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أسفرت األزمة املستمرة يف سوريا منذ مارس آذار 2011 عن 
مقتل ما ال يقل عن 200  ألف إنسان وترشيد املاليني منهم. 
يركز هذا التقرير عىل األبعاد اإلنسانية لألزمة السورية يف 
أعقاب األحداث التي تشهدها البالد وعىل األنشطة ايل 
تقوم بها هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات 
ملساعدة الشعب السوري املترضر من األزمة. ونتيجة لتزايد 
أعامل العنف واالشتباكات يف سوريا، يزداد عدد املترضرين 

نتيجه لذلك يوما بعد يوم تاركا جروحا عميقة يف حياة 
الجهود من  األفراد واملجتمع مام يتطلب لذلك تكثيف 
أجل حل املشكلة السورية بشكل طارئ وفعال مبا يكفي. 
وقد أُعد هذا التقرير الذي بني أيديكم بغرض املساهمة 
يف الجهود املبذولة لتحسني أوضاع املترضرين من األزمة 
يف سوريا وحشد جميع املجتمعات الوطنية والدولية لحل 

املشكلة يف أقرب وقت ممكن
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يقيم حوايل 
12.500 الجئ 
سوري يف مخيم 
باب النور لالجئني 
يف مدينة حلب 
الذي يتألف من 
1600 خيمة

التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية 

يف سوريا / البعد اإلنساين لالزمة السورية 

خلفية االزمة

بالعديد من  بأنه سيقوم  يف شهري مارس وأبريل 2011 
اإلصالحات من انتخابات حرة وتوفري العدالة االجتامعية 
والحقوق النقابية وتشكيل أحزاب مستقلة و حامية حقوق 
التي تقيم يف سوريا من عرب وأكراد وتركامن.  األقليات 
ولألسف مل يفي بشار األسدبوعوده بل قام بإستخدام كل 
وسائل العنف والقمع واألسلحة النارية إلخامد املظاهرات 
أسفرت عن مقتل املئات من السوريني وإصابة وإعتقال 
الكثري منهم. ونتيجة لكل هذه التطورات وزيادة عدد القتىل 
والجرحى واملعتقلني، بدأ الشعب السوري بفقد أمله من 
سياسة بشار األسدالقمعية وتأكد أنه لن يكون هناك أية 
تغيريات يف هذه السياسات لتتحول االحتجاجات السلمية 
إىل ثورة ومترد شعبي لإلطاحة بالنظام الغاشم. فمنذ يوليو 

عام 1970 حكم عائلة األسدوليصبح حافظ األسدصاحب 
الكلمة الوحيدة يف البالد. وكانت حركة اإلخوان املسلمني 
هي أكرب حركة معارضة من أجل الحرية يف ذلك الحني يف 
سوريا. ومن ضمن تدابري حافظ األسدالقاسية جدا ضد 
أفراد املعارضة من أجل الحرية، قتلت قوات األسدعام 
1982 وبكل وحشية ما يقرب من 50 ألف سوري بينام ال 
يزال أكرث من 20 ألف سوري يف عداد املفقودين حتى اآلن 
يف مجزرة تاريخية سميت مبجزرة حامة. ومل يكتف النظام 
السوري بذلك بل قام باساليبه القمعية ومجازره يف العديد 
من املناطق السورية وعىل رأسها تدمر وحلب والرقة للحد 
من مطالب الشعب السوري بالحرية والدميقراطية. ولألسف 
الشديد، يتعرض الشعب السوري الدي يكافح منذ ما يقرب 
من 50 عاما ضد االضطهاد والقمع والفساد والفقر، حاليا 
ملذابح جامعية كبرية من قبل النظام الحاكم. أمتت أحداث 
الثالث والتي أشعل فتيلها  اإلحتجاجات يف سوريا عامها 
إعتقال قوات األمن السورية لخمسة عرش طفال ترتاوح 
أعامرهم بني 9 و15 من العمر يف مدينة درعا ملجرد كتابتهم 
'' نريد الحرية والدميقراطية '' عىل جدار مدرستهم يف شهر 
مارس / آذار 2011. وتعرض هؤالء األطفال للتعذيب الوحيش 
وقلع أظافرهم ليخرج أقاربهم إىل الشوارع لإلحتجاج عىل 
هذه الهمجية لتتحول هذه األحداث إىل إنتفاضة شعبية 
امتدت إىل مختلف املدن السورية وعىل رأسها إدلب وحلب 
وحامة وحمص والالذقية وبانياس. واعتبارا من مارس 2011 
وملدة ستة أشهر، قام الشعب السوري بتنظيم مظاهرات 
سلمية بعد كل صالة جمعة مطالبا بإصالحات دون إطالق 
أي شعارات تندد بالنظام الحاكم أو تنادي بإسقاطه. كل 
النظام الحاكم بإصالحات يف سبيل  ما طلبوه هو قيام 
العيش بحرية والوحدة السورية الوطنية. ونتيجة إلنتشار 
اإلحتجاجات يف كل املناطق السورية، قام بشار األسدبإعالن 
من الربملان السوري بدمشق وملرتني وعود أمام كل العامل 

التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف سوريا |  البعد اإلنساين لالزمة السورية |  خلفية االزمة
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2011 وحتى اآلن، إشتدت اإلشتباكات واألحداث يف 
سوريا بعد تسلح الشعب السوري ملقاومة قوات النظام 

الحاكم لتبدأ حرب أهلية داخلية ليس لها هوادة
ومنذ األيام األوىل للحرب األهلية هذه، تواصل قوات 
األسدقصفها للمدنيني برا وجوا دون التمييز بني األطفال 
والنساء وكبار السن وترتكب جرائم ضد اإلنسانية 
بإستخدامها ألسلحة كيميائة فتاكة. فقد أسفر الهجوم 
باألسلحة الكيميائية التي قامت بها قوات نظام األسديف 
منطقة الغوطة ريف دمشق يف 21 أغسطس 2013 
عن مقتل ما يقرب من 1300 مدين عدد كبري منهم من 
النساء واألطفال. كام وتواصل طائرات نظام األسدقتل 
املدنيني برباميل قنابل تلقيها عليهم بعشوائية. يف 

تلك الفرتة، مل يؤدي املجتمع الدويل بواجبه تجاه 
الضحايا من املدنيني ومل ينجح حتى بفتح ممر إنساين 
ملساعدة املحارصين منهم يف كافة املدن السورية. 

