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تعمــل هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية IHH، منــذ تأسيســها عــام 1992، للوصــول إىل مناطــق الحــروب والنزاعــات والكــوارث الطبيعيــة يف شــتى أنحــاء 

العــامل، بهــدف إغاثــة الضحايــا واملضطهديــن، وتقديــم املســاعدات للمعرسيــن واملرشديــن، والدفــاع عــن حقوقهــم األساســية. 

كــام تقــوم مبامرســة الدبلوماســية اإلنســانية وتنظيــم مشــاريع اجتامعيــة وثقافيــة، وذلــك يف ســبيل إحيــاء روح التعــاون، ونــرش مشــاعر األخــوة يف 

أرجــاء األرض. ولقــد شــكلت الهيئــة خــال مســرتها التاريخيــة، منوذجــاً رائــداً يف مجــاالت عملهــا، تحتــذي بــه املؤسســات واملنظــامت اإلنســانية 

ــوارئ  ــة الط ــن إغاث ــه م ــام تقدم ــاً ع ــى. وفض ــرشق األق ــان وال ــى دول البلق ــا وحت ــيا وأفريقي ــن آس ــة يف كل م ــق املنكوب ــة يف املناط العامل

واملســاعدات اإلجتامعيــة والصحيــة والتعليميــة؛ تقــوم الهيئــة أيضــاً بإنشــاء معــامل الخــر )مشــاريع التنميــة املســتدامة( مــن مســاكن ومــدارس 

وجوامــع ومراكــز تعليميــة وثقافيــة ودور لرعايــة األيتــام، باإلضافــة إىل حفرهــا آلبــار امليــاه. أمــا يف املناطــق التــي تعجــز الدبلوماســية الدوليــة 

عــن حــل قضاياهــا العالقــة، تقــوم الهيئــة باملبــادرة ولعــب دور الوســيط اإلنســاين بهــدف إيجــاد حلــول مناســبة.

يف عــام 2007 نالــت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية IHH جائــزة مجلــس الشــعب الــريك للخدمــة املتميــزة، وتــم إعفاؤهــا مــن الدفــع الرضيبــي وفقــاً 

لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2011/1799 الصــادر بتاريــخ 2011/04/04، كــام نالــت صفــة هيئــة عاملــة للصالــح العــام.

الهيئــة هــي عضــو استشــاري يف املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي ملنظمــة األمــم املتحــدة )ECOSOC(، وعضــو استشــاري يف منظمــة التعــاون 

اإلســامي )OIC(، كــام أنهــا عضــو يف املنتــدى اإلنســاين )THF(، و مجلــس الصنــدوق اإلنســاين يف منظمــة التعــاون اإلســامي )OICHF(، واتحــاد 

.)TGTV( ويف وقــف املؤسســات التطوعيــة يف تركيــا ،)IDSB( املنظــامت األهليــة يف العــامل اإلســامي
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تمهيد

ي ارتكبهــا النظــام الســوري بحــق شــعبه، 
ي ســوريا عــام 2011 إثــر المجــازر الــ�ت

تطــورت الأحــداث �ف

انهــا رصاع المصالــح  اب الســوري، وذىك ن�ي وس امتــدت عــىل ســائر أرجــاء الــ�ت لتتحــول إىل حــرب رصف

ي وحــل أزمــة 
ي مقتــل أكــ�ش مــن 500 ألــف إنســان، وغــرق البــلد �ف

للقــوى الدوليــة، فكانــت ســبباً �ف

ــد  ي والمــدارس والعدي
ــث المناطــق الســكنية ونصــف المشــا�ف ــك عــن أن ثل إنســانية وخيمــة، ناهي

ف ســوري نزحــوا إىل مناطــق  مــن المناطــق الأثريــة قــد دمــرت. وفقــاً للأمــم المتحــدة، فــإن 6 مليــ�ي

ــر إىل أن 13  ــ�ي التقاري ــرى. وتش ــن إىل دول أخ ف آخري ــ�ي ــأ 5 ملي ــا لج ــلد، فيم ــل الب ــة داخ مختلف

نســانية، وأن مســاعدات محــدودة تصــل إىل 5  ي حاجــة ماســة للمســاعدات الإ
مليــون ســوري �ف

ــذي  ــب الممنهــج ال ــر بشــهادات التعذي ات التقاري ــىلأ عــرسش ــة أخــرى، تمت ف فقــط. مــن ناحي ــ�ي ملي

، الذيــن يتجــاوز عددهــم 120 ألــف معتقــل؛  ف ي ســجونه عــىل المعتقلــ�ي
يمارســه النظــام الســوري �ف

راً  ف هــذا وذاك، يبقــى الأطفــال الأكــ�ش تــرف حيــث فقــد منهــم 12 ألفــاً حياتــه تحــت التعذيــب. وبــ�ي

اميــل المتفجــرة  ي تُســتخدم فيهــا جميــع أنــواع الأســلحة الكيماويــة والعنقوديــة وال�ب
بالحــرب الــ�ت

دونمــا حــرج، إذ لقــي مــا يزيــد عــن 20 ألــف طفــل حتفــه منــذ بدايــة الأحــداث حــ�ت الآن. 

ــون  ــذ يناير/كان ي ســوريا من
نســانية IHH �ف ــة الإ غاث ــة الإ ــر نشــاطات هيئ يســتعرض هــذا التقري

ي 
تهــا �ف ي مناطــق الأزمــات، وخ�ب

ي 2012 - 30 يونيو/حزيــران 2018، وذلــك بتجربتهــا الميدانيــة �ف
الثــا�ف

نســانية طــوال 26 عامــاً.  مواجهــة المشــكلت الإ
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موجز تاريخ 
سورية والحرب

سوريا منذ عام 2011 وحتى اآلن: 

تعتــ�ب ســوريا موطنــاً للعديــد مــن الحضــارات الراســخة والعريقة عــ�ب التاريــخ كالحضــارة الفينيقية، 

ســلمية، وقــد كانــت تابعــة لحكــم الدولــة العثمانيــة طيلــة  نطيــة، والإ ف يــة، والبابليــة، والب�ي والع�ب

402 عامــاً. لكنهــا خضعــت بعــد الحــرب العالميــة الأوىل للحتــلل الفرنــ�ي حــ�ت نالــت اســتقللها 

ي عــام 1971 نفــذ حافــظ الأســد إنقلبــاً عســكرياً ســيطر فيــه عــىل البــلد، وحكمهــا 
عــام 1946. �ف

ــه مــن مجــازر بحــق  ــد. ذاع صيــت حافــظ الأســد بمــا ارتكب ــة مــن حدي بقبضــة عســكرية مخابراتي

ي راح ضحيتهــا نحــو 
ة حكمــه، ففــي عــام 1982 ارتكبــت قواتــه مجــزرة حمــاة الــ�ت شــعبه طيلــة فــ�ت

ي ذلــك الوقــت، فقــد شــهدت 
40 ألــف ســوري. ورغــم فظاعتهــا لــم تكــن تلــك المجــزرة الوحيــدة �ف

ي ســوريا مجــازر وحشــية بحــق الشــعب الســوري. وكان حافــظ يهــدف عــ�ب هــذه 
مناطــق مختلفــة �ف

ف أفــراد الشــعب مــن أجــل الضغــط عليهــم وتطويعهــم.  المجــازر إىل بــث الرعــب بــ�ي

ي حافــظ الأســد عــام 2000 بعــد حكــم دام 29 عامــاً، واســتلم مقاليــد الحكــم مــن بعــده 
تــو�ف

نجلــه بشــار الأســد. تغــ�ي حينهــا الوجــه الحاكــم لكــن نظــام الحكــم بقــي كمــا هــو، إذ لــم يمــض 

ي الضغــط والقمــع والتخويــف 
ي اتبــاع منهــج أبيــه �ف

الكثــ�ي مــن الوقــت حــ�ت بــدأ الرئيــس الشــاب �ف

بهــدف بســط ســيطرته. 

