
 ، ومئتا مليار كلفة إعادة البناء (يوليو)أكثر من ثالثين مليار دوالر خسائر سورية حتى تموز
 عمار يوسف

 مع اؼبًتافقة للنظاـ الثابتة اإلجرامية السياسات من واحدا ومصانع، ومتاجر ومستشفيات ومدارس منازؿ من اؼبدنية للمنشآت ، واؼبنهجي العشوائي التدمَت يعترب
 .اؼبختلفة دبظاىره واإلرىاب والتعذيب اعبماعية واجملازر القتل عمليات

 الثورة بداية منذ أإلنسانية ضد اعبرائم وعلى اإلنساف حقوؽ على التعديات لتوثيق كبَتا اىتماما أولت قد اؼبختلفة والدولية والعربية السورية اؼبنظمات كانت وإذا
 .بعد الالزمة بالعناية حيظ مل للمنشآت والعشوائي اؼبنهجي التدمَت توثيق فإف ألسورية

 ىذا ومن . اؼبادية النظاـ جرائم توثيق ضرورة إىل أحملنا اؼبتاحة، الوسائل بكل بأنواعها، النظاـ جرائم توثيق إىل السورية، الدستورية اغبركة يف ، السابقة دعوتنا ويف
 نقـو أف أمل على السوري، الشعب على للنظاـ التدمَتية اؽبجمة ىذه جراء بسورية غبقت اليت اػبسائر تقدير رباوؿ مبدئية، ميدانية بدراسة قمنا فقد ، اؼبنطلق

 لالطالع ، اؼببدئية الدراسة ىذه اؼبوقع قراء أيدي بُت ىنا ونضع .مستقبال دقة وأكثر أوىف معلومات بتقدمي سورية، يف والناشطُت البحثية اعبهات مع بالتعاوف
 .النظاـ جرائم لكل أمكن ما شاملة كاملة ملفات تكوين أجل من منها باؼبزيد والقياـ ، ودراستها عليها

 
 :منهج  الدراسة: أوال
 يف السكاف لعدد التفصيلية التقديرات أف ىنا بالذكر اعبدير ومن .سورية يف لإلحصاء اؼبركزي اؼبكتب لبيانات طبقا واؼبنشآت، واؼبنازؿ السكاف عدد تقدير مت-1

 طبقا  2011 عاـ حىت حصلت اليت السكانية الزيادات االعتبار بعُت األخذ مع 2004 عاـ إحصاءات على بناء الدراسة ىذه يف سبت ، والضواحي األرياؼ
 دوف 2011   عاـ يف اإلصبايل بشكلها واآلليات واؼبنشآت بالسكاف اؼبتعلقة  اؼبعلومات يقدـ لإلحصاءات اؼبركزي فاؼبكتب .نفسو اؼبكتب لبيانات

 .السورية الثورة بداية قبيل التفصيلية واؼبنشآت واألسر السكاف عدد تقدير مت اإلحصاءات ىذه ضوء وعلى  .تفصيالت
 ىذه صحة يف أمكن ما بالتدقيق قمنا وقد . واألخبار كالصور االنًتنت على اؼبتاحة اؼبستندات ،ومن ميدانيا اؼبتاحة البيانات وفق اؼبدمرة اؼبناطق اختيار مت -2

 .عاـ بشكل التقديرات يف جدا اؼبتحفظ اعبانب وأخذنا ، البيانات
 لَتة ألربعُت مساويا الدوالر كاف فقد أيضا جدا ؿبافظة القيمة ىذه إف .دوالر كل مقابل سورية لَتة طبسُت أساس على األمريكي بالدوالر القيم حساب مت -3
 .سابقة فًتات يف
 على أيضا، اؼبساكن عدد يتضمن وىذا  .الواحدة لألسرة أشخاص ستة من يقًتب سورية يف األسر أفراد عدد متوسط أف على اإلحصائيات معظم تؤكد -4

 . أسرة لكل منزؿ أساس
 وإذا .فقط % 35 اعتربناىا فقد اؼبئة، يف طبسُت  عن تتحدث  السائدة التقديرات كانت فإذا ....أيضا جدا احملافظ اعبانب أخذنا التدمَت حجم تقدير يف -5

 .فقط لَتة مليوين برقم اكتفينا فقد اؼبتوسط، يف (أمريكي دوالر 60,000)سورية لَتة ماليُت ثالثة من تقًتب السكنية الوحدة قيمة كانت
 األثاث قدرنا اؼبناطق بعض ففي :اؼبناطق حسب األثاث قيمة يف التفاوت االعتبار بعُت أخذنا وقد !أيضا مدمرا أثاثا يتضمن مدمر بيت كل أف اعتربنا لقد -6

 ألف وطبسمئة مليوف) أمريكي دوالر ألف ثالثُت عن القيمة وسطي يزد مل تقديرا اؼبناطق أعلى ويف .(سورية لَتة 250,000)فقط أمريكي دوالر آالؼ خبمسة
 . معروؼ ىو كما سنوات عرب مًتاكم إنفاؽ عمليات ىو األثاث ألف ، أيضا جدا ؿبافظ رقم وىو (سورية لَتة
 داخليا واللجوء للهجرة مواطن ونصف مليوف من أكثر واضطرار األعماؿ لتوقف فنظرا .األزمة ىذه يف مدخراهتم معظم فقدوا قد السوريُت أف أيضا اعبلي من -7

 دبناطقهم يلحق مل ممن احملافظات أبناء باقي قبل من جدا، اؼبتضررة احملافظات من النازحُت مع التعاوف فإف وكذلك.مدخراهتم معظم ىؤالء أنفق فقد وخارجيا،
 أيضا تفاوت على منطقة، كل يف األسر عدد أساس على اؼبدخرات فقداف حساب مت لقد .اؼبدخرات من كثَتا ،استنزؼ مثال ودمشق حلب كمدينيت كبَت دمار

 أننا ىنا الواضح ومن .دوالر ألف ثالثوف األعلى حدىا وتقديرات دوالر، آالؼ خبمسة ؼبدخرات تقدير ىناؾ كاف فقد وىكذا .النافدة اؼبدخرات ىذه تقدير يف
 .واضح ىو كما مواطن كل لدى الكاملة اؼبدخرات توقع نستطيع ال إذ الكاملة، اؼبدخرات وليس كامل لعاـ متوسطة مدخرات يعادؿ ؼبا الفقد اعتربنا
 يف اؼبنتشرة  الصغَتة البضائع نقل وسيارات الصغَتة كالسيارات بالبيوت اػباصة النقل وسائل تدمَت البيوت، معظم مست اليت اؼبباشرة اػبسائر عناصر من -8