التي  كام ومل تنجح خطة السالم 
أعدتها جامعة الدول العربية لحل 
لتتنتقل املشكلة إىل  هذه االزمة 
األمم املتحدة. كان الهدف الرئييس 
يف إقرتاحات األمم املتحدة، هو 
الطرفني  بني  النار  إطالق  وقف 
إنتقالية مؤقتة  وتشكيل حكومة 

ولكن وبسبب رفض النظام للحلول املقرتحة ومواصلته 
هجامته ضد املدنيني، تعمقت املشكلة أكرث وأكرث

منذ األيام األوىل للحرب األهلية 
هذه، تواصل قوات األسدقصفها 
للمدنيني برا وجوا دون التمييز 
بني األطفال والنساء وكبار السن 
اإلنسانية  ضد  جرائم  وترتكب 
بإستخدامها السلحة كيميائية فتاكة
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نتيجة للمؤمتر الذي عقد يف الثالثني من يونيو حزيران 2013، تم املوافقة 
عىل إعالن جنيف األول الذي يهدف إىل حل األزمة يف سوريا مبشاركة 
الدول الدامئة العضوية يف مجلس األمن الدويل بريطانيا والواليات املتحدة 
وروسيا والصني وفرنسا باإلضافة إىل وزراء خارجية قطر وتركيا والعراق 
والكويت واملمثل السامي للشؤون الخارجية واألمن بالواليات املتحدة 
األمريكية وبانيك مون األمني العام لألمم املتحدة. وفقا لهذا اإلعالن، 
تم االتفاق عىل تشكيل '' حكومة انتقالية '' يف سوريا ولكن بغموض 
حول دور بشار األسديف هذه املرحلة. كام و وجهت الجهات املشاركة 
يف املؤمتر تحذيرا شديد اللهجة للنظام السوري بشأن ما ترتكبه من 
أعامل العنف وإنتهاكاته لحقوق اإلنسان ضد املدنيني. بعد فرتة انقطاع 

طويلة جدا، تم يف يناير 2014 عقد إجتامع جنيف الثاين والذي تأخر 
عقده نتيجة للفشل يف تحقيق توافق يف اآلراء بشأن العنارص الفاعلة 
يف االتفاقية والفوىض السائدة بني قوات وأطراف املعارضة السورية مام 
أدى إىل فشل يف أول جولتني من املفاوضات. عىل الرغم من االتفاق 
اإليجايب الذي تم التوصل إليه بشأن التفاوض بشأن وضع إطار يسهل 
تقديم املساعدات لبعض املناطق يف سوريا وعىل رأسها حلب، كان 
الهجوم الذي إستهدف مسؤولني من األمم املتحدة يف حلب قبل حتى 
أن يغادر املتفاوضون مائدة املفاوضات وعدم تقديم أي ضامن يضمن 
وصول املساعدات إىل املناطق األخرى كان كافيا ليك يؤثر سلبيا عىل 

إمكانية تنفيذ مثل هذه القرارات

مباحثات جنيف
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عبدالله من حلب أب 
لخمسة أطفال. دمر 
منزله نتيجة لرباميل 
أصابت منزله. فقد 

زوجته وطفليه. يقيم 
مع بناته الثالثة يف 

مخياملعطاء لالجئني 
الذي قامت هيئة 
اإلغاثة اإلنسانية 
وحقوق اإلنسان 

والحريات بإنشائه يف 
منطقة الكرامة
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20122013

1,2

2

تركيا

العراق

األردنمرص

مليون إنسان

ينايرالعام

مليون إنسان

لبنان

%21

%27

%5

%39

593.346

1.065.001

137.056

743.277

%8
223.113 

2.785.160
املصدر : األمم املتحدة

الالجئون
السوريون 

 توزيع الالجئني السوريني حسب البلدان التي
*لجؤوا إليها )حتى مايو 2014

 عدد النازحني
داخل سوريا

(

سوريا  يف  األزمة  أجربت 
 2011 عام  بدايتها  منذ 
عىل  الناس  من  املاليني 
ترك أماكنهم واللجوء إىل 
بالد آمنة كالجئني بكل ما 
الكلمة من  تحملها هذه 
صعوبات ومشاقات. بحق 
املهجرين  السوريني  كل 
أخرى  بالد  إىل  والالجئني 
من  كاملة  حامية  تلقي 
ألنهم  الدويل  املجتمع 
املساعدة  إىل  حاجة  يف 
ملا  والقانونية   اإلنسانية 
ظلم  من  إليه  يتعرضون 

واضطهاد

باإلضافة إىل تركيا والعراق ومرص واألردن 
ولبنان، لجأ جزء كبري من السوريني إىل 

الخليج وأفريقيا وأوروبا دول 

املجموع
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201320132014 

4,2

4,25

6,5

İnsani yardıma ihtiyaç 
duyan kişi sayısı

11,8

220

2,7

6,5

مليون إنسان
عدد األشخاص املحتاجني 

للمساعدات اإلنسانية 

عدد النازحني من منازلهم 
داخل سوريا 

عدد القتىل 

عدد الالجئني خارج سوريا 
)العراق، األردن، لبنان، مرص، تركيا( 

مليون إنسان

الف شخص

مليون إنسان

ينايريونيوابريل

مليون إنسان

مليون إنسان

مليون إنسان

 إجاميل عدد السكان

22مليون نسمة

عن  الصادرة  لألرقام  وفقا 
لحقوق  السوري  املرصد 
اإلنسان، بلغ عدد القتىل نتيجة 
لألحداث يف سوريا حتى شهر 
يناير 2014 أكرث من 220 ألف 
املصادر  تشري  ولكن  قتيل. 
املستقلة العاملة يف املنطقة 
إىل أن العدد أكرث بكثري من 
هذا الرقم. كام ومن املعروف 
أنه نتيجة لإلشتباكات املستمرة 
يف البالد ، أصيب مئات اآللف 
بجروح مختلفة وأعتقال مئات 
آآلف آخرين يف حني نزح ما 
يقرب من 6.5 مليون شخص 
داخل سوريا بينام اضطر أكرث 
من 2.7 مليون شخص نصفهم 
من األطفال إىل الهجرة إىل 
البلدان املجاورة لبنان واألردن 
والعراق ومرص وتركيا. فضال 
للبيانات  ووفقا  ذلك  عن 
حامية  لجنة  عن  الصادرة 
الصحفيني، فقد أصبحت سوريا 
من أكرث األماكن خطورة يف 
العامل بالنسبة للصحفيني حيث 
لقي 71 صحفي حياتهم أثناء 

أداء عملهم يف سوريا
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مة
دائ

 ال

ت
 المساعدا

86
.8

13.045,00 

35.125.643,00 

10
7.