ي كل مؤسســاتها 
ياً �ف ي إىل ســوريا رسيعــاً، حيــث كان الفســاد مســترسش انتقلــت أحــداث الربيــع العــر�ب

ي شــهر آذار/مــارس عــام 2011 بدأ 
ف لعائلــة الأســد. �ف ي جلهــا مــن طــرف المقربــ�ي

ي تــدار �ف
الحكوميــة الــ�ت

ي ســلمي انطلقــت إثــره مظاهــرات مطالبــة بالإصلحــات، الأمــر الــذي دفــع نظــام الأســد  حــراك شــع�ب

ي مناطــق مختلفــة مــن البــلد، وتطــورت 
للتعامــل معهــا بالبطــش والرصــاص، ثــم توالــت المجــازر �ف

ة.  الأحــداث رسيعــاً حــ�ت تحولــت إىل حــرب دفعــت البــلد إىل كارثــة إنســانية كبــ�ي

أصبحــت ســوريا اليــوم ســاحة للراعــات الدوليــة، وحقــلً تســتخدمه دول مختلفــة لتجريــب 

أســلحتها الفتاكــة؛ لقــد باتــت البــلد مرسحــاً لمشــاهد مأســاوية تتكــرر يوميــاً، ويبــدو مــن الصعــب 

جــداً رأب مــا تســببت الحــرب بــه مــن صــدوع حــ�ت ولــو توقفــت المعــارك والشــتباكات.

فقد عىل الأقل 500 ألف 
شخص حياته.

500 ألف

ما يزيد عن 120 ألف معتقل ومفقود.
120 ألف

منهم عىل الأقل نحو 20 ألف طفل. 
20 ألف

تجاوز عدد الذين فقدوا حياتهم تحت 
التعذيب 12 ألف معتقل.

12 ألف

دمرت ثلث المنازل السكنية و نصف 
ي والمدارس.

المشا�ف

ي حاجة ماسة 
13.5 مليون شخص �ف

نسانية. للمساعدات الإ
)%48 ذكور و %52 إناث.(

ف شخص يحصلون عىل  4.9 ملي�ي
مساعدات محدودة. 

ي من 
تشخيص 30 ألف حالة شهرياً تعا�ف

الصدمات النفسية. 

ي دول أخرى.
ف لجئ �ف ي من أصل أك�ش من 5 ملي�ي

هاجر 280 ألف لجئ فلسطي�ف
ي سوريا إىل دول أخرى.

450 ألف كانوا �ف

1/3

13,5 مليون

4,9 ماليين

2.8 مليون معاق إعاقة دائمة 
نتيجة الحرب. 

2,8 ماليين 30 ألف

12.8 مليون شخص بحاجة للمساعدات الطبية.
12,8 ماليين

ف منهم أطفال. 5.8 ملي�ي
5,8 مليون

280 ألف 5 ماليين
ُهجر

6 ماليين شخص 
داخل القطر قرسياً.
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نشاطات IHH في 
سوريا باختصار

غاثية. ي نطاقها 800 موظف ومتطوع.10 مراكز ومكاتب لتنسيق الأعمال الإ
يكة.يعمل �ف تتم بالتعاون مع 92 مؤسسة رسش

رين من الأزمة السورية من مساعدات 360.605.013 $ تبلغ قيمة ما قدمته الهيئة للمترف

ي 2012 - 30 يونيو/حزيران 2018(
)يناير/كانون الثا�ف

1080092

 $360,605,013

6 ضواحي كونتينر

27 مخيم

30 مطبخ

13 دار و1 مدينة 
لرعاية األيتام

61 فرن خبز

35 مخزن مالبس 
مجانية

1 جامعة
 43 مدرسة

14 مركز صحي

حانية) 
س والري

م إنتاجه فقط في أفران كل
ما ت

د 
د

(ع

24 مليون عبوة 
 
ً
طعام معد مسبقا

وكونسروة

182 ألف طن من 
األغذية 

16 مليون قطعة 
مالبس وأحذية

135 مليون رغيف 
خبز

8,8 مليون جهاز طبي 
وعبوة دواء 

4 مليون كتاب 
مدرسي وقطعة 

قرطاسية

104 ألف تجهيزات 
خيمة

17 ألف خيمة 

6,5 ألف طن 
محروقات

1,2 مليون لتر 
وقود

392 ألف 
مستلزمات بناء

4,4 مليون عبوة مواد 
تنظيف

4 مليون قطعة أدوات 
منزلية ومطبخ

ذاء
لغ

ا
واء

إلي
ا

م
لي

تع
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ذائ
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مراكز التنسيق 
والدعم اللوجستي

ي ســوريا مــن خــلل 10 مراكــز ومكاتــب مختلفــة، حيــث يبلــغ مجمــوع مســاحاتها المســقوفة 95 
نقــوم بــإدارة وتنســيق نشــاطاتنا �ف

ي كل مــن الريحانيــة وكلــس 
ي �ف

اً مربعــاً. وتتــوزع مراكــز التنســيق والدعــم اللوجســ�ت اً مربعــاً، وغــ�ي المســقوفة 200 ألــف مــ�ت ألــف مــ�ت

كمــان وعفريــن. وتضــم  ي كل مــن يايــلداغ وجرابلــس وجبــل ال�ت
وأورفــة وبــاب الهــوى وبــاب الســلم، فيمــا تتواجــد المكاتــب �ف

نســانية. المراكــز منشــآت عديــدة كالمســتودعات والأفــران والمطاعــم، كمــا أنهــا قــادرة عــىل اســتضافة المؤتمــرات الدوليــة والإ

وعــىل مــدى الســبع ســنوات الماضيــة اســتقبلت المراكــز مــا يزيــد عــن 50 ألــف ضيــف منهــم العديــد مــن ممثــىلي الــدول 

ي نضطلــع بتنفيذهــا 
، وتــم إطــلع جميــع الضيــف عــىل نشــاطاتنا وأعمالنــا الــ�ت ي

والمنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المــد�ف

ي ســوريا.  
�ف

ي مجــال عملــه 
تــه الواســعة �ف ي أكــ�ش مــن 800 موظــف ومتطــوع لــكل منهــم خ�ب

ي مراكــز التنســيق والدعــم اللوجســ�ت
يعمــل �ف

، وإغاثــة  ي
عــلم، والدفــاع المــد�ف ي مثــل التنســيق، وجمــع المعلومــات، والإ

غــا�ش حيــث تضــم المراكــز جميــع مجــالت العمــل الإ

نقــاذ، ورعايــة الأيتــام، والتوزيــع، والتعليــم، والصحــة والمســح الصحــي، وإنشــاء معالــم الخــ�ي  الطــوارئ، وعمليــات البحــث والإ

ف والغــذاء وغــ�ي ذلــك. نســانية، وإنتــاج الخــ�ب )مشــاريع التنميــة المســتدامة(، والدبلوماســية الإ

10 مراكز تنسيق ودعم لوجستي تابعة للهيئة 
يعمل فيها أكثر من 800 شخص.

يجري تنسيق أعمال اإلغاثة 
في سوريا في 10 مراكز 

ومكاتب.

يعمل في مراكز التنسيق 
أكثر من 800 موظف 

ومتطوع.
تم استقبال أكثر من 50 ألف 

ضيف، واطالعهم على 
النشاطات.

كلس

عفرين

الريحانية

يايالداغ

جبل التركمان

باب الهوى

باب السالم

جرابلس

 الباب

أورفة

سوريا

تركيا
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الغذاء
 لالجئين 

ً
تقوم IHH بإنتاج 750 ألف رغيف خبز يوميا

السوريين، باإلضافة إلى توفير الدعم الالزم ألفران الخبز 
داخل  سوريا.

