية  -

 .دةحضمن المناطق المغلقة بحيث يتم وضع النساء واألطفال ألكثر من عائلة في غرفة وا
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 الحلول : 

بالنسبة للمساحات الزراعية والجرداء تم التواصل مع اإلدارات المحلية لبلدات ) ضاحية   -

 ومواد لمكافحة القوارض  د المركز بسيارات رش مبيدات حشريةفالسليمة ( لر –األسد 

وتم التواصل مع العائالت وأخذ معلومات عن سبل العيش السابقة لهم واألعمال التي   -

يقومون بها وذلك إلشراكهم في عملية تجهيز الغرف ) بسبب وجود الكثيرين ممن كانو  

يعملون في حرفة النجارة واإلكساء مسبقا ( وقدرتهم على تأمين مكسب عيش مادي بسيط  

واألدوات  لهم بدون   عمل على اشراكهم ضمن المجتمع الحالي مع تأمين المواد األوليةوال

 مقابل . 

وتم العمل على تأمين كافة المناطق المأهولة بالسكان من ناحية السالمة والتجهيزات  -

 .اللوجستية التي تضمن أدنى مقومات السالمة ورفدها بمرافق إصحاح جديدة

 

 ة: اإلغاثة والمطابخ الجماعي -2

اإلغاثة: بسبب األعداد الكبيرة الموجودة في المركز والحاجة لتأمين المواد الغذائية  

والغير غذائية األساسية تم االستعانة بفرق تسجيل تابعة للهالل األحمر وتسجيل كافة 

خاصة لضمان التوزيع بشكل عادل   بطاقات وإعطائهم  الموجودة في المركز  العائالت  

 ودوري  

بعد القيام بعملية التسجيل للعائالت وتقسيم المركز لقطاعات قامت    المطابخ الجماعية:  

جمعية دير مار يعقوب المقطع بالتعاون مع النساء الوافدين بتشغيلهم بعقود مؤقتة للقيام 

بحيث توزع الوجبات  ،بطهو وجبة واحدة لتلك العائالت في اليوم وهي وجبة الغداء

على حدى ضمن سيارات لنقل الطعام والمتطوعين المشرفين المطبوخة لكل قطاع 

على التوزيع ضمن  على التوزيع من الجمعية والهالل األحمر وذلك لعدم القدرة

  .الصالتين المخصصتين للطعام لوجود عائالت مقيمة فيها 

العائالت ضمن  الخبز: تقوم فرق الهالل األحمر يوميا بتوزيع مادة الخبز على جميع

راكز توزيع خبز موزعة على  م  10لمواد وذلك بإحداث  ات المخصصة الستالم االبطاق

 .المركز
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 الصعوبات :  

قيام الجمعيات األخرى  بتوزيع المواد الغذائية بأعداد قليلة التكفي جميع القاطنين وبدون   -

 .أو فيما بينهم الهالل األحمر  أي تنسيق مع

فها أثناء عملية التوزيع  المركز وإتال إلىقيام السورية للتجارة بإدخال األطعمة والفواكه  -

إحداث تلوث ضمن المركز من الفاكهة    إلىبقصد إفراغ الحمولة والمغادرة وذلك كان يؤدي  

ثر تناولهم للفاكهة والخضار أالتالفة عدا عن حاالت التسمم التي كانت تصيب البعض على  

 . التالفة

يام عدد من المتبرعين وبقصد الظهور اإلعالمي بتوزيع بعض المواد بكميات قليلة على  ق -

 . هذه العائالت حيث أنه كان يجري إشكاليات في عملية التوزيع وهدر لكرامة اإلنسان

  

 الحلول : 

االتفاق مع جميع المتبرعين والجمعيات الراغبة بتقديم المساعدة للعائالت على تسليم جميع   -

للهالل األحمر أو توزيعها تحت إشرافه مع تحديد الوجبات بحيث تقوم الجمعيات  المواد 

  .بتوزيع وجبة الفطور ويقوم الهالل األحمر وجمعية دير مار يعقوب بتوزيع وجبة الغداء

االتفاق مع السلطات المتواجدة على األرض بعدم إدخال أي مواد بعد التأكد من صالحيتها   -

 .أصوالً  هبمضمونها وتسليمها ل الهالل األحمر و إخطار

المركز وذلك لعدم الحاجة مع توفير الخضار   إلىمنع السورية للتجارة من إدخال أي مادة   -

 . والفواكه في بسطات بسيطة وبأسعار رمزية

ً عمنع إدخال جميع األط - في المطاعم للحد من حدوث حاالت التسمم ولعدم   مة المعدة خارجا

 .وجود أماكن صالحة لحفظ تلك األطعمة وعدم الوثوق بمصدرها
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 الصحة :  -3

مقدمة : تم إحداث مركز طبي مؤقت يضم عيادات تشمل كافة اإلختصاصات األساسية الطبية بما  

