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لماذا المجمعات السكنية اليوم؟
ـفــي الســـنوات األولى مـــن الكارثة الســـورية، كانـــت آالف العوائل 
المهجرة والمشـــردة تتمســـك بأمل العـــودة القريبـــة وأمل نصرة 
المظلوم من كل شـــعوب األرض، ولكن وبعد أكثر من عشر سنوات 
مـــن االحباطـــات المتتاليـــة والخـــذالن، بقي مـــا يقارب مـــن مليون 
وثمانمائة ألف شخص يعيشون في حوالي 1434 مخيما عشوائيا ال 

تصلح لتكون مأوًى كريمًا لإلنسان على امتداد الشمال السوري.

أصبح الشـــتاء شبحًا يخاف قدومه الكبار والصغار كل عام، فمع كل 
هطول مطـــري او ثلجـــي تتضـــرر آالف الخيام وتصـــرف مئات آالف 
الـــدوالرات على محاولـــة ترقيعهـــا وعزلها وحماية ســـاكنيها من 
المـــوت، ومع كل صيف يعيش ســـاكنوها جحيـــم األرض والتهديد 

باحتراق خيامهم كل يوم. 

ال خصوصية في حياة أهل المخيمات وهي أبسط الحقوق في حياة 
البشـــر، كأن يستند ظهر كبار الســـن بجدار يرتاحون عليه بعد عناء 
يـــوم طويل، نســـاؤهم وأطفالهم يتكبـــدون العنـــاء للوصول إلى 
الحمامـــات والمرافـــق العامة التـــي ال تضمـــن خصوصيتهم أصًال، 
كبارهـــم وذوي االحتياجـــات الخاصـــة منهم يعانون ـفــي طرقات 
المخيمات غيـــر المخدمة بالبنيـــة التحتية، وأطفالهـــم في غالبية 
األوقات ال يتمكنون مـــن الوصول للتعليم لبعد المدارس وفقدان 

أمان الطريق.

إن تأميـــن مأوى كريم لهم مزود بالمرافق التي يحتاجونها ويوفر 
لهم ولعائالتهم األمان الذي فقدوه لســـنوات طويلة والذي يعد 

اليوم أولى األولويات.
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مجمــــع
طــــــارق
السكني
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مجمع طارق الســـكني هو مشروع إنشاء مجمع ســـكني نموذجي إليواء أهلنا النازحين 
األكثر ضعفًا في الشمال السوري والمساهمة في التخلص من المخيمات تدريجيًا.

يتكون كل بناء من 4 طوابق في 
الطابق األرضي 7 شقق + محالت 

تجارية عدد 2 وثالث طوابق 
متكررة في كل منها 8 شقق

يتكون المجمع من 6 أبنية سكنية 
طابقية مبنية بمعايير ومواصفات 

قياسية. 

ــي  المباـن كافـــة  المجمـــع  يضـــم 
الخدمية (المسجد والمدرسة) 

المجمـــع مخـــدم بشـــبكات الصرف 
الصحـــي وشـــبكات ميـــاه الشـــرب 

واالستخدام وشبكة الكهرباء.

عـــــــدد العـــائالت 186 عائلـــــة أي 
مايعـادل 1,116 فــــــردًا وسطيــــــًا

المجمع مزود بالمساحات الخضراء 
(حديقة عامة).

مساحة الشقة الســـكنية الواحدة 
ــي 60 مترًا تضـــم غرفتين مع  حواـل

المطبخ والمرافق.