ــة  ــة ماس ي حاج
ــم �ف ــخص ه ــون ش ــة أن 13.5 ملي ــر الدولي ــر التقاري ــة، إذ تذك ــانية وخيم ــة إنس ــوريا بأزم ي س

ــرب �ف ــببت الح تس

ــاعدات.  ــن المس ــة م ــدودة للغاي ــة مح ــىل كمي ــخص ع ــون ش ــل 4.9 ملي ــا يحص ــة، بينم ــانية الفوري نس ــاعدات الإ للمس

ّ 60 ألــف وجبــة طعــام يوميــاً، وذلــك عــ�ب 13 فرنــاً و3 مطابــخ تعمــل باســتمرار.  ف وتحــرف تنتــج هيئتنــا 750 ألــف رغيــف خــ�ب

ــار  فط ــد الإ ــة موائ ــم الهيئ ــك، تقي ــب ذل ــوريا. إىل جان ــل س ــاً داخ ــود لـــ 48 فرن ف والوق ــ�ي ــن الطح ــلزم م ــم ال ــر الدع ــا توف كم

ــة ولحــوم الأضاحــي. ي رمضــان، وتقــدم الســلت الغذائي
ف �ف للصائمــ�ي

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1.209  
13.425
21.963
17.972
27.327 
14.767
7.898

790
10.545
12.490
10.054
12.770
12.340
4.391

641.517
1.507.872
7.158.586
6.831.945
4.528.926
3.177.349

565.353

745.399
845.235

12.083.002
48.613.821
45.481.819
26.783.032

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

207
1.195
5.793
1.535
2.238
2.222

801

الصفحة
12

ط
س فق

 انتجته أفراننا في الريحانية وكل
د ما

د
ع

 يحصل 
ً
 يقوم بإنتاج الخبز، و48 فرنا

ً
13 فرنا

على الدعم الالزم من الطحين والوقود. 
يصل عدد أرغفة الخبز المنتجة

 إلى 750 ألف رغيف.
ً
 يوميا

3 مطابخ تقوم بإعداد 60 ألف وجبة 
 يحصل

ً
، و27 مطبخا

ً
طعام يوميا

 على الدعم الالزم من المواد
 الغذائية والوقود.

تأمين 104.561 طن من 
الطحين. 

إنتاج 134.552.308 
رغيف خبز. 

تقديم 63.380 طن من 
السالت الغذائية

 واللحوم.

تأمين 13.991 طن من 
البقوليات.

توفير 24.411.548 مليون 
 
ً
عبوة طعام معد مسبقا

وكونسروة.

2013
2014
2015
2016
2017
2018

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ً
750 ألف رغيف يوميا

ي ســوريا عــن زيــادة أســعار الســلع الأساســية، الأمــر الــذي أدى إىل حرمــان فئــة 
أســفرت الحــرب �ف

ــاه النظيفــة؛ حــ�ت أصبــح مــن الصعــب  ف والطعــام والمي ة مــن الشــعب الســوري مــن الخــ�ب كبــ�ي

ي البــلد. 
ي عــدد مــن المناطــق �ف

ف نتيجــة اســتهداف الأفــران �ف الحصــول عــىل الخــ�ب

ــد  ــة يســعون وراءهــا لتبقيهــم عــىل قي ــا إىل غاي ف بالنســبة لآلف الضحاي ــف الخــ�ب تحــول رغي

ي لهــؤلء غايتهــم ونمدهــم بالأمــل والرجــاء أنشــأنا عــدد مــن الأفــران لتغطــي  ــ�ب ــ�ي نل ــاة. ول الحي

. ف احتياجهــم اليومــي مــن الخــ�ب

ف لتصــل إىل أفــران IHH، حيــث  ع أهــل الخــ�ي مــن كافــة أنحــاء العالــم بأكيــاس الطحــ�ي يتــ�ب

هــا عــىل مــدار اليــوم حــ�ت تصــل طازجــة إىل مســتحقيها مــن ســكان المخيمــات  ف يتــم عجنهــا وخ�ب

ف المنتجــة يوميــاً 750 ألــف رغيــف. ومناطــق الأزمــات. ويتجــاوز عــدد أرغفــة الخــ�ب

ي 
ه �ف ، بــل ثمــة حاجــة ملحــة للطعــام الــذي يصعــب تحضــ�ي ف ول تقتــر الحاجــة عــىل الخــ�ب

تلــك الظــروف، ولذلــك قمنــا أيضــاً بإنشــاء مطابــخ ثابتــة وأخــرى متنقلــة تعمــل باســتمرار لتوفــ�ي 

الطعــام لســكان المخيمــات والملجــئ الحدوديــة، حيــث يجــري يوميــاً تحضــ�ي الطعــام لمــا يزيــد 

عــن 60 ألــف شــخص.
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النشاطات غير الغذائية
يرتاد الالجئون مخازن المالبس التي افتتحتها IHH، حيث 

يختارون ما ينال إعجابهم، ويحصلون عليه بالمجان.

ات الآلف مــن العوائــل فقــدت  تعيــش ســوريا أكــ�ب أزمــة إنســانية يشــهدها العالــم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، إذ أن عــرسش

وح إىل مناطــق  ف ت عــىل تــرك ديارهــا والــ�ف ي أجــ�ب
ف العوائــل الــ�ت بــادة بالكامــل، ناهيــك عــن مليــ�ي عــدداً مــن أفرادهــا، أو تعرضــت للإ

ي 
ي حــدوث تغيــ�ي جــذري �ف

وح عــىل تــرك المســكن فحســب؛ بــل تعــ�ف ف أكــ�ش أمنــاً، أو اللجــوء إىل دول أخــرى. ول تقتــر عمليــة الــ�ف

غاثــة  ي الهيئــة الإ
نســانية بــكل أشــكالها. بدورنــا نحــن �ف غاثــة الإ ي حاجــة ماســة للإ

، الذيــن يصبحــون �ف ف كافــة جوانــب العيــش للنازحــ�ي

ي ســبيل التخفيــف 
ي محنتــه، ونبــذل قصــارى جهدنــا �ف

نســانية، نقــف منــذ اليــوم الأول للأزمــة إىل جانــب الشــعب الســوري �ف الإ

عنــه وتلبيــة احتياجاتــه الأساســية.

 للمالبس يرتاده الالجئون 
ً
35 مخزنا

للحصول على ما يناسبهم وينال 
إعجابهم بالمجان. 

تأمين 4.243.900 قطعة 
منزلية وأدوات مطبخ.

توفير 13.515.459 
قطعة مالبس.

توفير 2.241.251 
حذاء وجراب.

تأمين 6.671 طن 
محروقات.

تأمين 1.210.794 لتر من الوقود الالزم لعمل 
سيارات اإلسعاف، وتشغيل المشافي 

والمدارس وآبار المياه وغيرها
 من المرافق.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2013
2014
2015
2016
2017
2018

• 
• 
• 
• 
• 
• 

2012
2013
2015
2016

• 
• 
• 
• 

162.883
507.857
852.054
719.021
664.020
917.598
420.467

205.906
1.820.360
2.883.593
2.295.451
2.187.794
2.777.870
1.344.485

84.477
202.228
455.510
387.083
417.177
480.004
214.772

507
544
909

1.907
2.007

797

81.005 
16.000 

1.013.789 
100.000 
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اإليواء
 IHH يعيش في المخيمات التي أنشأتها

أكثر من 150 ألف الجئ ونازح.