 اؼبركزي اؼبكتب إلحصاءات وفقا واعتربنا ىنا، طريقتنا ىي كما جدا متحفظ بتقدير الدراسة ىذه يف أخذنا لقد .والصناعية التجارية واؼبناطق واألرياؼ الضواحي
 ونصف مليوف إىل ألف أربعمئة بُت تًتاوح السيارة ىذه قيمة أف واعتربنا .احملافظات بُت تفاوت على سيارة، ديلكوف سورية يف مواطنا عشر ثالثة كل أف نفسو،

 ( دوالر ألف ثالثُت إىل آالؼ شبانية).اؼبناطق حسب سورية لَتة
 

 :تقديرات الخسائراإلجمالية باألرقام: ثانيا
 :التالية األرقاـ هنايتها، يف الدراسة هبذه اؼبلحقة التفصيلية التقديرات من اؼبستقاة اإلصبالية التقديرات تظهر
 (دوالر ألف وطبسمئة مليونا وأحد ومئتاف ملياراف)دوالر  2,201,552,000 :حلب ؿبافظة-1



 دوالر    6,814,030,000  ضبص ؿبافظة-2
 دوالر 11,899,680,000 دمشق ريف ؿبافظة-3
 دوالر  3,043,440,000 :إدلب ؿبافظة-4
 دوالر 3,711,094,000 :ضباة ؿبافظة-5
 دوالر 2,487,480,000 :الزور دير ؿبافظة-6
 دوالر  538,445,000  :اغبسكة ؿبافظة-7
 دوالر  2,396,090,000 :درعا ؿبافظة-8
 دوالر  122,030,000 :الالذقية ؿبافظة-9

 مئة وأربع مليونا عشر وأربعة ومئتاف مليارا وثالتوف ثالثة ) دوالر 33,214,407,000 يبلغ سورية أراضي من اؼبناطق ىذه يف الدمار ؾبموع فإف وبالتايل
  دوالر آالؼ وسبعة

 
 :خسائر مختلفة بعشرات المليارات: ثالثا
 اؼبثاؿ سبيل فعلى !والدـ والقتل الدمار فيو وزرعت إال سورية يف مكانا تًتؾ مل اإلجراـ قوات إف .الكافية البيانات توفر لعدـ دراستها تتم مل كثَتة مناطق ىناؾ-1
 مليوف إىل فيها السكاف عدد يصل إذ بالسكاف مكتظة وىي مرافقها، كل يف فادحة ػبسائر تعرضت دمشق مدينة أف مع دمشق، مدينة عن أرقاـ تقدمي نستطع مل

 طبسُت إىل الوصوؿ فإف لذا .احملافظات باقي من بكثَت أقل أضرار من نالتو ما كاف وإف أيضا، مكتظة مدينة وىي حلب، مدينة كذلك...نسمة ألف وشبامنئة
 .االعتبار بعُت اؼبناطق باقي أخذنا إذا أبدا، مستبعدا ليس اػبسائر من دوالر مليار
 ، واؼبصانع واؼبستودعات احملًتقة اؼبتاجر و اؼبدمرة اؼبشايف مثل السورية، للموارد  خياليا نزفا تشكل وىي ، بعد دراستها تتم مل كبَتة أمهية ذات عناصر ىناؾ -2

 ...والكهرباء اؼباء وسبديدات واعبسور كالطرؽ التحتية البٌت يف اؽبائلة اػبسائر إىل أيضا باإلضافة .أضرارىا حجم وتبياف حصرىا ينبغي أخرى كثَتة ومنشآت
 مفصلة لدراسات ربتاج وىي... والصناعة والتصدير السياحة مثل مهمة نشاطات وقف يف تتمثل اؼبليارات، بعشرات تقدر أخرى ىائلة  خسائر ىناؾ إف -3

 اليومية االحتياجات لسد جار إنفاؽ إىل كلو ربوؿ والتنمية، والتعمَت البناء يف يستخدـ كاف مما اػبارج، من السورية التحويالت أف ىذا إىل يضاؼ .أخرى
 اإلحصاءات حسب سنويا دوالر ملياري عن تزيد اػبارج من السوريُت ربويالت أف بالذكر اعبدير ومن .نثرية متنوعة ونفقات وكساء طعاـ من للسوريُت،
 و 2011 عامي يف اؼببلغ ؽبذا كامل شبو فقدانا يعٍت الذي األمر 2009 عاـ  دوالر مليارات  تسعة عن فزاد السياحة من الدخل أما .واػباصة اغبكومية
 .2012 اعباري العاـ هناية حىت دوالر عشرمليار طبسة عن تزيد قد فاػبسائر ىذا وعلى... 2012

 بشري عنصر ألف ثالشبئة تشغيل إف .أيضا االعتبار بعُت تؤخذ مل ونيف، لعاـ والشبيحة واؼبخابراتية العسكرية اؼباكينة تشغيل عن الناصبة سورية خسائر إف-4
 دوالرا ثالثُت عن تزيد ال بسيطة يومية تكلفة إف .واضح ىو كما جدا مكلف أمر جنوهبا، إىل مشاؽبا ومن غرهبا إىل سورية شرؽ من وتنقالهتم واحتياجاهتم بآلياهتم
 وىي .تقدير أقل يف دوالر مليارات ثالثة قيمتها خسائر تعٍت شهرا عشر اثٍت خالؿ ...آلياتو ووقود ومدفعيتو دباباتو وقذائف سالحو نفقات ،مع الواحد للعنصر

 .متطابقة دولية تقارير حسب دوالر مليارات ثالثة ىي اليت الدفاع وزارة موازنة من تقًتب أرقاـ
 

 :النزف المستقبلي:رابعا
 .دوالر مليار مائة عن تزيد احملصلة يف وىي .إليها الوصوؿ أمكن اليت الواضحة اؼبباشرة اػبسائر وتتناوؿ جدا، ؿبافظة الدراسة ىذه يف الواردة التقديرات إف-1
 ؿبافظ رقم دوالر مليار دبئيت البناء إعادة تقدير  فإف وعليو .زبفى ال موضوعية ألسباب الرسالة، ىذه يف وردت اليت بالكلفة أبدا تكوف لن البناء إعادة إف-2