800.232,00 

24
.8

83.712,00 

254.662.632,00 

%34

%42

%14

%10

مئة
دا

ت ال
 املساعدا

9

ع
جمو

 امل
س 2011 / مايو 2014)

)مار

انشطة الدعم املعنوياملساعدات االجتامعية 

املطبخ املتنقل

 إنشاء مخيامت الحاويات
السكنية

إعداد وحدات صحية

املساعدات الغذائية

  مساعدات اإلسكان

  املساعدات الطبية

التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف سوريا | حملة هيئة اإلغاثة اإلنسانية ملساعدة سوريا | بنود املساعدات

 حمالت مساعدات هيئة
اإلغاثة اإلنسانية
بنود املساعدات
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مة
دائ

 ال

ت
 المساعدا

مئة

ع الدا
املشاري

مئة
ع الدا

املشاري

مة
دائ

ت 
مساعدا

مة
دائ

ت 
مساعدا

مة
دائ

ت 
مساعدا

مة
دائ

ت 
مساعدا

حصص األضاحي

 توزيع األدوية واملستلزمات
الطبية

مئة
دا

ت ال
 املساعدا

10

تقديم الدعم 
اللوجستي لتوصيل 

لقاحات شلل 
االطفال )3 ماليني 

جرعة( ومرض 
الليشامنيا إىل 

املنطقة

تم تقديم مساعدات 
متنوعة قامت 

الجهات املانحة من 
الخارج بالتربع بها من 
بينها حوايل 250 سيارة 

إسعاف وسيارات 
مطافئ وعربات 

لجمع القاممة إىل 
سوريا منذ عام 2011 

حتى اليوم

تم تقديم مساعدات 
تعليمية لحوايل 7 

آآلف طالب سوري 
داخل تركيا عام 

2012 وحوايل 30 
ألف طالب سوري 

عام 2013 وأكرث 
من 10 آآلف طالب 

داخل سوريا

يتم إنتاج 1600 
رغيف خبز يوميا 

يف محافظة هاتاي 
و20 الف يف بلدة 
ريحانيل و24 الف 

يف يايالداغ و4 
االف يف كلس ) 5 

االف ايام الجمعة ( 
وتوزيعها عىل ابناء 

الشعب السوري

 إنشاء مستشفيات
ميدانية

 توزيع حقائبلقاحات طبيةفحوصات  طبيةشاحنات  طبية  جوالةدعم مستلزمات  طبية
إسعافات اولية

 توزيع حقائب النظافة
 الشخصية

توزيع مستلزمات الفطور

 توزيع مختلفتوزيع الخيامإنشاء معسكرات الخيام
 اإلحتياجات االساسية

 توزيع مختلف
املطاحن آبار املياه األفراناملطابخاالحتياجات األساسية

حزمات حزمات االطفال والرضعحزمة رمضانتوزيع الخبزتوزيع الطحنيتوزيع مياه الرشب
 املواد الغذائية 

مساعدات املالبس

س موسمية متنو عة
 مالب

القرطاسية 

واد 
 وامل

سية
 املدر

س
مالب

  داخلية 

ية 
درس

  امل
ب

لكت
ا

األحذية 

ب 
الشباش

س النوم
مالب

ت 
طانيا

الب
سالة

سخان ماء  غ

رسير متنقل
اضاءة ليلية 

صري
ح

مخدةمولد

 إسفنج 

ت
ضا

حفا

 والنعال 

طعام أطفال

حقيبة األطفال

 وعصري الفاكهة 

ت
سكوي

والصابونب

ب
سحوق الحلي

ب وم
  الحلي

 واملناديل 

يد 
ف ال

مناش
 و

امم
ف الح

مناش
 و

قة
حال

ة 
افرعد

ت األظ
ومقصا

 

صابون
ال

شامبو
وال

جون
ومع

ت
واملنظفا

واملناديل األسنان وفرشاة
ظافة

 األسنان وعدة الن

 التواليت وشفر حالقة

ت
زما

ستل
وامل

يس 
در

ي امل
الز

 

تنظيم برامج الختاناألنشطة االجتامعيةإنشاء حدائق اللعبدور    االيتام انشطة دعم االيتاماملدارساملساعدات التعليمية

فوط إطعام الطفل

ونيا
كول

  وال

ورد
اء ال

 وم

يد
 الع

كر
س

مبو
شا

  وال

للة
 املب

ف
اش

املن
 و

عة
ضا

ر

أنواع بسكويت

هايات
والل

ايئ
ن م

خزا

 تهوية 

ية
بائ

هر
ة ك

دفئ
ت

جو صغرية
ثال

لحاف

 فرش 

س
رم

ت
عة

عا
سول

ة مالب
خزان

مالت
 مه

سلة

مستلزمات مطبخ 

األرز

ت زيتون
زي ت الزيتون

وزي

س
دب

س
والعد

رت
زع

والزيتون 
الجنب

والقمح

طحينة

زعرت

الزيتون
مرىب

الحالوة الطحينية

ت النباتية
 والزيو

مرىب

رونة
معك

صة
صل

كر
س

لح
م

ص
حم
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الالذقية  

إدلب   

حامة   

حمص   

دير الزور    

الحسكة   

الرقة   
حلب

دمشق   

 ارياف
 شامل غرب

مدينة    حلب
حلب

 ارياف
 شامل رشق

حلب

أضنة 

كلس 

هاتاي 

عثامنية 

كهرمان مرعش

غازي عنتاب  شانيل ارفا
ماردين

 املناطــق التي تــم الوصول إليها يف إطار
اإلنسانية املساعدات 

والحريات  اإلنسان  وحقوق  اإلنسانية  اإلغاثة  هيئة  واصلت 
منذ بداية األحداث يف سوريا يف مارس 2011 أعاملها ومختلف 
سوريا  داخل  سواء  لسوريني  املساعدة  يد  ملد  أنشطتها 
كرتكيا  املجاورة  البلدان  يف  السوريني  الالجئني  من  وخارجها 
غذاء  من  األساسية  إحتياجاتهم  كافة  وتلبية  واألردن  ولبنان 