ف لجــئ، كمــا يعيــش  ف الذيــن تســتضيفهم، إذ يقيــم فيهــا أكــ�ش مــن 3 مليــ�ي ف الســوري�ي ي عــدد اللجئــ�ي
تحتــل تركيــا الصــدارة �ف

تهــم الحــرب عــىل تــرك ديارهــم. ومــن أجــل تلبيــة احتياجــات  ة ممــن أج�ب ي المناطــق القريبــة لحدودهــا الجنوبيــة أعــداد كبــ�ي
�ف

ي الجانــب الســوري 
ف تقــوم الهيئــة بتأســيس المخيمــات وضواحــي الكونتيــ�ف )حاويــات مجهــزة للســكن( وذلــك �ف هــؤلء اللجئــ�ي

كيــة. مــن الحــدود ال�ت

مخيمات اللجوء قرب باب الهوى )الريحانية(

دارتنا ي سوريا وما زالت تابعة لإ
ي أنشأناها �ف

المخيمات ال�ت

اسم الموقعاسم الموقع

المجموع

المجموع

خيمةخيمة كرفانة أرسةأرسة عدد الأشخاصعدد الأشخاص

ي باب السالم )كلس(
خيمات اللجوء �ف

2.509 
2.809 
5.878 
4.121
1.069 

978
142

17.299
38.770
32.670
2.488
2.156

10.442
63010.822

38.730
126.352
30.939
91.718
93.965

20

تأسيس 27 مخيم
 و6 ضواحي كونتينر.

(استلمت إدارة الكوارث والطوارئ “آفاد” 

إدارة 4 مخيمات منها).

تزويد مخيم البيلي في محافظة 
كلس الحدودية بـ 1000 كونتينر، 

ومخيم أونجو بينار 1.248 كونتينر ذو 
طابقين. 

إنشاء 17.506 خيمة.
تزويد المساكن 

بـ 104.455 قطعة 
منزلية.

توفير 392.526 
مواد بناء 

إنشاء قرية أبواب الرحمة السكنية 
في إدلب كنموذج للضواحي 

السكنية، حيث يعيش فيها
500 شخص. 

3.877

8.385 4.644

3.877

15.001

20.987

86.791

نوري رسمدا

ف قادمون سلق�ي

ف صامدون سلق�ي

ف عائدون سلق�ي

مداد الإ

ي
صدقة تا�ش

أمة

الإخاء

العطاء

الشهداء

كفرحوم

باير

كمونة

الحياة الجديدة

باب إسقى

باب السلم القديم

باب السلم الجديد

سجو

الريان

باب النور

يمان باب الإ

شمارين

المقاومة

200

395

500

682

105

105

110

286

115

104

130

100

165

850

50

1.748

1.621

1.612

1.574

1.610

1.406

930

4.500

858

2.378

2.500

3.822

712

565

582

1.925

505

700

550

500

890

4.250

250

9.445

9.596

10.003

9.194

8.757

8.030

5.470

26.296

200

395

500

682

105

105

110

286

115

104

130

100

165

850

50

1.482

1.454

363

202

491

78

230

4.085

100

-

806

1.075

818

1.145

700

-

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 2013

2014
2015
2016
2017
2018

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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مسرح الحياة لـ 150 ألف 
شخص

ي ســوريا عــن 
ــر الســنوي الصــادر عــن البنــك الــدوىلي لعــام 2017، أســفرت الحــرب �ف وفــق التقري

ار القتصادية  ف أن الأرصف ي حــ�ي
ي البــلد، �ف

ي والمــدارس �ف
تدمــ�ي ثلــث المنــازل الســكنية ونصــف المشــا�ف

قــد بلغــت حــداً مرعبــاً: 226 مليــار دولر. وحــ�ت لــو توقفــت الحــرب اليــوم، فــإن إعمــار البلــد مــن 

جديــد سيســتغرق ســنوات طويلــة.

ي ســوريا أكــ�ب رصاع يشــهده العالــم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
تعــد الحــرب المســتمرة �ف

ــدد  ــدت ع ــد فق ــة إل وق ــت عائل ــا بقي ــخص، فم ــف ش ــن 500 أل ــ�ش م ــل أك ــا أدت إىل مقت إذ أنه

ف عــىل تــرك ديارهــم  ت المليــ�ي ي أبيــدت بالكامــل. بينمــا أجــ�ب
مــن أفرادهــا، ناهيــك عــن تلــك الــ�ت

ــاً، أو اللجــوء إىل دول أخــرى. ــ�ش أمن وح إىل مناطــق أك ف ــ�ف وال

ــكت  ــاً يس ــم، أو طعام ــقفاً يأويه ــوء س ــق اللج ــوا إىل مناط ف وصل ــ�ي ــون ح ــد النازح ــم يج ل

جوعهــم، فجــل تلــك المناطــق ل تعــدو أن تكــون حقــولً أو هضابــاً مقفــرة. وحينمــا كانــت الحالــة 

ف الســكن، وتغطيــة  وح بــكل إمكانياتهــا لتعمــل عــىل تأمــ�ي ف كذلــك، توجهــت الهيئــة إىل مناطــق الــ�ف

ــاة أفضــل لهــم.  ــة توفــ�ي حي ، بغي ف ــ�ي ســائر احتياجــات اللجئ

ف و6 ضواحــي ســكنية مؤلفــة مــن كونتيــ�ف داخــل ســوريا،  قامــت IHH بإنشــاء 27 مخيمــاً للجئــ�ي

ي مجملهــا أكــ�ش مــن 150 ألــف شــخص، تغطــي الهيئــة جميــع احتياجاتهــم مــن دعــم 
وهــي تــأوي �ف

نفــ�ي وصحــي وتعليمــي وغــ�ي ذلــك.
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قرية أبواب الرحمة 
السكنية

ــم  ــرك دياره ــىل ت وا ع ــ�ب ــن أج ــن الذي ــات الآلف م ــة مئ ــوريا وجه ــة لس ــق الحدودي ــت المناط كان

هربــاً مــن المــوت المحــدق بهــم، وســط المعــارك والقصــف المتواصــل، كونهــا كانــت الأكــ�ش أمانــاً 

، الذيــن لــم يجــدوا،  ف ي البــلد. الحــدود مــع تركيــا كانــت مــن المناطــق الأكــ�ش اســتقطاباً للنازحــ�ي
�ف

ــا تبــذل قصــارى  ف وهيئتن اري مــأوى لهــم. منــذ ذلــك الحــ�ي ــادئ الأمــر، ســوى الحقــول والــ�ب ي ب
�ف

ف الأساســية، إذ تقــوم بتأســيس المخيمــات وضواحــي الكونتيــ�ف  جهودهــا لتلبيــة احتياجــات النازحــ�ي

حــ�ت توفــر لهــم المســكن الآمــن، وبعــض مــن الســتقرار الــذي فقــدوه. 

ي ســوريا بإنشــاء مســاكن تشــكل 
وبنظــام مختلــف عــن النظــام المعتــاد للمخيمــات، نقــوم �ف

ي إدلــب ضاحيــة الرحمــة 
ي مجموعهــا قريــة أو ضاحيــة ســكنية متكاملــة. وكأنمــوذج لذلــك، أنشــأنا �ف

�ف

حيــث يعيــش 500 شــخص. وإىل جانــب المســاكن البالــغ عددهــا 100 مســكن، مســاحة كل منهــا 75 

مــ�ت مربــع، تضــم الضاحيــة مدرســة، وجامعــاً ومركــزاً صحيــاً ومرافــق اجتماعيــة.
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حماية ورعاية األيتام
تكفل IHH في سوريا 10 آالف يتيم وتغطي 

 جميع احتياجاتهم. 
ً
شهريا

ف  ، أي نحــو 4 مليــ�ي ف راً مــن الحــرب. تشــ�ي التقاريــر إىل أنَّ طفــلً مــن كلِّ ثلثــة أطفــال ســوري�ي أطفــال ســوريا هــم الأكــ�ش تــرف

ي ســوريا مــن الأطفــال بنحــو 600 ألــف 
ي البــلد. يقــدر عــدد مــن  يتَّمتهــم الحــرب �ف

طفــل، ولــدوا عقــب انــدلع فتيــل الــراع �ف

ي 
ف �ف ــ�ي ــل، أو كلجئ ي الداخ

ــا �ف ــرب وتداعياته ــار الح ــن آث ــون م ــوري يعان ــل س ــف طف ف و400 أل ــ�ي ــزال 8 ملي ــا ي ــاً، م ــل. حالي طف

ي الحصــول عــىل التعليــم والرعايــة الصحيــة 
بلــدان أخــرى، فضــلً عــن أّن جــلَّ هــؤلء الأطفــال محرومــون مــن أبســط حقوقهــم �ف

ي حاجــة إليــه. 
والنفســية والغــذاء، ناهيــك عــن أن الأمــان أكــ�ش مــا هــم �ف

24

 IHH إفتتاح مشروع “مدينة راف
لبناء اإلنسان” الذي يحتضن 990 

يتيم سوري.