عــــــــــدد الشـــــــــــقق الســـــــــكنية
186شقـــــة.
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مـــــن هــو طــارق؟
طارق أبو أنس هو أحد أعضاء ومؤسسي فريق غراس النهضة 
ومدير مكتب المنظمة في الغوطة الشـــرقية لدمشق، صاحب 
همة عالية في العمل اإلنســـاني وشـــخصية اجتمع على حبها 
جميـــع مـــن عمل معـــه، كان يحرص علـــى كرامة النـــاس التي 
يســـاعدها ويعتبرها فوق أي اعتبار، استشـــهد بغـــارة طائرة 
خالل الحملـــة األخيرة على الغوطة الشـــرقية ـفــي عام 2018 
خالل ســـعيه إليصاله الخبز لألقبية التي يحتمي فيها السكان 
من القصـــف، حيث قدم روحه فداًء ألهلـــه، تكريمًا منا لذكراه 

وأثره الطيب أسمينا المجمع الجديد باسمه.
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أهمـيــــــة
المشــروع
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تعد الشقق السكنية الحل الوحيد لمشاكـــل
المخيمــات التي نــذكـــــــر بعضـــــــًا منهــــــا:

ال تصلـــح الخيمـــة بأي شـــكل من األشـــكال 
لتكون مأوى كريم آمن للبشر.

تعـــرض الخيام للتشـــقق واالنهيـــار والتلف 
الدائم والغرق أحيانًا في ظل الظروف الجوية 

المتغيرة.

البنية التحتية الســـيئة للمخيمـــات والطرق 
المحيطة بها.

عدم وجـــود إنـــارة أو شـــبكات كهربـــاء في 
معظم المخيمات.

صعوبة الوصول للمرافق العامة (الحمامات 
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عدم خصوصية المرافق للنساء واألطفال.

الحرائق المتكررة التي يسببها استخدام النار 
للطبخ والتدفئة داخل الخيام.

ارتفـــاع نســـبة الحر والحـــرارة الشـــديدة في 
الصيـــف والتعـــرض الدائـــم لخطـــر احتـــراق 
الخيمة والبرد الشـــديد في الشـــتاءوالتعرض 

الدائم لخطر غرق الخيمة.

فقدان األمـــان وصعوبة الوصـــول للخدمات 
األساسية (أســـواق، مدارس، مشافي) بسبب 

تواجد معظم المخيمات في مناطق نائية.

.06

.07

.08

.09

مجمع طارق السكني07



الموقع
تتميز األرض بالنقاط التالية:

يقـــع المجمــــــع ضمــــــــــن قـــريـــــــــة 
كفــــــــرة فـــي منطقة اعزاز ريف حلب
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أعـــ�از

كفرة

البعد عن الجبهات ومناطق النزاعات.

القرب من جميـــع البنى التحتية ما يســـهل 
تزويدها بالكهرباء والماء والصرف الصحي.

موجـــودة ضمـــن منطقة ســـكنية تســـاهم 
بتوفير الخدمات األساسية لألهالي (أسواق، 

مراكز طبية)



آلية اختيار المستفيدين
تم وضع معايير محددة للتقييم ليتم من خاللها التفضيل بين 
العائالت التي تظهر حاجتها للســـكن البديـــل، ويتم اختيار 
األكثر اســـتحقاقًا منهم لالنتقال إلى مجمع طارق السكني 

حيث يتم احتساب النقاط وفق التالي:

يحصـــل كل فرد من أفراد العائلة علـــى نقطة واحدة وبحد ال 
يتجاوز 8 نقاط لجميع أفراد العائلة. 

يحصل كل شـــخص من ذوي االحتياجات الخاصة في األســـرة 
على خمس نقـــاط كاملة. (لديه إعاقة وفـــق تقييم مجموعة 

واشنطن). 

يحصل كل شخص لديـــه مــــــرض مزمـــــن كل نقطتــــين. 

تحصل العائلة المكونة فقط من نساء وأطفال (ال يوجد ذكور 
بالغين في األسرة) على خمس نقاط كاملة. 

يحصـــل كل فـــرد كبير في الســـن (فوق 65 ســـنة) مـــن أفراد 
األسرة على نقطة إضافية. 