الشعب  إىل  املساعدات  هذه  تصل  ورعاية صحية.   ومسكن 
اإلنسانية  اإلغاثة  هيئة  تنسيق  مكاتب  خالل  من  السوري 
يف  يعمل  وكلس.  ريحانيل   / الرتكية هطاي  املدن  يف  املوجودة 
57 موظفا و157 متطوعا فضال عن ما يقرب من  هذه املراكز 
سوريا داخل  الهيئة  أنشطة  يف  تساهم  مدنية  منظامت   85

التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف سوريا | حملة هيئة اإلغاثة اإلنسانية ملساعدة سوريا |  املناطق التي تم الوصول إليها يف إطار املساعدات اإلنسانية

مدينة حلب | 

ارض الحمــرا       

بــاب النــريب       

باب النرص       

باب النرص      

بعيدين       

العامرية       

االنصاري      

الفردوس       

العزة       

املعادي       

املغاير      

املرج      

املشهد       

امليــر      

الصالحــني       

حلب القدمية       

هنانو       

الحيدرية       

اإلنذارات      

العزيزية       

قايض عسكر       

كرم الجبل       

كرم الدهامن       

كرم حميد       

كرم النزهة      

املواصالت القدمية       

الشعار       

صالح الدين       

سد اللوز       

سيف الدولة       

الشيخ سعيد       

السكري       

طريق الباب       

تل الزرازير       

ارياف شامل رشق حلب| 

اخرتين       

عرمية       

اعزاز       

جرابلس        

دير حافر       

الراعي       

الشيخ رئيف       

حميمة       

حيان       

حريتان       

كفر العزيزية       

كلجربين       

كوباين       

معارة       

مدينة الباب       

منبج       

مسكنة       

منيج       

نيارة       

الشامرين       

صوران       

تادف       

تل رفعت       

حي اغري التحاين       

ارياف شامل غرب حلب | 
عفرين       

اتارب       

الجينة       

دارة عزة       

كفر حمرة      

قلعة سمعان       

املهندسني       

إدلب | 
اريحا       

اطمة       

ازمارين       

بنش       

جرجناز       

الدانا       

دركوش       

ابو ميك       

خان السبيل       

خان شيخون       

      10 حارم  

جر الشغور       

كفر عويد       

كفر سنجة       

كفر تخاريم       

كفرنبل       

كنسفرة       

      6 الكرامة  

معرة حرمة       

معرة مرصين       

معرزيتة       

معرة النعامن       

سلقني       

رساقب       

رسجة       

      6 رسمدة  

سنجار       

تفتنــاز       

ترمانني       

طعوم       

الالذقية  | 

جبل الرتكامن       

جبل االكراد       

غــرب العايص      

ابدامة       

حامة    | 

الحويز       

بريديج       

جبل شحشبو       

جر بيت الرأس       

عقريبات       

االمنية       

العنكاوي       

الحامميات       

الحواش       

الحويجة       

الخربة       

اللطامنة       

الرفة       

الرملة       

حلفايا       

كفر هود       

كفرنبودة       

قلعة مادك       
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قرص إبن وردان       

قسطون       

كفر زيتة       

الرشيعة       

صوران       

ترميسة       

توينة       

الزيارة       

الرقة  

اربت       

عطشانة       

بري ماجيلة       

بري سليم       

دير عايص املستور       

دير عطية      

ابو حية       

ابو كبري       

الجديدة       

الغابني       

الحميلة       

املغاد       

املختلطة      

النيرتة      

منتصف مدينة الرقة       

الراسم       

الرجوم       

الصحرا      

التعشيشة      

الطويلة       

الواسطة      

       el-Zazoue

البو عيل       

العيل باجلية       

خريط الفرن       

البيدو       

خربة منشة       

جاموس       

نص التل       

نص الليل       

       Sluk

سوق الخميس       

طارق املستور       

تل ابيض       

الرتكامن       

زيبان       

دمشق   

عدرا       

عني ترما       

بيت سوى      

جرين       

جوبر       

دوار       

البحارية       

الهيجنة       

الكسوة       

النشابية       

جنوب دمشق       

الغزالنية       

الحمريية       

خطيطة        

خطيطة ترومان       

حزة       

عربني       

جرش       

جربة       

القابون       

القلمون       

قرحاطة       

القرمشية       

كفر بطنا       

املأمونية       

مايدا       

املرب       

املليحة       

الصبة       

الغابون       

طبق البياد       

زبدين       

زملكا       

حمص | 

آبل       

براديس       

البويضة       

الدار الكبرية       

دير الفول       

الغنطة       

الحولة       

القصري       

الرسنت       

حوارين       

القريتني       

النرص       

تدمر       

       Telbise

ترملة       

الزعفرانة       

دير الزور 

البوكامل        

الصباح       

الثوار       

مركز مدينة دير الزور       

اإلشارة       

الخريطة       

امليادين       

الرمادي       

الصالحية       

ريف املدينة       

الحسكة    

عامودا       

الدرباسية       

القامشيل       

راس العني       

الشدادة       

تل حميس       

تركيا | 

أضنة        

عثامنية        

هاتاي        

اسكندرون        

غازي عنتاب        

كلس        

شانيل ارفا       

ماردين       
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الدامئة املشاريع 
يف الوقت الذي تقوم هيئة اإلغاثة اإلنسانية 
بتقديم  والحريات  اإلنسان  وحقوق 
مساعداتها يف مجاالت املساعدات الطارئة 
واملأوى والصحة والتعليم، تسعى فرق 
الهيئة جاهدة إىل تنفيذ مشاريع دامئة من 
أجل إيجاد حلول دامئة ملشاكل الالجئني. 
تأيت املدارس التي تقوم الهيئة بإنشائها يف 
املخيامت عىل رأس هذه املشاريع والتي 
يبلغ عددها 59 مدرسة يتلقى فيها الطالب 
السوريني تعليمهم. فضال عن ذلك، قامت 
هيئة اإلغاثة اإلنسانية بإنشاء 7 دور لأليتام 

من املساكن الجاهزة يف مخيامت الالجئني 
داخل تركيا كام وتقوم الهيئة بإنشاء 
واإلرشاف عىل عدد كبري من املطاحن 
واألفران داخل سوريا وخارجها، حيث 
يقدم 40 فرن و12 طاحونة دقيق خدماتها 
بشكل متواصل وملدة 24 ساعة. باإلضافة 
إىل ذلك، قامت الهيئة بحفر 13 برئ ماء 
يف املناطق التي يصعب فيها الوصول إىل 
مياه للرشب. كام ويوجد 19 مطبخ مركزي 
يقدم وجبات الطعام الساخنة لآلجئني 
السوري الشعب  أبناء  والنازحني من 

التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف سوريا | حملة هيئة اإلغاثة اإلنسانية ملساعدة سوريا |  املشاريع الدامئة
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بالتعاون مع رئاسة 
الكوارث  إدارة 
وحاالت الطوارئ 
قامت  الرتكية، 
الهيئة بإنشاء 1000 
سكنية  حاوية 
مدارس  فيها  مبا 
وعيادة  ومسجد 
من ضمن 3500 
حاوية تم إنشاؤها 
املرشوع هذا  يف 

املساعدات 
املقدمة

البييل  مخيم 
للحاويات 
السكنية 

كلس

التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف سوريا | حملة هيئة اإلغاثة اإلنسانية ملساعدة سوريا |  املشاريع الدامئة |   إنشاء مخيامت الحاويات السكنية

حاوية 

الجئ
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يف إطار هذا املرشوع 
بالرشاكة  الذي تم 
مع الوكاالت املانحة 
إنشاء  تم  الدولية، 
سكنية  منطقة 
 700 من  مكونة 
مساحة  حاوية 
 15 منها  الواحدة 
مرتا مربع من أجل 
أرس الشهداء واأليتام 
واملحتاجني. يحتوي 
الذي  املخيم  هذا 
حوايل  فيه  يقيم 
6500 شخص أيضا 
عىل مناطق للعب 
ومسجد  االطفال 
مركزي  ومطبخ 
ومدرسة ومراحيض 
وعيادة  وحاممات 
للتدريب  ومركز 

املهني

املساعدات 
املقدمة

مخيم حاويات 
الشامرين 

حلب
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يف إطار هذا املرشوع 
الذي تم بالتعاون 
مع بعض الوكاالت 
الدولية،  املانحة 
تم إنشاء منطقة 
سكنية مكونة من 
100 حاوية مساحة 
 10 منها  الواحدة 
من  مربعة  أمتار 
أجل أرس الشهداء 
واأليتام واملحتاجني. 
يحتوي هذا املخيم 
الذي يقيم فيه حوايل 
1000 شخص ايضا 
عىل مناطق للعب 
ومسجد  األطفال 
مركزي  ومطبخ 
ومدرسة ومراحيض 
وحاممات وعيادة 
للتدريب  ومركز 

املهني

املساعدات 
املقدمة

مخيم حاويات 
سيجو 

مدينة حلب  
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 مخيم الشهداء لالجئني : الكرامة / سوريا

 

مخيم النوري لالجئني : رسمدا / سوريا
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مخيم االمة لالجئني : رسمدا / سوريا

عرش  يف  يقيم 
لالجئني  مخيامت 
يف مناطق الحريم 
والكرامة  ورسمدا 
 15833 إدلب  يف 
 3237 يف  الجئ 
خيمة قامت هيئة 
اإلنسانية  اإلغاثة 
لصالح  بإنشائها 
الالجئني السوريني 

املنطقة يف 

      
      
      
    

املساعدات 
املقدمة

مجمعات
خيم يف منطقة

إدلب

مجمعات
خيم

آلجئ
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مخيم  يف  يقيم 
باب النور للالجئني 
 12500 بحلب 
الجئ يف 1600 خيمة 
قامت هيئة اإلغاثة 
بإنشائها  اإلنسانية 
الالجئني  لصالح 
السوريني يف املنطقة

املساعدات 
املقدمة

مخيم باب 
النور

الشامرين

خيمة

الجئ
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يقيم يف مخيم باب 
لالجئني  السالمة 
آلف   23 بحلب 
الجئ يف 3000 خيمة 
قامت هيئة اإلغاثة 
بإنشائها  اإلنسانية 
من أجلهم وسيتم 
نقل جزء منهم إىل 
الحاويات  مخيم 
لآلجئني يف منطقة 
املتواصل   سيجو 
بنائه والذي سيتسع 
آالف   10 لحوايل 
سيتم  بينام  الجئ 
نقل الباقني إىل مخيم 
لآلجئني الشامرين 

املساعدات 
املقدمة

مخيم باب 
السالمة

مدينة حلب  

خيمة

الجئ
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سوريا
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املدارس التي 
أنشأتها هيئة 

اإلغاثة اإلنسانية يف 
سوريا وترشف عىل 

أعاملها
الكرامة   2
رسمدا   4

الشامرين  1
سيجو   1

باب السالمة   1
قرباط  1
سلقني   4

ضانا   1
يتم تقديم الدعم 
مستمر  بشكل 
ومتواصل من أجل 
استمرارية  ضامن 
الرسمي  التعليم 

هناك

املساعدات 
املقدمة

املدارس

تقوم هيئة 
اإلغاثة 

اإلنسانية 
بدعم 

مدرسة يف 
سوريا

سوريا

سوريا
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املدارس التي يتم 
دعمها

أضنة    2

غازي عنتاب   2

هطاي  16

كلس   5

ماردين   1

شانيل أورفا  2

املدارس

تركيا  / كلس   : لالجئني  البييل  مخيم حاويات 

تركيا  / كلس   : لالجئني  البييل  مخيم حاويات 
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من 
الحاويات 
هزة  لجا ا
يم  تقد و
عم لد ا

املجموع

دعم 

مدرسة

طالب 
وطالبة

مدارس
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املساعدات 
املقدمة

مباين  مدارس 
الصنع  مسبقة 

التي قامت هيئة 
اإلنسانية  اإلغاثة 
يف  بإنشائها 
مخيامت الالجئني 

تركيا يف 

ماردين

 : واحدة  مدرسة 
750 طالب وطالبة

شاتيل أورفا

 : واحدة  مدرسة 
600 طالب وطالبة

كلس

 : واحدة  مدرسة 
800 طالب وطالبة

كلس

أطفال:  روضة 
 370 طفل وطفلة

كلس

 : جاهزة  مدرسة 
500 طالب وطالبة

هطاي/ يايال داغ

 650  : مدرسة 
وطالبة طالب 

هطاي / يايالداغ

مدرسة للتدريب 
املهني : 150 طالب 

وطالبة

إسكندرون

أربع مدارس: 700 
طالب وطالبة

تركيا  / كلس   : لالجئني  البييل  مخيم حاويات 
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تركيا لاليتام