كل سيارة تضم    إسعاف  اارتوسي  ،فيها عيادة للتقصي ومعالجة حاالت سوء التغذية مع فريق مجهز

ية داخل المركز سعافمسعفين مناوبين على مدار الساعة لمعالجة الحاالت اإل 4فريق مكون من 

كما قامت جمعية دير مار يعقوب المقطع بإحداث مركز طبي   ،المشافي  إلىونقل الحاالت الحرجة  

القطاعات بشكل يومي تتضمن المعاينات والتقصي    للنساء والحوامل وإدخال عيادات متنقلة تجوب 

وتم إدخال عيادة متنقلة خاصة بجمعية تنظيم األسرة للقيام بحمالت توعية وإعطاء   ،عن األوبئة

 . ةتقارير عن األوضاع الطبية األسري

 الصعوبات : 

 العيادات والمركز الطبي :  

سوء التنسيق بين جميع العاملين على األرض في القطاع الصحي وتوزيع األدوية بشكل  -

  .المركز إلىعشوائي مع دخول أكثر من فريق طبي 

  .المركز الطبي إلىعدم القدرة على استقبال جميع الحاالت الطبية الواردة  -

   .المرضى المحتاجين لعناية خاصة ومستمرةعدم وجود غرف عناية خاصة ب -

المشافي خارج المركز وذلك بسبب   إلىية التي تحتاج لنقل  سعافصعوبة اخراج الحاالت اإل -

  .اإلجراءات األمنية المشددة والتأخر باتخاذ القرار

حاالت   إلىعدم قدرة أغلب المشافي القريبة على استقبال بعض الحاالت الحرجة مما أدى   -

   .وفيات عديدة

قطنا ( اللتان تبعدان عن المركز  –مشافي ) القطيفة  إلىيه كافة الحاالت المرضية ج تو -

  20دقيقة لكل مشفى علما أن المفترض بأطول مدة زمنية للنقل أن تكون  30يقل عن الما

 .دقيقة في حاالت الكود األصفر )متوسطة الخطورة(

حدوث عدد من الوفيات داخل المركز وذلك بسبب تأخر نقلهم من المركز بسبب اإلجراءات  -

 . المذكورة سابقا

عدم القدرة على تأمين مكان الستيعاب الجثث البشرية مع اإلجراءات المعقدة إلخراجها  -

 . وتسليمها لذويها في خارج المركز أصوالً 
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التأخر في الموافقة على إخراج بعض الحاالت التي بحاجة مراجعة المشافي بشكل متكرر  -

 .جلسات غسيل كلى( بسبب اإلجراءات المشددة –)جرعات السرطان 

المشافي والطلب   إلىتحميل القائمين على العمل في المركز مسؤولية األشخاص الخارجين   -

ضياع الوقت في انتظار حاالت عديدة أمام  إلىهم مما أدى ت منهم إخراجهم على مسؤولي 

  .المشافي أليام تفاديا للمسؤولية القانونية

 الحلول : 

تم اإلتفاق مع جميع الجمعيات والمراكز الطبية العاملة على األرض والراغبة في المشاركة  -

   .األكثر حاجة يواءباالستجابة بتوزيعهم على مراكز اإل

-  ً من قبل الهالل األحمر وجمعية دير مار يعقوب وجمعية    االقتصار على تخديم المركز طبيا

وتسليمهم   مع إمكانية استالم الدواء من الراغبين في التبرع أصوالً تنظيم األسرة 

   .للمختصين

احداث بطاقة صحية تسجل جميع المراكز المذكورة وفيها تفصيل عن الحاالت المرضية   -

  .اإلزدواجية والخطأ والعشوائية في التوزيعوأنواع الدواء المأخوذة لمنع 

إحداث غرف طبية قريبة من المركز الطبي للحاالت التي بحاجة لمراقبة دائمة ومستمرة  -

 .مجهزة طبيا

إحداث مركز مع مستودع لألطراف الصناعية ومصابي الحرب مع توزيع المواد الالزمة  -

  .عكازات مرفقية ( –ووكر  –لهم )كراسي عجزة  

تفاق مع السلطات المحلية على إخراج الحاالت الحرجة على مسؤولية قائد المركز تم اال -

  .المركز بعد التعافي على مسؤوليته الشخصية إلىواعادتها 

ساعة وذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة  24الجثث لمدة  يواءإحداث غرفة مخصصة إل  -

 . لتخريجها وتسليمها لذويها أصوالً 

تم التعاقد مع مشفى الزهراوي في العاصمة دمشق الستقبال حاالت الوالدة وذلك على نفقة   -

 .المشفى وإعادتها بعد الوالدة فوراً  إلىالهالل األحمر حيث يتم نقل الحالة 
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 الخدمات المجتمعية :  -4

حل    إلىباإلضافة  مقدمة : قامت فرق مختصة بتقديم خدمات الدعم النفسي وإعادة الروابط األسرية  