 ستتصاعد الشديد، لألسف مستمر أنو يظهر ما وىو اغبالة تلك ففي....احملروقة األرض وسياسة العشوائي والقصف التدمَت مسلسل يستمر مل إف ىذا جدا،
 ...مروعة مستويات إىل األرقاـ

 عجلة وستوقف البلد موارد البناء إعادة عملية ستستنزؼ حيث ، القادمة سورية أجياؿ مستقبل يطاؿ ونزؼ حايل، نزؼ ىو سورية يف اغباصل النزؼ إف-3
 مت ؼبا تضيف تراكمية إجيابية بناء عملية ليست وىي .معطوبة سيارة إصالح عملية يف كما باحملصلة، سلبية عملية ىدـ ما بناء إعادة عملية ألف اإلجيايب، التطور
 .سابقا بناؤه
 بشكل ؿباصيل وإتالؼ وحرؽ تدمَت عمليات إىل اؼبثمرة واألشجار اػبصبة الزراعية األراضي ذات احملافظات سيما وال السورية احملافظات تعرضت لقد-4

 .اغبايل الوضع يف تقديرىا يصعب كبَتة، وجهودا أمواال سيستنزؼ الزراعة أجل من األراضي وإصالح مثمرة أشجار غرس عملية إف .منهجي
 إال سورية بناء إعادة سبويل يف يسهم ولن .السورية اؼبالية العوائد من مهم مصدر العربية اؼبساعدات أف اؼبعروؼ فمن أيضا، عريب واؼبستقبلي اغبايل والنزؼ-5

 !اؼبطاؼ هناية يف والعرب السوريوف



 .وكرامتو حريتو لنيل السوري الشعب يدفعو شك دوف كبَت شبن وىو . خيالية وتدمَت وقتل إبادة لعملية تزاؿ وما سورية تعرضت (اجملرمُت من حفنة أجل من) إنو
 مرة الباىظة األشباف ىذه مثل دفع من بد ال أنو تؤكد البالد، مقدرات على األسد آؿ ىيمنة منذ وتارخيها سورية بأحواؿ الدقيقة واؼبعرفة السياسية التحليالت ولكن

 .جديد من الكامل االستقالؿ لنيل األقل، يف
 

 :مالحق إحصائية: خامسا
 .سورية-لإلحصاء اؼبركزي اؼبكتب بيانات يف كما ، 2011و 2004 إحصاءات حسب السورية، احملافظات معظم يف واألسر السكاف عدد-1
 .السابقة اإلحصائية البيانات واقع من اؼبتاحة، اؼبيدانية البيانات حسب ، مفصل بشكل ، واؼبدخرات والسيارات واألثاث اؼبمتلكات يف الدمار قيمة تقدير-2

***************************** 
 حسب المكتب المركزي لإلحصاء في سوريا2011 و 2004اإلحصائيات السكانية في عامي -1
 

 احملافظة 2004 السكاف عدد 2011 السكاف عدد
 دمشق 1552161 1733000
 حلب 4045166 4744000
 دمشق ريف 2273074 2744000
 ضبص 1529402 1763000
 ضباة 1384953 1593000
 الالذقية 879551 991000
 إدلب 1258427 1464000
 اغبسكة 1275118 1477000
 الزور دير 1004747 1202000
 طرطوس 701395 785000
 الرقة 793514 921000
 درعا 843478 998000
 السويداء 313231 364000
 القنيطرة 66627 87000

 اجملموع 17,920,844 20,866,000
 

  بالتفصيل، مع تبيان المناطق المنكوبة2011عدد السكان و األسر لعام -2
 محافظة إدلب

عدد السكان  النواحي
2004 

عدد السكان 
2011 

 عدد المنازل/عدد األسر

 25,812 146,868 126,284 مركز إدلب
 7,188 40,898 35,166 بنش

 17,593 100,105 86,075 سراقب
 4,935 28,081 24,145 تفتناز

معرت 
 مصرين

57,859 
67,290 11,826 

 2,969 16,898 14,530 سرمين



 30,856 175,572 150,965 معرة النعمان
 10,315 58,695 50,469 خان شيخون

 13,788 78,456 67,460 كفرنبل
 5,951 33,860 29,114 التمانعة

 2,635 14,996 12,894 مركز حارم
 9,798 55,753 47,939 سلقين

 2,693 15,321 13,174 كفرتخاريم
 5,899 33,570 28,865 أرمناز

 18,466 105,075 90,348 جسر الشغور
 17,064 97,095 83,487 أريحا

 13,337 75,889 65,253 احسم
المجموع 

 العام
 

 
201,125 

  
 :بالزيادة ادلب ؿبافظة سكاف لعدد اؼبئوية النسبة16,3

 :تفاصيل حساب قيمة الدمار في مدينة إدلب 
 منزال 25,812 إدلب مركز يف الكلي اؼبنازؿ عدد*

 منزال 2581  اؼبتضررة اؼبنازؿ عدد يكوف بالتايل و  %10 اؿ يقارب ما الدمار نسبة
 االجمالي المبلغ

 بالدوالر
 التقديري المبلغ
 للوحدة

 األساسيات

 اؼبنازؿ 30000 77430000
 األثاث 10000 25810000

 اجملموع  103,240,000
 
 175,313 اؼبنكوبة اؼبناطق يف  الكلي اؼبنازؿ عدد : إدلب ريف*

 52594 يكوف اؼبتضررة اؼبنازؿ عدد بالتايل و %30 اؿ يقارب ما الدمار نسبة
 االجمالي المبلغ

 بالدوالر
 التقديري المبلغ
 للمفرد

 األساسيات

 اؼبنازؿ 20,000 1,051,880,000
 األثاث 10,000 525,940,000

 
 األمريكي بالدوالر الريف و  إدلب مركز يف الدمار إصبايل*

 اؼبنازؿ 1129310000
 األثاث 551750000

 الكلي اإلصبايل 1,681,060,000
 
 