ريحاين: 6 مالجئ

ملجأ  كرييكهان: 
م لاليتا

مالجئ   3 كلس: 
م لاليتا

سوريا

الكرامة:  دار لاليتام

سيجو: دار لاليتام

الشامرين: دار لاليتام

اعزاز: دارين لاليتام

االيتام دور 

      

   

املساعدات 
املقدمة

تقدم هيئة 
اإلغاثة 

اإلنسانية 
الدعم لـ

 دارا لأليتام 
السوريني 
يف تركيا 
وسوريا
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تركيا
ريحانيل: فرن واحد

سوريا
إدلب: 15 فرن
حلب: 12 فرن
حامة: 3 أفران

الالذقية: 3 أفران
الرقة: 5 أفران

الحسكة: فرن واحد

سوريا
حلب: 4 مطاحن
إدلب: 3 مطاحن
الرقة: 3 مطاحن

طاحونة  حامة: 
ة حد وا

الحسكة: طاحونة 
واحدة

األفران

املطاحن 

املساعدات 
املقدمة

فرنا

طاحونة

تركيا  / هتاي  الفرن, 
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سوريا

حلب: 10 آبار مياه

إدلب: 3 آبار مياه

سوريا

إدلب: 6 مطابخ

حلب: 8 مطابخ

الرقة : 5 مطابخ

تقدم مطابخ الهيئة 
وجباتها من الطعام 
لحوايل  الساخن 
55640 الجئ سوري 

يوميا

املياه آبار 

املطابخ

برئا للمياه

مطبخا

السالمة  باب   / الفقراء  مطعم 
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33.819

9.851

7.205

3.169

67.830 

ايض يامان

مالطية

ماردين

 شانيل شانيل

غازي عنتاب

تركيا
اإلنسانية  اإلغاثة  تبذل هيئة 
والحريات  اإلنسان  وحقوق 
الالجئني  تدفق  بداية  منذ 
مارس  يف  تركيا  إىل  السوريني 
2011 واسع جهدها من خالل 
اإلغاثة  تنسيق هيئة  مكاتب 
املدن  يف  املوجودة  اإلنسانية 
الرتكية هطاي / ريحانيل وكلس 
وفرقها املتعددة من أجل تقديم 
املساعدات اإلنسانية لالجئني 

السوريني
وعىل النحو التايل بعض املناطق 
التي تقوم فيها هيئة اإلغاثة 
مساعداتها  تقديم  اإلنسانية 
إلغاثة الشعب السوري الشقيق

هطاي: وسط هطاي وريحانيل 
ويايالداغ والتني اوزو وكرييكهان 
وإسكندرون  وهاصا  وكوملو 

ودورت يول
والبييل  املدينة  وسط  كلس: 

واونجوبينار وبوالتييل 
وسط  أورفا:  شانيل  شانيل 
املدينة واكجا كايل وجيالن بينار
ونيزيب  عنتاب:  غازي 

حية صال إ و
ماردين: وسط املدينة ونصايبني 

وكيزيل تبة

تنفيذه  يتم  من ضمن مرشوع 

بالتعاون مع رئاسة إدارة الطوارئ 

والكوارث الطبيعية الرتكية )افاد(، 

شاركت الهيئة بالف حاوية سكنية 

من مجموع 3500 حاوية إلعداد 

مخيم الجئني ضخم يشمل أيضا 

مدارس ومساجد وعيادات طبية

التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف سوريا | حملة هيئة اإلغاثة اإلنسانية ملساعدة سوريا |  تركيا

خيام نيزيب حاويات بيداغي

خيام املركز

خيام جيالن بينار

خيام فريان شهري

معسكر
خيام اكجاكاله

معسكر
حاويات حران

معسكر
خيام مدياط
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14.999

 ريحنيل مركز قبول
مؤقت

معسكر1
خيام يايالداغ

معسكر
خيام التني اوزو

خيام يايالداغ 2

15.052

9.098
62.732

11.816

كهرمان مرعش

عثامنية

كلس

غازي عنتاب

هطاي

اضنة

رئاسة  لبيانات  وفقا 
إدارة الطوارئ والكوارث 
الطبيعية الرتكية )أفاد( 
يف يناير 1014، يتجاوز 
عدد الالجئني السوريني 
يف  حاليا  املتواجدين 
تركيا واملسجلني رسميا  
يف مخيامت الالجئني يف 
تركيا أكرث من 594.854 
الجئ فيام يقدر عدد 
رين  لفا ا لسوريني  ا
الحرب هناك إىل  من 
مليون  حوايل  تركيا 
الجئ يقيم عدد كبري 
اقاربهم او  منهم عند 
إستأجروها  منازل  يف 
الشخصية  بإمكاناتهم 
أو  بدعم حكومي  أو 
من املؤسسات الخريية

الطوارئ  إدارة  املصادر: 

والكوارث الطبيعية الرتكية 

ومكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية باألمم املتحدة، 

لألمم  العليا  املفوضية 

املتحدة لشؤون الالجئني

خيام ساريجام

خيام ابايدين

خيام التني اوزو 1

خيام جوددية

حاويات بشريية يف 
البييل

خيام االصالحية

خيام املركز

 خيام قرقمش

 
حاويات نيزيب

حاويات اونجو بينار
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6.500

300

مخيم حاويات الشامرين/ 
اعزاز

مخيم حاويات سيجو/ 
اعزاز

توزيع الخيام

توزيع الخيام

توزيع الخيامتوزيع الخيام

توزيع الخيام
توزيع الخيام

توزيع الخيام

التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف سوريا | حملة هيئة اإلغاثة اإلنسانية ملساعدة سوريا | سوريا

الرقة
الحسكة

حمص
دير الزور

حامة

 3237 يف  الجئ   15.833 يقيم 
خيمة قامت هيئة اإلغاثة اإلنسانية 
بإنشائها من ضمن 10 مخيامت 
لالجئني يف مناطق الحريم ورسمدا 

والكرامة بإدلب

الجئ   12.500 حوايل  يقيم 
يف 1600 خيمة قامت هيئة 
بإنشائها يف  اإلغاثة اإلنسانية 