لتغير ظروفهم المعيشية جراء األعمال القتالية عبر    ن نظراً ومنها الوافد   ىالمشاكل النفسية التي عان 

 . أنشطة موجهة وجلسات دعم لكافة شرئح األسرة

 الصعوبات :  

حدوث مشاكل عائلية وجماعية   إلىزيادة عدد المقيمين بالمركز مقارنةً بالمساحة أدى  -

  .وذلك لعدم توافر الخصوصية بكل عائلة على حدى

ضغط النفسي الذي يتعرض له الزوج  لدة  بسبب اححدوث مشاكل ضمن األسرة الوا -

 .إن وجدا والزوجة يومياً 

  .جنسيتعرض بعض األطفال لحاالت عنف جسدي وتحرش  -

  . حدوث بعض حاالت اإلنتحار بسبب عدم تأقلم البعض على الوضع المعيشي الراهن -

ن بشكل فردي أو و وجود العديد من األطفال المشردين الذين اليملكون عائلة وهم متواجد  -

 . مع أقربائهم

حدوث بعض المشاكل الجماعية بين المقيمين وذلك لتعدد المجتمعات والثقافات والبيئة   -

 . المجتمعية

 الحلول : 

إحداث مراكز خدمات مجتمعية ثابتة وهي عبارة عن غرف أو خيم متوزعة على امتداد  -

 .المركز لتقديم األنشطة الالزمة

مختصين نفسيين واالستعانة   إلىحالة جميع حاالت العنف الجسدي والتحرش الجنسي إ -

 . بقوى األمن لضبط تلك الحاالت وإجراء الالزم أصوالً 

  .( إلحصاء األطفال المشردين ونقلهم الحقاً لدار أيتام  sosانة بقرى األطفال ) االستع -

  .إجراء حمالت توعية للحد من االنتحار وجلسات موجهة لبعض األشخاص  -

 .العمل على حل المشاكل األسرية بشكل منفرد  -

-  
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المراكز إحداث مكتب خاص بإعادة الروابط األسرية مهمته جمع المعلومات والربط بين  -

 . األخرى لجمع معلومات عن األسر المشتتة ولم شملها

إعداد ملف خاص بالمفقودين وحاالت الضياع التي حصلت أثناء خروج العائالت من  -

المعابر وقيام الهالل األحمر بإعداد هذا الملف وتقديمه للسلطات المختصة وأخذ هذه 

 ( 2)راجع ملحق  .ذويهم إلىالموافقات إلعادة األطفال 

  

 العودة :  -5

مناطقهم تم العمل على   إلىبعد انتهاء األعمال القتالية واإلتفاق على إعادة جميع العائالت 

 مايلي :  

 تضمن الخروج من المركز ثالث مراحل 

مقربين  الشخص الموجود في الداخل من أشخاص    ةالعودة بوجود كفيل : بحيث تتم كفال -1

  .الموافقات الالزمةله موجودين في الخارج وذلك بعد أخذ 

مناطقهم وذلك عن طريق تصريح  إلىالعودة الجزئية : عودة األشخاص الراغبين  -2

كفيل خارجي على أن تتوافر فيهم شروط  إلىخطي من قبل رب األسرة دون الحاجة 

( باإلضافة للحاالت الصحية  50رجال فوق  – 15أطفال دون  –معينة ) نساء 

 .الحرجة

على موافقات مسبقة   م بناءً همناطق  إلىالعودة الجماعية : السماح بعودة جميع العائالت   -3

 إلى بحيث تم النقل برعاية الهالل األحمر بباصات مخصصة على أن يتم إعادتهم 

 . منازلهم وتقديم الخدمات لهم على أنهم عائدين والبدء بعملية التعافي وسبل العيش 
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 وفي الختام :  

أي معلومات وردت في هذا البحث هي بغرض االستفادة العلمية البحتة، وهي غير    التنويه أنيجب  

هذا البحث تم  قابلة للنشر أو التداول إال بموافقة من منظمة الهالل األحمر العربي السوري، وأن 

عربي  دارها متطوعو الهالل األحمر الأاعداده لالستفادة من إدارة أزمة مركز إيواء الدوير التي 

من أضخم االستجابات    2018استجابة الغوطة الشرقية في عام    كل حياد وإنسانية، وتعتبرالسوري ب

وتندرج تحت التجارب المؤثرة التي يعتد بها االتحاد الدولي   ،في التاريخ المعاصر نسانيةاإل

 .لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

ين من مختلف الديانات والثقافات والمجتمعات كان  على جهود متطوعهذه االستجابة قامت    كما أن

  نسانية أن اإل كرامة االنسان وألنهم يعلمون جيداً هو العمل بأقصى مايمكنهم لضمان همهم الوحيد 

  .القلوب  إلىهي اللغة الوحيدة والناجحة التي يمكن من خاللها الوصول 
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