 محافظة الحسكة



 
عدد السكان  النواحي

2004 
عدد السكان 

2011 
عدد /عدد األسر

 المنازل
 11,398 64,855 56006 عامودا

مركز رأس 
 العين

121708 140,938 24,769 

 1,529 8,698 7511 درباسية
  المجموع

 
37696 

  
 :اغبسكة ؿبافظة سكاف لعدد اؼبئوية النسبة15,8

 :تفاصيل حساب قيمة الدمار في مدينة الحسكة 
 37,696  اغبسكة يف اؼبنكوبة اؼبناطق يف الكلي اؼبنازؿ عدد
 3769 منزؿ يكوف  اؼبتضررة اؼبنازؿ عدد بالتايل و  % 10 اؿ يقارب ما الدمار نسبة

 اإلجمالي المبلغ
 بالدوالر

 التقديري المبلغ
 للمفرد

 األساسيات

 اؼبنازؿ 30,000 113,070,000
 األثاث 10,000 37,690,000

 
 :يكوف  اغبسكة  يف الدمار إصبايل

 اؼبنازؿ 113070000
 األثاث 37690000

 اإلصبايل 150,760,000
 

 محافظة الالذقية
 

عدد السكان  النواحي
2004 

 عدد السكان
2011 

عدد االسر  نسبة  األسر لعدد السكان
2011 

 4,624 5.69 26,312 23347 مركز الحفة
 

 : الالذقية ؿبافظة سكاف لعدد اؼبئوية النسبة12,7
 :تفاصيل حساب قيمة الدمار في مدينة الالذقية 

 منزؿ4,624 الالذقية يف اؼبنكوبة اؼبناطق يف الكلي اؼبنازؿ عدد
 منزال 1,850 اؼبتضررة اؼبنازؿ عدد فإف بالتايل و  % 40 يقارب ما الدمار نسبة
 االصبايل اؼببلغ

 بالدوالر
 التقديري اؼببلغ

 للمفرد
 االساسيات

 اؼبنازؿ 30,000 55,500,000
 األثاث 10,000 18,500,000

 



 :الالذقية يف الدمار إصبايل
 اؼبنازؿ 55,500,000
 األثاث 18,500,000
 اإلصبايل 74,000,000

 
 محافظة حلب

 
عدد السكان  النواحي

2004 
عدد السكان 

2011 
عدد / عدد األسر

 المنازل
 15,847 90,172 76873 أتارب

 13,966 79,465 67745 حريتان
 13,350 75,961 64758 عفرين

 9,026 51,355 43781 تل رفعت
 8,103 46,106 39306 مارع
 10,709 60,935 51948 نبل

 6,191 35,228 30032 صوران
 42,213 240,191 204766 منبج

  المجموع
 

119,405 
  
 :بالزيادة حلب ؿبافظة سكاف لعد اؼبئوية النسبة17,3 

 :تفاصيل حساب قيمة الدمار في  ريف حلب 
 منزال119,405 حلب يف اؼبنكوبة اؼبناطق يف الكلي اؼبنازؿ عدد*

 23,881  اؼبتضررة اؼبنازؿ عدد فإف بالتايل و  % 20 اؿ يقارب ما الدمار نسبة
 اإلصبايل اؼببلغ

 بالدوالر
 التقديري اؼببلغ

 للمفرد
 األساسيات

 اؼبنازؿ 30000 716,430,000
 األثاث 10000 238,810,000

 
 : حلب ريف يف الدمار إصبايل*

 اؼبنازؿ 716,430,000
 األثاث 238,810,000
 اإلصبايل 955,240,000

 
 محافظة حماة

 
عدد السكان  النواحي

2004 
 عدد السكان

2011 
 عدد األسر



 94,548 537,978 467807 مركز حماة
 18,487 105,192 91471 صوران
قلعة 

 المضيق
84780 

97,497 17,135 
 7,832 44,561 38749 كفرزيتا

المجموع 
 العام

 

 
183,002 

 
 :بالزيادة ضباة ؿبافظة سكاف لعدد اؼبئوية النسبة15

 :تفاصيل حساب قيمة الدمار في مدينة حماة
 94,548 ضباة مركز يف الكلي اؼبنازؿ عدد
 منزال 9,455 يكوف  اؼبتضررة اؼبنازؿ عدد فإف بالتايل و  %10 اؿ يقارب ما الدمار نسبة

 التقديري المبلغ بالدوالر اإلجمالي المبلغ
 للوحدة

 األساسيات

 اؼبنازؿ 30,000 283,650,000
 األثاث 10,000 94,550,000

 43,454 اؼبنكوبة اؼبناطق يف  الكلي اؼبنازؿ عدد: ضباة ريف*
 منزال13,036  اؼبتضررة اؼبنازؿ عدد يبلغ بالتايل و %30 اؿ يقارب ما الدمار نسبة

 اإلجمالي المبلغ
 بالدوالر

 التقديري المبلغ
 للوحدة

 األساسيات

 اؼبنازؿ 20,000 260,720,000
 األثاث 10,000 130,360,000

 
 : ضباة يف الدمار إصبايل

 اؼبنازؿ 544,370,000
 األثاث 224,910,000
 اإلصبايل 769,280,000

 
 محافظة حمص

 
عدد السكان  النواحي

2004 
عدد السكان 

2011 
عدد األسر 

2011 
 152,079 865,328 750501 مركز حمص

 14,489 82,443 71503 تلدو
 21,905 124,642 108102 القصير
 6,458 36,746 31870 تلكلخ
 12,973 73,817 64022 الرستن
 12,925 73,543 63784 تلبيسة



  المجموع
 

220,829 
  

 
 :بالزيادة ضبص ؿبافظة سكاف لعدد اؼبئوية النسبة15,3

 :تفاصيل حساب قيمة الدمار في مدينة حمص
 152,079 ضبص مركز يف الكلي اؼبنازؿ عدد
 منزؿ 60,832  اؼبتضررة اؼبنازؿ عدد فإف بالتايل و  %40 اؿ يقارب ما الدمار نسبة
 التقديري اؼببلغ بالدوالر اإلصبايل اؼببلغ

 للمفرد
 األساسيات

 اؼبنازؿ 40,000 2,433,280,000
 األثاث 20,000 1,216,640,000

 
 68,751 اؼبنكوبة اؼبناطق يف  الكلي اؼبنازؿ عدد :ضبص ريف
 منزال 41,251  يبلغ اؼبتضررة اؼبنازؿ عدد فإف بالتايل و %60 اؿ يقارب ما الدمار نسبة