إدراج 2.400 يتيم الجئ في 
تركيا في برنامج

 كفالة يتيم.

 
ً
إفتتاح 13 دارا
لرعاية األيتام.

 تلبية احتياجات 10 آالف يتيم 
ً
يجري شهريا

داخل سوريا من مسكن  ومعيشة 
وتعليم ورعاية صحية وذلك عبر

 برنامج كفالة يتيم.

إنشاء 2 ورشتي خياطة 
مخصصة لعمل األمهات 

األرامل. 

الصفحة
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990 يتيم في بيتهم 
الجديد 

ضافــة  ف مــن جميــع حقوقهــم، بالإ خلفــت الحــرب زهــاء 600 ألــف يتيــم، وهــم يعيشــون محرومــ�ي

إىل مخاطــر منظمــات التهريــب، وعصابــات تجــارة الأعضــاء، وشــبكات الدعــارة، ومنظمات التســول، 

. ف ي تحــدق بهــم كل حــ�ي
هــا مــن المخاطــر الــ�ت وغ�ي

ي ســبيل حمايتهــم وتلبيــة 
تــدرك هيئتنــا هــذه المخاطــر والتهديــدات، وتجتهــد عــىل الــدوام �ف

ي بــن عبداللــه 
احتياجاتهــم. انطلقــاً مــن ذلــك، قامــت الهيئــة بالتعــاون مــع مؤسســة الشــيخ ثــا�ف

ف حــول العالــم تحــت اســم  نســانية )راف( بإنشــاء أكــ�ب مدينــة لرعايــة الأيتــام اللجئــ�ي للخدمــات الإ

ي شــهر رمضــان بتاريــخ 2 تموز/يوليــو 2015 الموافــق ليــوم 
نســان وذلــك �ف مدينــة راف IHH لبنــاء الإ

ي 18 أيار/مايــو 2017.
وع �ف اليتيــم العالمــي. وقــد تــم افتتــاح المــرسش

ي عــىل أرض مســاحتها 100 ألــف مــ�ت مربــع، 
وع 990 طفــلً يتيمــاً. وهــو مبــ�ف يحتضــن المــرسش

ــدارس،  ــم الم ــا يض ــع، كم ــ�ت مرب ــا 350 م ــد منه ــاحة كل واح ــغ مس لً تبل ف ــ�ف ــىل 55 م ــوي ع ويحت

والصــالت الرياضيــة المغلقــة والمفتوحــة، والمســاجد، والقاعــات الجتماعيــة والثقافيــة، ومركــزاً 

اء والحقــول الزراعيــة، والمرافــق الجتماعيــة. وقــد  ضافــة إىل المســاحات الخــرف صحيــاً متكامــلً، بالإ

وع وفــق اتفاقيــة تــم التوقيــع عليهــا عــام 2017.  اســتلم وقــف اليتيــم إدارة المــرسش
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الصحة والنظافة
تقدم المراكز الصحية األحد عشر ومركز التقنية العالية 

لألطراف الصناعية الثالثة التي أسستها هيئة اإلغاثة اإلنسانية 
.
ً
الخدمات الصحية  لمئات الالجئين السوريين يوميا

ي الحصــول عــىل الرعايــة الصحيــة، إذ لــم يتوقــف اســتهداف 
ف حقهــم الطبيعــي �ف ســلبت الحــرب مئــات الآلف مــن الســوري�ي

ــك عــن أعــداد  ــا، ناهي ــات منه ــار المئ ــا أدى إىل دم ــة طــوال ســنوات الحــرب، م ــز الصحي ي والمراك
المســتوصفات والمشــا�ف

الكــوادر الطبيــة والأطبــاء الذيــن تــم اســتهدافهم عــىل نحــو مبــارسش وقتلهــم أثنــاء ممارســة أعمالهــم. وبهــدف التخفيــف 

عــن معانــاة الشــعب الســوري نقــوم منــذ بدايــة الحــرب بتوفــ�ي الــدواء، وإجــراء الفحوصــات والعمليــات الجراحيــة عنــد 

ــاء. وإجــراء عمليــات  ي الميدانيــة والمراكــز الصحيــة بالمعــدات والأجهــزة الطبيــة ومولــدات الكهرب
الحاجــة، ودعــم المشــا�ف

صابــات الحربيــة )عمليــات التجميــل مــن التشــوهات خاصــة للأطفــال والنســاء(.  العــلج للحــروق والإ

961.815
983.313

2.238.380
1.444.070
1.132.911
1.208.482

906.390

28

إنشاء 7 مراكز طبية و مركزين 
 لرعاية 

ً
للعالج الفيزيائي ومركزا

العجزة. 

إجراء حمالت تعقيم وتطهير 
للمناطق يعيش فيها نحو 200 

ألف من الالجئين.

المشاركة في تأسيس مركز 
للعالج الفيزيائي والدعم النفسي 

وتوفير المعدات الالزمة له.

توفير 8.875.361 عبوة دواء 
وجهاز طبي. 

توفير 4.475.181 عبوة 
مواد تنظيف

تأمين 1,5 طن من الضماد 
 وإنشاء 

ً
الطبي شهريا

مصنع ضمادات. 

تأمين 683 سيارة 
إسعاف ووسيلة لنقل 

المصابين.

النجاح في إنقاذ حياة 223 
شخص حيث قامت فرق الدفاع 

المدني بإخراجهم من تحت 
األنقاض بعد القصف. 

تأسيس 3 مراكز إلنتاج وتركيب 
األطراف الصناعية. باإلضافة إلى 

إجراء الفحص لـ 350 مريض
 وتركيب 275 عضو.

حفر 36 بئر ماء وإنشاء 16 خزان مياه. 
تأسيس 780 مرحاض متنقل، و640 

حمام سيار، وإنشاء وحدتي
 تنقية مياه.