النور بحلب مخيم باب 

يقيم يف مخيم باب السالم لالجئني بحلب 23 الف الجئ يف 3000 
خيمة قامت هيئة اإلغاثة اإلنسانية بإنشائها من أجلهم سيتم نقل 
جزء منهم إىل مخيم الحاويات لالجئني يف منطقة سيجو املستمر 
بنائه والذي سيتسع لحوايل 10 االف الجئ بينام سيتم نقل الباقني 

إىل مخيم الشامرين لالجئني
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5003.375 17.500

13.0002.500

سوريا
الحريم

مخيم الالجئني األول: 700 

خيمة / 3100 شخص

مخيم الالجئني الثاين : 450 

خيمة / 2925 شخص

مخيم الالجئني الثالث : 

400 خيمة / 2800 شخص

مخيم الالجئني الرابع : 100 

خيمة / 620 شخص

باب الهوى
معسكر خيام: 675 خيمة 

توزيع الخيام

توزيع الخيام

توزيع الخيام

معسكر خيام باب 
النور: 

معسكر خيام جرابلس

مخيم حاويات باب السالم مخيم باب السالم للخيام

رسمدا

معسكر الخيام االول: 104 

خيمة / 500 شخص

معسكر الخيام الثاين: 200 

خيمة / 1050 شخص

الثالث:  الخيام  معسكر 

100 خيمة / 615 شخص

الكرامة

معسكر الخيام األ 

 678 / خيمة  ول: 105 

شخص

معسكر الخيام الثاين: 293 

خيمة / 2570 شخص

الثالث:  الخيام  معسكر 

110 خيمة / 700 شخص

  *إدلب

دمشق
الالذقية

حلب

* فضال عن ذلك، تقدم هيئة اإلغاثة 

اإلنسانية مساعداتها بشكل دوري 

ألكرث من 77.225  الجئ يقيمون 

يف 55 مخيم بإدلب

يناير 2014، تم  اعتبارا من   **

مخيم  من  الجئ   3375 نقل 

باب الهوى لالجئني إىل مختلف 

املخيامت يف املنطقة

مدن الخيام التي قامت هيئة اإلغاثة اإلنسانية بإنشائها

مدن الحاويات السكنية التي قامت هيئة اإلغاثة اإلنسانية بإنشائها
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التاريخالقيمة املادية
عدد 

األشخاص 
املستفيدين

املقدار القيمة 
املادية

50.000 $01.08.20114.200توزيع حزم رمضان

23.800 $06.11.20118.050توزيع حصص األضاحي

توزيع حزمات غذائية ومالبس 
وبطانيات

01.12.20113.000$ 10.000

توزيع حزم غذائية ومالبس 
وبطانيات

01.03.20123.500$ 30.000

إنشاء غرفة عمليات ملستشفى 
عرســال وتزويــدا باملعــدات 

الالزمــة
09.05.201215.000$ 230.000

19.800 $20.07.20123.500توزيع حزم رمضان

توزيع حزم غذائية ومالبس 
وبطانيات

08.08.20125.000$ 25.000

23.800 $25.10.201220.000توزيع حصص األضاحي

7.790 €28.01.2013450مساعدات طارئة

10.127 $30.01.20135.000توزيع حزم غذائية

توزيع حزم غذائية ومالبس 
وبطانيات

25.02.201340.000$ 50.000

توزيــع حــزم غذائيــة ومالبــس 
وبطانيــات

26.02.20136.281$ 50.000

توزيع حزم غذائية ومالبس 
وبطانيات

20.03.201325.000$ 31.500

300.000 $40.500 02.05.2013توزيع حزم غذائية

توزيع حزم رمضان ومالبس 
العيد وتنظيم افطار جامعي

20.07.201375.000€ 300.000

704.031املجموع

لبنان
اإلنسانية  اإلغاثة  هيئة  تواصل 
وحقوق اإلنسان والحريات تقديم 
مساعداتها لآلجئني السوريني عىل 
الحدود السورية اللبنانية منذ شهر 

مايو 2011  وحتى يومنا هذا. 

 بعض األماكن التي تقوم الهيئة فيها 
بتقديم معوناتها لالجئني السوريني 

يف لبنان:
بريوت:  ضواحي بريوت ومخيامت 
الرباجنة  وبرج  وشاتيال  مرسيليا 

وضبية لالجئني
ومخيم  بعلبك  ضواحي  بعلبك: 

لالجئني الجليل 
طرابلس: أرياف طرابلس ومخيامت 

البداوي ونهر البارد لالجئني
ومخيامت  صور  ضواحي  صور: 
والبص  الشاميل  وبرج  الراشدية 

لآلجئني والساحل 
صيدا  وضواحي  أرياف  صيدا: 
ومخيامت عني الحلوة واملية ومية

الضنية: ضواحي الضنية
عرسال: ارياف عرسال وضواحيها

+
854.027$
307.790€ 
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ضواحي بعلبك 
ومخيم 

الجليل لالجئني

مخيم نهر 
البارد لالجئني

مخيم
البص لالجئني

مخيم الرشيدية 
لالجئني

مخيم برج
الشاميل لالجئني

املناطق
الساحلية

ارياف
طرابلس

بعلبك

شامل لبنان

جبل لبنان
بريوت

الجنوب

النبطية

مخيم
الضبية لالجئني

مخيم
دوج لالجئني

مخيم
مرسيليا لالجئني

مخيم
مرسيليا لالجئني

مخيم
مخيم برج الرباجنة لالجئني

 مية املية لالجئني

مخيم
مية املية لالجئني

مخيم البداوي
 لالجئني

ارياف الضنية

مخيم
عني الحلوة لالجئني

ارياف صيدا
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التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف سوريا | حملة هيئة اإلغاثة اإلنسانية ملساعدة سوريا | العراق

217.144

بردراش

برما

دوميز

بحريكا

كويسك

ئاكرى

القيمة املاديةعدد األشخاص املستفيدينالتاريخنوعية املساعدات  

70.000 $20.08.20137.000توزيع حزم غذائية

19.000 $23.01.20141.900مساعدات طارئة

89.000 $ 8.900املجموع

تقوم هيئة اإلغاثة اإلنسانية منذ 
2013 بتقديم العديد من املعونات 
لالجئني  املختلفة  واملساعدات 
الحدود  عىل  املقيمني  السوريني 
السورية العراقية. . وها هي بعض 
فيها  الهيئة  تقوم  التي  األماكن 
بتقديم معوناتها لالجئني السوريني 

العراق يف 

العراق

العراق
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التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف سوريا | حملة هيئة اإلغاثة اإلنسانية ملساعدة سوري |  االردن