 
 اإلجمالي المبلغ

 بالدوالر
 التقديري المبلغ
 للوحدة

 األساسيات

 اؼبنازؿ 30,000 1,237,530,000
 األثاث 10,000 412,510,000

 
 : ضبص يف الدمار إصبايل

 
 اؼبنازؿ 3,670,810,000
 األثاث 1,629,150,000
 اإلصبايل 5,299,960,000

 محافظة درعا
عدد السكان  النواحي

2004 
عدد 

 2011السكان  
 عدد األسر

 30,377 172,848 146481 مركز درعا
بصرى 
 الشام

33839 
39,930 7,018 

 9,180 52,234 44266 خربة غزالة



 9,061 51,555 43691 داعل
 4,376 24,898 21100 الجيزة

 6,734 38,318 32473 المسيفرة
 11,748 66,846 56649 مركز ازرع

 8,217 46,756 39624 جاسم
 8,498 48,355 40979 الحراك

 11,905 67,737 57404 نوى
  المجموع

 
107,114 

 
 % 18 : للزيادة درعا ؿبافظة سكاف لعدد اؼبئوية النسبة

 :تفاصيل حساب قيمة الدمار في مدينة درعا
 30,377  درعا مركز يف الكلي اؼبنازؿ عدد
 منزال 3,038 اؼبتضررة اؼبنازؿ عدد فإف بالتايل و  %10 اؿ يقارب ما الدمار نسبة

 اإلجمالي المبلغ
 بالدوالر

 التقديري المبلغ
 للمفرد

 األساسيات

 اؼبنازؿ 30000 91,140,000
 األثاث 10000 30,380,000

 
 76,737 اؼبنكوبة اؼبناطق يف  الكلي اؼبنازؿ عدد:درعا ريف
 15,347  يكوف اؼبتضررة اؼبنازؿ عدد بالتايل و %20 اؿ يقارب ما الدمار نسبة

 اإلجمالي المبلغ
 بالدوالر

 التقديري المبلغ
 للمفرد

 األساسيات

 اؼبنازؿ 20,000 306,940,000
 األثاث 10,000 153,470,000

 :درعا يف الدمار إصبايل
 اؼبنازؿ 398,080,000
 األثاث 183,850,000
 اإلصبايل 581,930,000

 
 محافظة دير الزور

 
عدد السكان  النواحي

2004 
عدد السكان 

2011 
عدد األسر 

2011 
 50,277 286,078 239196 مركز دير الزور

 19,344 110,069 92031 البوكمال
 18,096 102,965 86091 مركز الميادين

  المجموع
 

877,171 
 



 :بالزيادة الزور دير ؿبافظة سكاف لعدد اؼبئوية النسبة19,6
 :تفاصيل حساب قيمة الدمار في مدينة دير الزور 

 منزال 87,717  الزور دير يف اؼبنكوبة اؼبناطق يف الكلي اؼبنازؿ عدد
 منزال 8,772  اؼبتضررة اؼبنازؿ عدد فإف بالتايل و  %10 اؿ يقارب ما الدمار نسبة

 اإلجمالي المبلغ
 بالدوالر

 التقديري المبلغ
 للوحدة

 األساسيات

 اؼبنازؿ 30000 263,160,000
 األثاث 10000 87,720,000

 
 : اإلصبايل

 منازؿ 263,160,000
 اثاث 87,720,000
 اإلصبايل 350,880,000

 
 

 ريف دمشق
 

عدد السكان  النواحي
2004 

عدد السكان 
2011 

عدد /عدد األسر
 المنازل

 23,778 135,299 112095 الكسوة
 26,192 149,033 123474 كفربطنا

 9,784 55,670 46123 عربين
 13,663 77,745 64412 قدسيا

 38,593 219,594 181934 مركز دوما
 18,840 107,201 88816 حرستا

 5,556 31,614 26192 الضمير
 9,508 54,098 44820 مركز القطيفة

 18,229 103,721 85933 مركز التل
 2,367 13,468 11158 رنكوس

 8,615 49,020 40613 مركز الزبداني
 2,904 16,526 13692 مضايا

 243,170 1,383,637 146344 مركز قطنا
 27,895 158,722 131501 مركز داريا

 18,020 102,532 84948 الحجر االسود
   المجموع

467,114 
  

 :بالنقصاف دمشق ريف ؿبافظة سكاف لعدد اؼبئوية النسبة20,7
 :تفاصيل حساب قيمة الدمار في محافظة ريف دمشق



 منزال 467,114 دمشق ريف يف اؼبنكوبة اؼبناطق يف الكلي اؼبنازؿ عدد
 منزال 116,778 اؼبتضررة اؼبنازؿ عدد فإف بالتايل و  %25 اؿ يقارب ما الدمار نسبة

 اإلجمالي المبلغ
 بالدوالر

 التقديري المبلغ
 للوحدة

 األساسيات

 اؼبنازؿ 30,000 3,503,340,000
 األثاث 10,000 1,167,780,000

 
 :دمشق ريف ؿبافظة يف الدمار إصبايل

 اؼبنازؿ 3,503,340,000
 األثاث 1,167,780,000

 اإلصبايل 000,,4,671,120
فيكون الناتج النهائي اإلجمالي للدمار السكني  الذي ألحق ببعض مناطق سوريا المنكوبة  14,534,230,000

 مساويا ل

 
 :حساب  مقدار الدمار والخسائر في المدخرات - 3
 

 وسطي المنكوبة المناطق في األسر عدد المدينة
 المدخرات

 أسرة لكل
 بالدوالر

 المدخرات

 1,286,080,000 5000 257,216 إدلب
 376,960,000 10,000 37,696 اغبسكة
 46,240,000 10,000 4,624 الالذقية
 1,194,050,000 10,000 119,405 حلب
 2,799,110,000 10,000 279,911 ضباة

 1,346,530,000 10,000 134,653 ضبص
 1,749,220,000 10,000 174,922 درعا
 2,111,910,000 10,000 211,191 الزور دير

 6,874,180,000 10,000 687,418 دمشق ريف
 17,802,280,000   المجموع العام
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 :ئر في السيارات

 دوالر 10,000 الواحدة السيارة سعر تقدير مت
 دوالر 10,000 الواحدة السيارة سعر تقدير مت

 كلها سورية يف السيارات و للمدخرات العاـ اإلصبايل
 

 18,697,877,00 اإلجمالي للسيارات و المدخرات
  

 : سوريا يف اػبسائر و للدمار اإلصبايل اؼببلغ
 

 المناطق
 المنكوبة

 و للمنازل الدمار
 االثاث

 كل خسائر اجمالي السيارات دمار المدخرات خسارة
 محافظة

 3,043,440,000 76,300,000 1,286,080,000 1,681,060,000 إدلب
 538,445,000 10,725,000 376,960,000 150,760,000 اغبسكة
 122,030,000 1,790,000 46,240,000 74,000,000 الالذقية