2012
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2016
2017
2018

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2012
2013
2014
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• 
• 
• 
• 
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155.020 
346.388

1.441.796 
798.089 
801.639 
737.448
194.801

الصفحة
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مركز التقنية العالية 
لألطراف الصناعية

ــة  ــخص، وبإضاف ــون ش ــوريا 2.8 ملي ي س
ــم �ف ــدوا أطرافه ــن فق ــرب الذي ــا الح ــدد ضحاي ــاوز ع تج

ــار  ــر آث ــخص. ل تقت ف ش ــ�ي ــح 4 ملي ــدد ليصب ــع الع ــاً يرتف ف أيض ــط�ي ــراق وفلس ي الع
ــا �ف الضحاي

ي تســببها الحــرب عــىل حيــاة الفــرد فحســب بــل تؤثــر أيضــاً عــىل حيــاة الأرسة 
صابــة الدائمــة الــ�ت الإ

ف بإصابــة دائمــة، قامــت  ف المصابــ�ي بأكملهــا. وبهــدف تغيــ�ي هــذا الواقــع، ومــد يــد العــون للجئــ�ي

ــة. ــة للأطــراف الصناعي ي عــاىلي التقني ــاح مركــز الكويــت الطــ�ب IHH  بافتت

، وبمســاهمة التحــاد  ي
ويســاهم المركــز، الــذي تــم تأسيســه بالتعــاون مــع بيــت الــزكاة الكويــ�ت

زالــة حالــة  ف لإ ــا الحــرب مــن اللجئــ�ي ف الأطــراف الصناعيــة لضحاي ي تأمــ�ي
الــدوىلي للأطبــاء )AID(، �ف

ي كل مــن محافظــات اســطنبول 
وع مــن ثــلث مراكــز توجــد �ف العجــز مــن حياتهــم. ويتألــف المــرسش

كيــة. وقــد اســتقبل حــ�ت الأن 350 مصــاب، وأمــن الأطــراف الصناعيــة لـــ 275  وأورفــة وهطــاي ال�ت

آخريــن. 
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التعليم
توفر IHH فرص التعليم للطالب السوريين في 

1 جامعة و43 مدرسة قامت ببنائها.

رهــاب  ار جمــة نتيجــة الحــرب. ويشــكل الجهــل الوســط الأنســب لنمــو الإ ي ســوريا هــو الآخــر تعــرض لأرصف
الجانــب التعليمــي �ف

ــه. ل نهايــة منظــورة  ــان الحتــلل الأمريــ�ي للعــراق الخــراب والدمــار الــذي جــاء ب ي المنطقــة إب
الــذي انتــرسش وامتــدت أذرعــه �ف

ي وجــه كل مشــاكل المنطقــة وحلهــا. وانطلقــاً مــن 
ي ســوريا، لكــن التعليــم أمــر أســا�ي ل بــد مــن اســتمراره للوقــوف �ف

للأزمــة �ف

. ف ذلــك، تقــوم الهيئــة بإنشــاء المــدارس وتقديــم جميــع أشــكال الدعــم للطــلب الســوري�ي

19.705
960.536
704,554
242.189

1.641.899
330.094
175.541
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افتتاح جامعة، و35 مدرسة، و6 
رياض أطفال، ومركز لتعليم الصم 

والبكم والعميان.

توفير األدوات والمواد 
التعليمية ألكثر من ٣٥٠ ألف 

طالب في ٣٤٧ مدرسة

ترميم 71 مدرسة 
تعرضت للدمار جراء 

الحرب. 

تقديم التدريب 
المهني لـ 11 ألف 

شخص.

تقديم الدعم النفسي لنحو 300 
ألف شخص بهدف تخفيف من 

اآلثار النفسية للحرب. 

العمل للحفاظ على القيم الثقافية عبر 
إقامة دورات لنحو 300 ألف. توفير الدعم 
إلتمام حفظ 20 ألف طفل للقرآن الكريم، 

وقد أتم منهم 474 حفظه.

توفير 4.074.518 كتاب 
مدرسي وأدوات قرطاسية. 

الصفحة

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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جامعة الشام العالمية 

ي جهــود التعليــم تحــت وابــل القنابــل وأزيز الرصــاص. مئــات المدارس 
مــن الصعــب جــداً الســتمرار �ف

ف الطلب عــن التعليم. ي ســوريا تعرضــت للقصــف ودمــرت كليــاً أو جزئيــاً، وانقطــع مليــ�ي
�ف

نســانية IHH بدعــم النشــاطات التعليميــة حيثمــا وجــدت،  غاثــة الإ وكمــا تقــوم هيئــة الإ

ــه  ف تعليمهــم حــ�ت يحققــوا مــا دمرت فإنهــا تبــذل قصــارى جهودهــا لســتكمال الطــلب الســوري�ي

ي مخيمــات 
الحــرب مــن أحلم.وقامــت الهيئــة بإنشــاء المــدارس المختلفــة لكافــة الفئــات العمريــة �ف

نشــاء جامعــة  ي عــام 2015 وضعــت حجــر الأســاس لإ
ي ســوريا. و�ف

ــف المناطــق �ف ف ومختل ــ�ي اللجئ

ي منطقــة أعــزاز شــمال ســوريا.
ــة �ف الشــام العالمي

ي تمتــد عــىل أرض 
ي الجامعــة، الــ�ت

/أيلول عــام 2016 بــدء الفصــل الــدرا�ي الأول �ف ي ســبتم�ب
و�ف

ــة الهندســة،  ــات؛ كلي ــع كلي ــدرس فيهــا أكــ�ش مــن 400 طالــب. وتضــم أرب مســاحتها 5 دنمــات. وي

ــاً  ــة منح ــدم الهيئ ــاد. وتق ــة القتص ــة، وكلي يع ــوق والرسش ــة الحق ــية، وكلي ــوم السياس ــة العل وكلي

ــر خدمــة  ــا توف ي جامعــة الشــام، كم
ــة �ف ي متابعــة دراســتهم الجامعي

ف �ف ــ�ي دراســية للطــلب الراغب

الســكن الجامعــي وكل ذلــك مــن أجــل بنــاء مســتقبل يحكمــه العقــل ويرتكــز عــىل العلــم والمعرفــة.
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دورات التدريب المهني 

ي حطمتهــا 
عمــار حياتهــم الــ�ت ي ســوريا النــاس مــا كانــوا يزاولونــه مــن حــرف ومهــن لإ

ســلبت الحــرب �ف

ــرف  ــن وح ــىل مه ف ع ــ�ي ــب اللجئ ــم دورات للتدري وري تنظي ــرف ــن ال ــات م ــد ب ــاً. وق ــرب أيض الح

ــاد عــىل أنفســهم وكســب قــوت حياتهــم دون الحاجــة لأحــد.  ــا العتم يســتطيعون مــن خلله

ي 
ــوا �ف ــن أصيب ي تســتهدف الذي

ــب المهــ�ف ــم دورات للتدري ي ســوريا بتنظي
ــا نحــن، نقــوم �ف بدورن

 ، ــن لــم تتســن لهــم الفرصــة للحصــول عــىل تعليــم مــدر�ي ــة دائمــة، وأولئــك الذي الحــرب إصاب

ــاة النــاس مــن حولهــم. وتضــم الــدورات العديــد مــن  ي تغيــ�ي حياتهــم وحي
بهــدف مســاعدتهم �ف

ــا.  ه ــة وغ�ي يائي ف ــة الف�ي ــبة والمعالج ــش والمحاس ــة والنق ــد والخياط ــض والتولي ــل التمري ــج مث ام ال�ب

ــ�ي  ــك، نقــوم بتوف ــب ذل ــراد المجتمــع. وإىل جان ف أف ــ�ي ــط الوصــل ب ــدورات رواب ــا تعــزز هــذه ال كم

ــم. ــة أعماله ــة مزاول ــ�ي إمكاني ــن وتوف ــاب الحــرف والمه ــة لأرب ــواد اللزم المســتلزمات والم
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الدبلوماسية اإلنسانية
نجحت IHH عبر ممارستها للدبلوماسية 

اإلنسانية في إطالق سراح 2.232 معتقل وأسير 
في سوريا. 