ـفــي حال كان المعيل لألســـرة امرأة أو طفل (دون 18 ســـنة) 
تحصل األسرة على 5 نقاط إضافية.
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يتم جمع النقاط التي حصلـــت عليها العائلة الختيار 
العـــائالت التي تحقق أعلى مجمـــوع نقاط لالنتقال 
والســـكن في مجمع طـــارق، كما يتـــم التحقق من 
معلومـــات العائلة من خالل زيارتها وأخذ اســـتبيان 
لألســـرة والتحقق من الوثائق الرسمية ومطابقتها 

مع السلطات المحلية. 



آلية التمليك

حق االنتفاع: وهو التسكين ضمن عقد يضمن للعوائل 
حق االنتفاع والسكن في الشقق السكنية طيلة فترة 
النـــزوح وال يحق ألي جهة إخراجهـــم منها وال تعطي 
الوثيقـــة الحـــق ألي جهـــة بالبيع والتصرف بالشـــقق 

السكنية طيلة فترة استدامة المشروع.

التمليك المباشر: لعائالت االيتام األشد ضعفًا بنسبة 
محدودة ال تؤثر على تركيبة المجمع وهدف المشروع.

توضيح:
تم اعتمـــاد آليتين للتمليك حفاظًا منـــا على عدم تحول 
ــى مشـــروع تجاري مـــن خالل بيع وشـــراء  المشـــروع إـل
الشـــقق في وقت الحـــق وبالتالي تغيير بنيـــة المجمع 
السكني ومواصفاته وتغيير الهدف من إقامة المجمع 
وهـــو إيـــواء العـــائالت األشـــد ضعفـــًا، وأيضا تشـــجيع 
ــى قراهم ومدنهـــم في حال  العـــائالت علـــى العودة إـل
حدوث انفراج في ســـوريا بعون هللا، ومنح حق االنتفاع 
لباقي العوائل، أما آلية التمليك فهي للداعمين الكرام 
الراغبيـــن بتخصيـــص زكاة أموالهـــم للســـكن، وذلـــك 
يشـــترط تمليـــك العائلة، لذلـــك تم إقـــرار أن يكون حق 
التمليـــك فقط لعـــائالت األيتام األشـــد ضعفًا بنســـبة 
محدودة ال تؤثر على تركيبة المجمع وهدف المشروع.

سيتم اتباع آليتين للتسكين

!
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إدارة المجمع:
تشكيل لجنة إدارة عامة للمجمع.

تشـــكيل لجان منفصلة لكل مبنى 
من أصحاب الخبرة.

11 غراس النهضة

تدريـــب اللجـــان على مبـــادئ إدارة 
القريـــة والمبنـــى ووضـــع النظـــام 
الداخلـــي الـــذي ســـيضبط عملهم، 
إدارة  قطـــاع  مـــع  بالتنســـيق 

المخيمات والمجالس المحلية.



األسس اإلنشائية والمعمارية
تـــم اعتماد البلوك األســـمنتي للجدران الخارجيـــة والداخلية 
لتوفره كمادة بنـــاء معتمدة واقتصاديـــة وذات قبول لدى 

السكان في منطقة.

المخططـــات الســـكنية المرفقـــة والمعتمدة تتماشـــى مع 
أنظمـــة وضوابط البناء المعتمدة في المجمعات الســـكنية 
المجاورة بحيث تلبي الحاجة والضرورة التي أنشـــأت ألجلها 

للحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة.
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سيتم توفير مناطق راحة مثل ممشى، ساحات خضراء لزراعة 
النباتات المحلية. 

سيكون المجمع متضمنًا عوامل األمان التي تضمن سهولة 
الوصـــول لهـــا مثل وحدات إطفـــاء الحريق ـفــي حال حدوث 

طارئ.

ســـيتم اســـتغالل األســـطح لتشـــكيل عمـــارة حدائقيـــة أو 
استغاللها في الطاقة البديلة.



شروط الشقق السكنية
صممـــت الشـــقة الســـكنية حســـب مـــا تتطلبه األســـرة 
الســـورية المكونة من 5 إلى 6 أشـــخاص بمساحة تقترب 
من 60م²، تحتوي بشـــكل أساســـي على غرفتين وحمام 

منفصل ومطبخ باإلضافة لدورة المياه.