 2,201,552,000 52,262,000 1,194,050,000 955,240,000 حلب ريف
 3,711,094,000 142,704,000 2,799,110,000 769,280,000 ضباة

 6,814,030,000 167,540,000 1,346,530,000 5,299,960,000 ضبص
 2,396,090,000 64,940,000 1,749,220,000 581,930,000 درعا
 2,487,746,000 24,956,000 2,111,910,000 350,880,000 الزور دير

 11,899,680,000 354,380,000 6,874,910,000 4,671,120,000 دمشق ريف
 33,214,407,000 1,120,201,000 17,784,280,000 14,534,230,000 اجملموع

المجموع 
 الكلي

 33,214,407,000 

 

 اؼبدينة
 الدمار نسبة

 السيارات يف

 السكاف عدد
 اؼبناطق يف

 اؼبنكوبة

 االشخاص عدد
 ديلكوف الذين

 سيارة

 السيارات عدد
 الكلي

 السيارات عدد
 غبجم نسبة اؼبنكوبة

 الدمار
 اؼبدمرة السيارات تكلفة

 76,300,000 7,630 76,295 15 1,144,423 %10 ادلب
 10,720,000 1,072 10,725 20 214,491 %10 اغبسكة
 1,790,000 179 1,316 20 26,312 %15 الالذقية
 52,262,000 5,226 52,262 13 679,412 %10 حلب
 10% ضباة

  
142,704 14,270 142,704,000 

 167,540,000 16,754 83,768 15 1,256,519 %20 ضبص
 64,940,000 6,494 43,294 15 649,407 %15 درعا
 24,956,000 2,469 24,956 20 499,112 %10 الزور دير

 ريف
 354,380,000 35,438 177,192 15 2,657,880 %20 دمشق

المجموع 
 895,597,000      العام



 
 .2012 (يوليو) سبوز شهر منتصف يف الدراسة ىذه إجناز مت
 :الدراسة إجناز انتهاء بعد بالفًتة متعلقة ومالحظات تتمات-5
 . ( وغَتىا 23ميغ) اغبربية بالطائرات للمدينة اؽبائل القصف عن ناذبة حلب مدينة يف خطَتة أضرار حصلت _1
 .اؼبدينة من هبا بأس ال أجزاء اػبراب و الدمار عم حيث وبرزة القدـ و القابوف أحياء يف كما نفسها دمشق مدينة يف حصل نفسو األمر _2
 .الدراسة ىذه يف أثبتناه ما معظم تؤكد ومستقلة رظبية حكومية مصادر من وإحصاءات مقاالت الدراسة ىذه مع مرفق_3
 

 : كالتايل اؼبرفقات
  مليار دوالر أضرار األعمال اإلرهابية في مدينة حمص8.5: محافظ حمص1)

 .دوالر مليار 8.5 يعادؿ ما أي سورية لَتة مليار 600 بلغت احملافظة، يف االرىابية األعماؿ خلفتها اليت اؼبادية اػبسائر إف ؿبمد أضبد ضبص ؿبافظ قاؿ
 ضبص يف اؼبسلحة للمجموعات اإلرىابية األعماؿ خلفتها اليت اؼبادية واػبسائر األضرار حجم" إف قولو ؿبمد عن أألربعاء يـو أحمللية (الوطن) صحيفة ونقلت
 ".دوالر مليار 8.5 يعادؿ ما وىو لَتة مليار 600 بنحو تقدر
 كما حبمص التحتية والبٌت السكنية واألبنية العامة اؼبنشآت لتأىيل اإلجناز عبنة مقًتحات على اجمللس رئيس سفر عادؿ برئاسة اؼباضي أيار وافق الوزراء ؾبلس وكاف
 الكهرباء وتعديات اؼبشروع غَت االستجرار لضبط قانوف مشروع أقر

 ضبص أىايل من اؼبواطنُت صبيع إبالغ" لو، تعميم يف احملافظُت من غالوجني عمر احمللية اإلدارة وزير اػبدمات لشؤوف الوزراء ؾبلس رئيس نائب طلب بدوره،
 ".االعتيادية حياهتم ؼبمارسة آمن بشكل ضبص أحياء من حيا 12 إىل عودهتم بإمكانية األخرى احملافظات إىل الوافدين
 الشمايل بعلبة ودير العريس، وجورة والبياضة، اللوز، وكـر ,اإلنشاءات ,عمرو بابا أحياء" وىي 12 الػ األحياء الشأف هبذا كتاب يف ضبص ؿبافظة وحددت
 ".الشمايل القسم وقصور النازحُت، وحي الزيتوف، وكـر عشَتة، وحي اعبنديل، وجب واعبنويب،

 ".اؼبسلحُت فلوؿ من تطهَتىا" بعد 12الػ األحياء يف واؼبرافق التحتية للبٌت والتأىيل الصيانة أعماؿ من االنتهاء اؼباضي، األحد يـو أكد ضبص ؿبافظ وكاف
 شبكات وصيانة تأىيل وإعادة لألضرار تعرضت اليت والبيوت األحياء بعض وترميم تأىيل إلعادة اؼبتخذة اإلجراءات اؼباضي، أيار ناقش الوزراء ؾبلس وكاف

 .أخرى مناطق يف اؼبتضررة األحياء تأىيل جانب إىل أوىل كمرحلة ضبص ؼبدينة اجملاؿ ىذا يف األولوية تعطى أف على العامة واؼبرافق اػبدمة
 البنية يف وزبريب وجرحى ضحايا سقوط عن أسفر ما مؤخرا، عنف وأعماؿ وقصف عسكرية لعمليات ضبص يف أحياء عدة تعرض عن إعالمية تقارير ربدثت
 .األساسية اؼبواد وفقداف واؼباء الكهرباء انقطاع إىل إضافة ,التحتية
 يف الدولية اؼبنظمات جهود تعثر وسط شهرا 17 من اكثر منذ البالد تعيشها اليت األزمة جراء فيها االنساين الوضع تردي من سورية يف اؼبناطق من الكثَت وتعاين
 .واؼبتضررين احملتاجُت اىل االنسانية اؼبساعدات ايصاؿ