ي مناطــق الحــروب والأزمــات، وهــي بذلــك تســعى للحفــاظ 
ف الأطــراف المتنازعــة �ف اعــات بــ�ي ف تلعــب الهيئــة دور الوســيط لفــض ال�ف

ي هــذا المجــال مــع منظمــات عديــدة 
ي تلــك المناطــق. وتتعــاون الهيئــة �ف

ف والرهائــن والأرسى �ف عــىل حيــاة الأبريــاء مــن المعتقلــ�ي

ــدة  ــم المتح ــانية للأم نس ــؤون الإ ــيق الش ــب تنس ــدة )ECOSOC(، ومكت ــم المتح ــي للأم ــادي والجتماع ــس القتص ــل المجل مث

ــة الســامية للأمــم  ــروا )UNRWA(، والمفوضي ف الأون ف الفلســطيني�ي ــ�ي ــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللجئ )OCHA(، ووكال

ســلمي  ي لمنظمــة التعــاون الإ
نســا�ف ــدوق الإ ســلمي )OCI(، والصن ف )UNHCR(، ومنظمــة التعــاون الإ ــ�ي المتحــدة لشــؤون اللجئ

، كمــا  ىكي
كيــة )AFAD( ومنظمــة الهــلل الأحمــر الــ�ت )OICHF(، ومنظمــة أطبــاء بــل حــدود )MSF( وإدارة الكــوارث والطــوارئ ال�ت

ي شــ�ت أنحــاء العالــم.
ي الجتماعــات المتعلقــة بالشــأن الســوري �ف

تشــارك الهيئــة �ف

ي سوريا بالأهداف التالية: 
ل IHH نشاطاتها الدبلوماسية �ف ف وتخ�ت

الحد من انتشار المعارك ووقف عمليات القتل والمجازر. 	 

ي مناطق الحصار. 	 
ف �ف نسانية للمدني�ي إيصال المساعدات الإ

ف من مناطق الحصار.	  إجلء المدني�ي

ف داخل سوريا.	  ، والأجانب المختطف�ي ف تحرير أرسى الحرب المحلي�ي

ف مجموعات المعارضة ومنع اندلع المعارك بينهم.	  التوسط لحل الأزمات ب�ي

ي مناطق الشتباكات ومتابعتها. 	 
نسان �ف ي حالت انتهاك حقوق الإ

التحقيق �ف

ي المنظمات والمحافل الدولية.	 
ي سوريا �ف

ف �ف رفع صوت المظلوم�ي

ــادرات والجهــود بالنجــاح إذ تــم  ف والأجانــب، وتكللــت هــذه المب ف الســوري�ي فــراج عــن المئــات مــن المعتقلــ�ي ــة للإ ــادرت الهيئ ب

ف  ف اثنــ�ي ف بولونيــ�ي ف و4 ســويدي�ي ف اثنــ�ي ف وأفغانيــاً وكويتيــاً وأوكرانيــ�ي ف اثنــ�ي إطــلق رساح 2.130 ســورياً و70 إيرانيــاً و10 تركيــاً ألمانيــ�ي

ف مــن جمهوريــة التشــيك. ضافــة إىل مواطنــ�ي بالإ

ف 	  فــراج عــن 48 إيرانيــاً كانــوا معتقلــ�ي ي تحريــر 2.130 معتقــلً مدنيــاً مــن ســجون ســوريا مقابــل الإ
ي 2013 نجحــت IHH �ف

�ف

لــدى المعارضــة. 

ي إدلــب مــع 	 
ي منطقــة الفوعــة �ف

ف جرحــى مــن المؤيديــن للنظــام �ف ي تنظيــم عمليــة تبــادل بــ�ي
ي 2015 نجحــت الهيئــة �ف

�ف

ي ريــف دمشــق. إذ تــم إجــلء 107 جريحــاً و6 مقعديــن و125 مرافقــاً مــن 
ي �ف

ي منطقــة الزبــدا�ف
ف �ف جرحــى مــن المعارضــ�ي

ي عــ�ب لبنــان إىل تركيــا لتلقــي العــلج. 
، ونقــل الجرحــى مــن الزبــدا�ف ي

الفوعــة مقابــل 60 جريحــاً و66 مرافقــاً مــن الزبــدا�ف

نســانية للأمــم  ي تنظيــم عمليــة التبــادل كل مــن منظمــة الصليــب الأحمــر )ICRC(، ومكتــب تنســيق الشــؤون الإ
وشــارك �ف

.)OCHA( المتحــدة

ــر 	  ــح مم ــدف فت ــانية به نس ــب” الإ ــق إىل حل ــوا الطري ــة “افتح ــة قافل ــت الهيئ ــام 2016 نظم ــن ع ة م ــ�ي ــهر الأخ ي الأش
�ف

ي القافلــة مــا يزيــد عــن 5 آلف ســيارة وأكــ�ش مــن 45 ألــف 
ي آمــن إىل الجــزء الــذي كان محــارصاً مــن حلــب، وشــارك �ف

إنســا�ف

ي أجرتهــا الهيئــة والأمــم المتحــدة مــع الأطــراف المعنيــة 
شــخص. أثمــرت الجهــود المبذولــة واللقــاءات الدبلوماســية الــ�ت

عــن إجــلء 45 ألــف شــخص إىل المناطــق الآمنــة. 

ي عــام 2017 تــم إجــلء 15 ألــف شــخص مــن ســكان حــي الوعــر كانــوا يعيشــون تحــت القصــف والحصــار إىل المناطــق 	 
و�ف

الآمنة. 

ي ســورية وقدمــت 	 
ي عمليــة إجــلء 7.775 شــخص مــن عرســال لبنــان إىل منطقــة إدلــب �ف

ي عــام 2017 شــاركت IHH �ف
و�ف

ي الــلزم.
نســا�ف لهــم الدعــم الإ

ف نظــام 	  ي بموجــب اتفــاق بــ�ي
ي عــام 2017 اســتقبلت الهيئــة 2.520 شــخصاً تــم إخلؤهــم مــن مناطــق مضايــا والزبــدا�ف

�ف

ي المرحلــة الأوىل تــم نقــل قســم مــن العائــلت 
الأســد والمعارضــة الســورية، وتــم تقديــم المســاعدات العاجلــة لهــم. �ف

ي مركــز مدينــة إدلــب.
ي أنشــأتها IHH �ف

إىل مراكــز الســتقبال المؤقتــة الــ�ت

ي عــام 2018، وقامــت 	 
قيــة ومناطــق مــن حمــص �ف ي الغوطــة الرسش

ي جــرت �ف
ي إتمــام عمليــات الإجــلء الــ�ت

تــم المســاهمة �ف

ف الســكن والحتياجــات الأساســية لهــم. ف وتأمــ�ي الهيئــة باســتقبال اللجئــ�ي
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قافلة »افتحوا الطريق 
إلى حلب«

ة مــن عــام 2016 عمــدت قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه إىل حصــار أجــزاء مــن  ي الأيــام الأخــ�ي
�ف

نســانية،  ف مــن الحصول حــ�ت عىل المســاعدات الإ مدينــة حلــب حصــاراً مطبقــاً حرمــت خللــه المدنيــ�ي

وبــات الســكان المحــارصون إزاء مجــزرة وحشــية واســعة. هــذه التطــورات دفعــت IHH لتنظيــم حملة 

نســانية  بعنــوان “افتحــوا الطريــق إىل حلــب” بهــدف فتــح ممــرات آمنــة وضمــان دخول المســاعدات الإ

ي الحملــة نحــو 5 آلف ســيارة ومــا يزيــد عــىل 40 ألــف 
ي المدينــة، وشــارك �ف

إىل المناطــق المحــارصة �ف

كيــة  ي بذلتهــا الأمــم المتحــدة والجهــات الرســمية ال�ت
متطــوع. أســفرت جهــود الحملــة والجهــود الــ�ت

عــن إجــلء 45 ألــف إنســان مــن مناطــق الحصــار ونقلهــم إىل مناطــق آمنــة.