ترتبط الشـــقة الســـكنية مع ســـبع شـــقق ٌأخرى ليتألف 
الطابق من ثمان شـــقق بمداخل مستقلة وذلك من أجل 
ســـهولة التوزيع وطرح شـــقق أكثر، ولتساهم في توفير 
كلف أعمال اإلكســـاء، كما يشـــكل هـــذا التكتل عازلية 
حرارية صيفًا وشتاًء لقلة المســـاحات الخارجية المعرضة 

للحرارة والبرودة.

تم تصميـــم المبنى ليكـــون عبارة عن 4 طوابـــق بارتفاع 
انشائي 3.3م للطابق الواحد وتعلوه تصوينه بارتفاع 1م.

يحتـــوي البناء علـــى درج بيتوني للوصـــول للطوابق، مع 
تصميـــم درج معدني للوصول للســـطح ألغـــراض الصيانة 
وذلك كإجـــراء احتـــرازي لعدم التوســـع الشـــاقولي في 

المستقبل عند الخروج من المشروع.

13 غراس النهضة
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$5,400 كلفة الشقق السكنية
تبلغ قيمة الشقة السكنية الواحدة وفقا 
للتفاصيل المعماريـــة التصميمية حوالي 
5,400 $ للشـــقة الواحدة ذات االكســـاء 
الداخلي الكامل وتعد القيمة مجدية من 
ناحيـــة االســـتدامة حيـــث يعتبـــر الحـــل 
مستداما ألكثر من 25 سنة إضافة للمزايا 
األخرى من نواحـــي الخصوصية والحماية 
البنيـــة  بنـــاء  الكرامـــة وإعـــادة  وحفـــظ 

المجتمعية.

تم تقســـيم ســـعر الشـــقة الواحـــدة لـ 20 
سهمًا لسهولة عملية التبرع حيث بلغت 
قيمة الســـهم الواحد 270$، كما يمكن 

التبرع بأي مبلغ مهما كان صغيرًا.
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مراحل المشروع
 والكلفة التقديرية

سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين متتاليتين.

المرحلة األولى:

تتمثل باستكمال بناء 93 شقة (3 كتل أبنية) 
مـــع الخدمـــات المرتبطـــة بها مـــن الطرقات 
والمســـاحات  الكهربـــاء  وشـــبكة  واالنـــارة 
الخضـــراء وشـــبكات المياه والصـــرف الصحي 
ــى نقـــل العوائل للســـكن ضمن  باإلضافـــة إـل

الشقق الجاهزة.

المرحلة الثانية:

تتمثل باستكمال بناء 93 شقة (3 كتل أبنية) 
مـــع نقـــل العوائـــل للســـكن ضمـــن الشـــقق 
ــي الخدميـــة  ــى المباـن الجاهـــزة باإلضافـــة إـل
(مدرسة + مسجد) ويعتمد استكمال المرحلة 
مـــن  الدعـــم  علـــى  الحصـــول  علـــى  الثانيـــة 

المتبرعين والجهات الداعمة.

15 غراس النهضة



كلمة الختام
مجمع طارق الســـكني ما هو إال مساهمة منا في 
طريـــق إعادة إعمار ســـوريا وتامين مـــأوى كريم لـ

186 عائلة  إلنهاء أزمة المخيمات والتي تعتبر من 
أســـوء األزمات اإلنســـانية منـــذ الحـــرب العالمية 
الثانية، مساهماتكم مهما كانت متواضعة يمكن 
أن تصنـــع الفرق وتؤوي عائلـــة وتنقذها من جحيم 

المخيمــــات.
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يمكنكم التبرع مباشرة للحملة 
عبـــر زيـــارة صفحـــة الحملة عبر 

موقعنا اإللكتروني:

يمكنكــــــــــم  استفــســــــار  ألي 
التواصل معنـــــــا عبـــر االيميل:
أو رقم الوتــــــس أب التالــــــــي:

قصـــص نجـــاح مـــن 
مجمع راما السكني