 حيث وحلب، دمشق وخاصة ,سورية ؿبافظات عدة يف "اغبر اعبيش" وعناصر اعبيش بُت واالشتباكات العسكرية للعمليات تصاعدا االخَتة االشهر وشهدت
 .اجملاورة الدوؿ اىل االالؼ عشرات ونزوح ,الضحايا االؼ سقوط عن اؼبواجهات تلك اسفرت

/Syria news 2012/0905/ 
 
  مدرسة تستخدم كمراكز إيواء796:  وزير التربية 2)

 إضافة اعباري أيلوؿ 16 يف واؼبقرر 2012/2013 اعبديد الدراسي العاـ لبدء الالزمة االجراءات تنفيذ أكملت الوزارة أف الًتبية وزير الوز ىزواف الدكتور أكد
 .الًتبوية العملية يهم ما كل استكماؿ إىل

 حنو تضرر من الرغم على اعباري الشهر من 16 األحد يـو صباح يف ىي اعبديد الدراسي العاـ بداية أف اؼباضية الليلة السوري التلفزيوف مع لقاء يف الوز وأوضح
 القطر ؿبافظات معظم يف اؼبسلحة االرىابية اجملموعات هبا تقـو اليت اإلرىابية األعماؿ جراء مدرسة 2000

 مدخل على ارتكزت وطنية معايَت وفق الثانوي والثاين والتاسع السادس بصفوؼ اػباصة اعبديدة اؼبناىج تطبيق من األخَتة اؼبرحلة أجنزت الوزارة إف الوز وقاؿ
 .وميدانية وفرعية مركزية دورات اتباعو خالؿ من عليها التدريسي الكادر ودربت اؼبهارات مدخل وتبٍت اؼبناىج بُت والتكامل اؼبعرفة أساسيات
 وثانياً  الشهداء لذوي األولوية كانت حيث الشروط حققوا ممن وواقعي إنساين منطلق من الساخنة اؼبناطق يف اؼبعلمُت أوضاع عاعبت الوزارة إف الوز وأضاؼ

 سنوات طبس أمضوا ممن الذكور أو سنوات طبس أمضُت ممن العازبات مث ومن للمتزوجات



 ربديد قررت ولذلك الًتبوية العملية يف خلل إىل سيؤدي ذلك ألف اغبالية األزمة خلفية على بطلبات يتقدموف من صبيع نقل تستطيع ال الوزارة أف إىل الوز وأشار
 ربديد إهناء سيتم األوضاع تستقر وعندما األمٍت الوضع حسب التحديد ىذا وديدد األوؿ الدراسي الفصل هناية حىت ؿبافظتو يف اؼبدرسة أو اؼبدرس عمل مركز
 .العمل مركز

 اؼبدرسات من 1681 بينهم من ومدرسة مدرس 3200 يشمل الذي واؼبدرسات اؼبدرسُت تنقالت ملحق القادـ األحد يـو ستصدر الوزارة أف إىل الوز ولفت
 الشهداء ذوي من 54 و الذكور اؼبدرسُت من 408و العازبات اؼبدرسات من 1047 و اؼبتزوجات

 منها عمل فرصة ألف 15 عن الشباب تشغيل مشروع ضمن وذلك اعباري الشهر خالؿ وستعلن التعليم توطُت لتحقيق تسعى الوزارة أف الًتبية وزير وبُت
 .احملافظات ىذه ألبناء فيها األولوية وستكوف حلب وريف الزور ودير واغبسكة الرقة حملافظات ستخصص 11500

 يف الًتبية مديرية عنها ستعلن مسابقة أي أف إىل مشَتا االختصاص حسب التدريسية الكوادر من حاجتها عن ستعلن احملافظات يف الًتبية مديريات أف الوز وأكد
 .الوزارة مع وليس الًتبية مديرية مع عقدا يوقع أف للمسابقة التقدـ قرر إذا متسابق أي وعلى معينة شروط ضمن ستكوف ؿبافظة أي

 الصفية القاعة يف الطالب عدد من باؼبئة 73 ىناؾ إف إذ فيو مبالغ مدرسة 22650 عددىا البالغ القطر مدارس يف الطالبية الكثافة عن اغبديث إف الوز وقاؿ
 توجد حيث والالذقية وحلب دمشق مدف يف موجودوف باؼبئة 4 ولدينا طالبا 40 الػ دوف باؼبئة 23 لدينا بينما العاؼبي اؼبعدؿ مع يتناسب وىذا طالبا 30 الػ دوف

 .الساخنة اؼبناطق من الطالب بعض انتقاؿ حساب على كبَت بشكل الكثافة ارتفعت إذ نفسها فرضت اغبالية األزمة ولكن طالبية كثافة
 ال عدد انتقاؿ بسبب اػبطة أوقفت اغبالية األزمة ولكن 2015 عاـ هناية مع النصفي الدواـ من االنتهاء إىل حكومية خطة وفق تسعى الوزارة إف الوز وأضاؼ

 .آخر دواـ ىناؾ يكوف ألف األمر اضطر لو حىت شكل بأي الطالب الستيعاب اؼبدارس توجيو ومت أخرى مدارس ساخنةإىل مناطق من الطالب من بو بأس
 ؿبافظة من االنتقاؿ حُت التخريبية األعماؿ بسبب الطالب بعض وثائق فقداف مشكلة تاليف على العمل الًتبية مديريات كافة على عممت الوزارة إف ..الوز وتابع

 إىل موجو كتاب على ليحصل معلومات سرب عبنة إىل بياناتو وتقدمي األساسي التعليم دائرة مراجعة الطالب بإمكاف حيث أخرى إىل مدرسة من أو أخرى إىل
 .هبا االلتحاؽ يريد اليت اؼبدرسة

 مدرسة ىناؾ تكوف حبيث والكادر اؼبكاف تأمُت الًتبية مديريات صبيع من طلبت حيث احملافظات يف اؼبتفوقُت مدارس عدد زيادة على تعمل الوزارة إف الوز وقاؿ
 الباقية الثمانية احملافظات من وطلب ؿبافظات ست ىم للمتفوقُت ثانية مدرسة الفتتاح اؼبطلوبة الشروط تأمُت استطاعوا الذين أف إىل مشَتا ؿبافظة كل يف أخرى