ــاحنة  ــا 1.208 ش ــاء تركي ــة أنح ي كاف
ف �ف ــ�ي ع ــن المت�ب ــ�ي م ــل الخ ــز أه ــق، جه ــول الطري ــىل ط وع

ف مــن ســكان حلــب. ووصلــت هــذه الشــاحنات مــع  مســاعدات إنســانية لتلبيــة احتياجــات المظلومــ�ي

ي تــم إجــلء المحارصيــن 
ي القافلــة إىل المناطــق الــ�ت

هــا المشــاركون �ف ي أحرف
غاثــة الــ�ت جميــع مــواد الإ

مــن أهــل حلــب إليهــا حيــث قامــت الهيئــة بتأســيس مخيمــات جديــدة ومجهــزة بالمــواد الغذائيــة 

الأساســية ومــواد التنظيــف والأحذيــة والملبــس والأغطيــة الشــتوية.

ي الــرأي العــام العالمــي، أثــ�ف مستشــار المبعــوث الــدوىلي للأمم 
وبينمــا تــرددت أصــداء القافلــة �ف

ــات إجــلء  ــار وعملي ــة لوقــف إطــلق الن ــود المبذول ــد( عــىل الجه المتحــدة إىل ســوريا )جــان أغلن

ي نجــاح 
كيــة وعــىل رأســها IHH الــدور الأكــ�ب �ف ي ســوريا قائــلً “كان للمنظمــات الأهليــة ال�ت

المحارصيــن �ف

عمليــة الإجــلء هــذه، لقــد أنجــزت IHH إنجــازاً عظيمــاً.”
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النشاطات في الدول 
المستضيفة األخرى

تجاوز عدد المستفيدين من أعمال IHH خارج 
سوريا 365 ألف الجئ.

ي ســوريا عــىل تــرك ديارهــم 
ف شــخص �ف ي أكــ�ب مأســاة لجــوء يشــهدها العالــم منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، أجــ�ب نحــو 5 مليــ�ي

�ف

ف ويتلوهــا لبنــان والأردن. كمــا  ف الســوري�ي ف الــدول المســتضيفة للجئــ�ي واللجــوء إىل دول أخــرى. وتحتــل تركيــا المرتبــة الأوىل بــ�ي

ات الآلف إىل دول أوروبيــة.  لجــأ عــرسش

ي الفقــر الشــديد. ثلثــة أربــاع 
ف تعــا�ف ي تقدمهــا الــدول المســتضيفة إل أن معظــم عائــلت اللجئــ�ي

ورغــم المســاعدات الــ�ت

ي لبنــان والأردن ل يحصــل عــىل مســاعدات الغــذاء أو فــرص التعليــم والرعايــة الصحيــة. 
مــن يعيــش خــارج مخيمــات اللجــوء �ف

ف منــذ بداية  ف الســوري�ي ي IHH نعمــل عــىل تقديــم المســاعدات الغذائيــة وغــ�ي الغذائيــة وتوفــ�ي الرعايــة الصحيــة للجئــ�ي
إننــا �ف

ي رصبيــا، وهنغاريــا، 
ف �ف ي تســتهدف اللجئــ�ي

غاثيــة الــ�ت الحــرب. كمــا أننــا نقــوم خــلل العــام بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الإ

ومقدونيــا، والأردن، ولبنــان.

216.872
39.894

106.967

الغذاء  النشاطات غ�ي الغذائيةالصحة

األردنلبنان

صربيا
 وهنغاريا 
ومقدونيا

ف عىل مساعدات إنسانية ف الحاصل�ي ف السوري�ي عدد اللجئ�ي
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المطبوعات الشركاء والداعمون
ي سوريا مع مئات المؤسسات والمنظمات الأهلية المحلية والدولية.

ي نشاطاتها وأعمالها �ف
تتعاون هيئتنا �ف

كة مع:  ي عام 2016 بتنفيذ العديد من المشاريع المش�ت
التقريركان لنا الفخر �ف

الأفالم الوثائقية

كية وزارة الصحة ال�ت

AFAD كية إدارة الكوارث والطوارئ ال�ت

UNOCHA نسانية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الأعمال الإ

UNHCR ي الأمم المتحدة
ف �ف المفوضية العليا لشؤون اللجئ�ي

WHO منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة

OIC سلمي منظمة التعاون الإ

OICHF سلمي ي التابع لمنظمة التعاون الإ
نسا�ف الصندوق الإ

THF ي
نسا�ف المنتدى الإ

ىكي
الهلل الأحمر ال�ت

ICRC جمعية الصليب الأحمر الدولية

MEMUR-SEN  ىكي
اتحاد نقابات العمال ال�ت

HAK-İŞ ىكي
اتحاد نقابات حقوق العمل ال�ت

Khubaib Foundation - باكستان

AID ف رابطة الأطباء الدولي�ي

ية السلمية العالمية IICO - الكويت الهيئة الخ�ي

ي - الكويت
جمعية الهلل الأحمر الكوي�ت

جمعية الرحمة العالمية )الإصلح الجتماعي( - الكويت

ية - الكويت  جمعية النجاة الخ�ي

ية - الكويت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخ�ي

بيت الزكاة - الكويت

غاثة والتنمية - الكويت جمعية قوافل للإ

الأمانة العامة للأوقاف - الكويت

جمعية الغاثة النسانية - الكويت

ية - قطر مؤسسة عيد الخ�ي

ية - قطر قطر الخ�ي

سلمية - قطر منظمة الدعوة الإ

 - RAF ــانية نس ــات الإ ــه للخدم ــن عبدالل ي ب
ــا�ف ــيخ ث ــة الش مؤسس

قطــر

مؤسسة أيادي الخ�ي نحو آسيا ROTA - قطر

ية - قطر مؤسسة عفيف الخ�ي

نسانية - السعودية غاثة والأعمال الإ مركز الملك سلمان للإ

سلمي للتنمية - السعودية البنك الإ

جمعية الإصلح - البحرين

سلمية - البحرين بية الإ جمعية ال�ت

سلمية - البحرين الجمعية الإ

WHH-Deutsche Wlthungerhlıf E.V - ألمانيا

Women And Health Alliance )WAHA( - فرنسا

Al-Imdaad Foundation - جنوب أفريقيا

صندوق زكاة دار السلم - جنوب أفريقيا

جمعية العلماء )SA( - جنوب أفريقيا

جمعية العلماء )KZN( - جنوب أفريقيا

Two Lights Foundation - جنوب أفريقيا

Channel Islam Int. )CII( - جنوب أفريقيا

 Salaam Media - جنوب أفريقيا

ا Human Appeal - انكل�ت

ا Ummah Welfare Trust - انكل�ت

ا Wise Welfare - انكل�ت

ا UK Islamic Mission - انكل�ت

ا Olive Grove Foundation - انكل�ت

ا Al Mustafa Welfare Trust - انكل�ت

ا Islamıc Ansaar Foundation - انكل�ت

Danish Muslım Aid - الدانمارك

Viomis Aid Denmark - الدانمارك

Dets Islamic - الدانمارك

وج Norwegian Church Aid - ال�ف

Human Appeal International - النمسا

Muslim Aid - النمسا

Aksi Cepat Tanggap )ACT( - إندونيسيا

Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat )PKPU( - إندونيسيا

Yayasan Rumah Zakat Indonesia - إندونيسيا

Badan Agama & Pelajaran Radin Mas )BAPA( - سنغافورة

Pomozi - البوسنة والهرسك

Solidarnost Udruzenje Bihac - البوسنة والهرسك

الرشاد والإصلح  - الجزائر

International Aid Campaign - المالديف

Kawish Welfare Trust - باكستان
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ف لنا من الأصدقاء  نتقدم بأسمى آيات الشكر والمتنان لكل الداعم�ي
ف  ف ب�ي ي أك�ش من مئة دولة حول العالم دون التمي�ي

ي ننجزها �ف
ي نشاطاتنا ال�ت

ف معنا �ف والمساهم�ي
دين أو عرق أو لغة أو قومية أو مذهب وذلك 