 ثانية مدرسة القادـ العاـ يف تفتح أف
 وسيتم جامعات عدة مراسلة مت واآلف دمشق ريف يف مكانا فاختارت ضبص مدينة يف اعبغرايف اؼبركز دبوقع يتعلق فيما ربد أماـ كانت الوزارة إف الوز وأضاؼ
 .عليو كانوا الذي اؼبستوى بنفس اؼبركز طالب يكوف حبيث سباماً  آمنة منطقة يف إحداىا مع التعاقد
 أنو إىل الفتا اإلرىابية األعماؿ جراء للمتضررين إيواء كمدارس الوطن مساحة على تستخدـ مدرسة 796 ىناؾ أف الًتبية وزير أوضح اإليواء دبدارس يتعلق وفيما

 األضبر اؽبالؿ ووزير والعمل االجتماعية الشؤوف ووزير الًتبية وزير وعضوية اػبدمات لشؤوف الوزراء ؾبلس رئيس نائب يرأسها اغبكومي الفريق يف عبنة تشكيل مت
 .تقريباً  شهر منذ تعمل وىي السوري
 وغَتىا الرياضية كالصاالت بديلة أخرى أماكن إىل اؼبتضررة األسر لنقل البديلة اػبطط لوضع ؿبافظة كل مستوى على ؿبلية عباف تشكيل أيضاً  مت إنو الوز وأضاؼ

 أو ثاف بدواـ ؽبا ؾباورة مدرسة يف للدواـ اؼبدرسة ىذه طالب نقل فسيتم أخرى مدرسة وذباورىا اؼبتضررة لألسر إيواء كمدرسة بقيت اليت اؼبدرسة أف إىل مشَتا
 .مؤقت ظرؼ ىذا وأف نصفي
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 اليت التقديرية اإلصبالية األضرار قيمة بلغت حيث س.ؿ مليار 1.2 حنو 2012 اغبايل العاـ عن الربي النقل بقطاع غبقت اليت لألضرار اإلصبالية القيمة ذباوزت
 باألبنية غبقت اليت التقديرية األضرار ؾبموع س.ؿ مليوف 486 منها س.ؿ مليوف 592 اإلرىابية األعماؿ نتيجة السورية اغبديدية للخطوط العامة اؼبؤسسة غبقت

 .الركاب نقل فاقد قيمة س.ؿ ماليُت 105و البضائع نقل فاقد قيمة س.ؿ مليوف 1.2و واآلليات
 يف س.ؿ ألف 725و مليوناً  29 اإلرىابية األعماؿ نتيجة السورية اغبديدية اػبطوط إلنشاء العامة الشركة تكبدهتا اليت التقديرية اإلصبالية األضرار قيمة وبلغت

 .س.ؿ ألف 885و مليوناً  اإلرىابية األعماؿ نتيجة اغبجازي اغبديدي للخط العامة اؼبؤسسة تكبدهتا اليت التقديرية اإلصبالية األضرار قيمة بلغت حُت
 العامة األشغاؿ وزارة مالؾ إىل الشركة انتقاؿ نتيجة 16/8/2012 تاريخ حىت وذلك واعبسور للطرؽ العامة الشركة تكبدهتا اليت اإلصبالية األضرار قيمة وبلغت
 بلغت حُت على س.ؿ ألف 993و ماليُت 105 حنو النقل وزارة مذكرة بينت حسبما 13/8/2012 تاريخ 11319 رقم الوزراء ؾبلس رئاسة كتاب دبوجب
 .س.ؿ ألف 270و مليوناً  450 حنو اغبايل العاـ بداية منذ الطرقية للمواصالت العامة باؼبؤسسة غبقت اليت لألضرار اإلصبالية القيمة



 دمشق نقل دبديرية غبقت اليت األضرار وبلغت س.ؿ ألف 500و مليوناً  21 حنو 2012 اغبايل العاـ يف حلب نقل دبديرية غبقت اليت األضرار قيمة وبلغت
 .س.ؿ ألف 130و ماليُت 3 ضباه نقل دبديرية غبقت اليت األضرار قيمة بلغت حُت يف س.ؿ ألف 600
 يف البضائع نقل مكتب يف األضرار قيمة وبلغت س.ؿ ألف 900و مليوناً  إدلب ؿبافظة يف البضائع نقل تنظيم دبكتب غبقت اليت األضرار قيمة بلغت كما

 .س.ؿ ألف 340 مليوف حنو حلب
 .س.ؿ ألف 51و مليوناً  16 السورية العربية الطَتاف دبؤسسة غبقت اليت لألضرار التقديرية القيمة بلغت فقد اعبوي النقل قطاع يف أما

 .س.ؿ ألف 61 للموانئ العامة باؼبديرية غبقت اليت لألضرار التقديرية القيمة وبلغت
 .س.ؿ آالؼ 409و مليوناً  225و ملياراً  اآلف حىت 2012 عاـ عن النقل بقطاع غبقت اليت لألضرار اإلصبالية القيمة تكوف وبذلك
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 بلغ اؼبسلحة األعماؿ نتيجة البالد يف اؼبهجرة األسر عدد إف :الشعب ؾبلس يف اػبدمات عبنة مع أمس اجتماعو خالؿ زكريا جاسم الدكتور والعمل االجتماعية الشؤوف وزير قاؿ
 أماكن إىل وعاد اإليواء مراكز غادر األسر من كبَتاً  قسما أف مبيناً  البديلة، األماكن ويف البالد يف منتشرة إيواء مركز 800 يف تقيم أسرة ألف 300 من أكثر أمس يـو حىت

 .تأىيلها إعادة وبعد إليها واألماف األمن إعادة بعد األصلية اإلقامة
 يتم مل أخرى ؿبافظات ويف احملافظات، من الكثَت يف بديلة مراكز إىل اؼبدارس من «اؼبهجرين» من الكثَت نقل ومت اؼبدارس» يف ىي اإليواء مراكز من باؼبئة 90 أف إىل زكريا وأشار

 واؼبسؤوؿ الشرط، ىذا ربقيق دوف مدرسة بإخالء ُيسمح ولن يليق، بديل مكاف تأمُت بعد إال اؼبدارس من اؼبهجروف ينقل لن أنو مؤكداً  البديلة، اؼبراكز إجياد مشكلة حل بعد
 حُياسب أف وجيب مسؤولية بال يتصرؼ فهو القاعدة ىذه خيالف الذي
 13/09/2012 حداد باسم
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