القيمة املاديةعدد األشخاص املستفيدينالتاريخنوعية املساعدات  

25.000 $03.03.201215.000توزيع حزم غذائية

30.000 $15.07.201225.000توزيع حزم رمضانية

29.500 $25.10.201280.000توزيع حصص األضاحي

30.530 €09.07.20134.000توزيع حزم رمضانية

30.530+$84.500 € 124.000املجموع

ضواحي املفرق

 ضواحي الرمثا

مخيم الحسني، حي 
نزال

596.800

تقوم هيئة اإلغاثة اإلنسانية منذ 
شهر مارس 2012 بتقديم العديد 
من املعونات واملساعدات املختلفة 
عىل  املقيمني  السوريني  لالجئني 

 . الحدود السورية األردنية. 
بعض األماكن التي تقوم الهيئة فيها 
بتقديم معوناتها لالجئني السوريني 

يف األردن
عامن: مخيم الحسني، حي نزال

الرمثا: ضواحي الرمثا
املفرق: ضواحي املفرق

األردن

األردن
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التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف سوريا | جهود إغاثة األرريتام

تقوم هيئة اإلغاثة 
اإلنسانية بتقديم 

دعمها املنتظم من 
خالل نظام رعاية 

األيتام لـ1389 يتيم 
ويتيمة سوريني وأكرث 

من 7 آآلف منهم 
بشكل دوري ويف 

املناسبات الخاصة 
كاألعياد

جهود إغاثة األيتام
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تقوم هيئة اإلغاثة اإلنسانية منذ تأسيسها بتنفيذ مختلف املشاريع الخريية 
املنتظمة والدورية لصالح األيتام يف كافة أنحاء العامل وبخاصة يف املناطق 
التي تسيطر عليها أعامل العنف والحرب والكوارث الطبيعية والفقر 
واألزمات بكافة أشكالها. وكجزء من هذا العمل، بدأت الهيئة بتنفيذ 
مختلف األنشطة منذ اليوم األول لألزمة يف سوريا من بينها إنشاء مالجئ 

خاصة لأليتام عىل شكل حاويات سكنية. باإلضافة إىل ذلك، تشارك الهيئة 
أيضا يف املساعدات االجتامعية ملساندة األيتام وأمهاتهم التغلب عىل هذه 
الصدمة. يف هذا السياق، يتم العمل عىل تقديم الدعم النفيس واألنشطة 
االجتامعية واملساعدات الغذائية املنتظمة وإنشاء حدائق للعب األطفال يف 
مخيامت الالجئني وتوزيع مختلف املالبس والقرطاسية واأللعاب عىل األيتام
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التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف سوريا | جهود إغاثة األيتام

يتم من خالل 
املطابخ التي تم 

إنشاؤها يف املنطقة 
توفري الطعام 

الساخن لحوايل  
55.640 الجئ سوري 

يوميا
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التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف سوريا | التعليم الذايت للمنظامت الرشيكة العاملة يف املنطقة

 تدريب وتطوير املنظامت
الرشيكة العاملة يف سوريا

متارس هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق 
اإلنسان والحريات أعاملها يف مختلف 
البلدان واملناطق من خالل املنظامت 
املنطقة.  العاملة يف  الرشيكة  الخريية 
تواصل الهيئة منذ بداية األزمة يف سوريا 
حشد جهودها وإمكانياتها ومواردها يف 
سبيل تقدميها إمدادات اإلغاثة للمحتاجني 
يف أكرث الطرق فعالية وذلك مبشاركة 
ما يقرب من 85 من منظامت اإلغاثة 
السورية العاملة يف سوريا. تقوم هيئة 
اإلغاثة اإلنسانية التي لديها 22 عاما من 
الخربة يف أعامل اإلغاثة الطارئة بتقديم 
تعليم وتدريب داخيل لهذه املنظامت 
لتسهيل عمل املنظامت الرشيكة هناك.

من ضمن مواضيع هذا التعليم  
تشكيل الهوية املؤسسية  

اإلنسانية املساعدات  تسليم    
  للمحتاجني يف الوقت املناسب

املساعدات الطبية و االسعافات األولية  
جهود البحث واإلنقاذ  

مساعدات اإلسكان  
التحليل اإلقليمي وجرد العمل  

وسائل اإلعالم واالتصاالت  
البلديات واالدارة املحلية  
النظافة وأعامل التنظيف  
الزراعة والرثوة الحيوانية   

التدريب املهني  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف سوريا | املشاركة يف االجتامعات الدولية

التاريخاملكانالجهة املنظمة

04.03.2012القاهرةمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

07.03.2012جنيفاملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

28.06.2012القاهرةمنظمة التعاون اإلسالمي

16.07.2012جنيفاملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

27.09.2012اسطنبولمؤسسة الشام اإلسالمية

24.11.2012اسطنبولمنظمة التعاون اإلسالمي

17.01.2013بريوتاإلغاثية

كيب تاون مجلس قضاء االسالم / اإلمدادات
26.01.2013ديربان

29.01.2013اسطنبولاملركز السوري للدراسات االسرتاتيجيه والسياسية

29.01.2013الكويتالهيئة الخريية اإلسالمية العاملية

05.02.2013أنقرةمجلس الربملان الرتيك الكبري

19.02.2013جنيفمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

21.03.2013أنقرةمعهد الفكر االسرتاتيجي

15.12.2013اسطنبولمنظمة التعاون اإلسالمي  / هيئة اإلغاثة اإلنسانية

13.01.2014الكويتالهيئة الخريية اإلسالمية العاملية

14.01.2014الكويتاالمم املتحدة

15.01.2014الكويتالهيئة الخريية اإلسالمية العاملية

20.01.2014عامنمنظمة التعاون اإلسالمي, مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف االمم املتحدة,

20.02.2014اسطنبولمنظمة التعاون اإلسالمي / هيئة اإلغاثة اإلنسانية / قطر الخريية

21.02.2014اسطنبولمنظمة التعاون اإلسالمي

06.03.2014اسطنبولمعونات وزارة الدفاع يف اململكة املتحدة

18.03.2014الدمناركVIOMIS & املعونات اإلسالمية الدامناركية

يف الوقت الذي تواصل فيه هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق 
اإلنسان والحريات تقديم دعمها املستمر للشعب السوري الذي 
يتعرض للعنف والقمع الذي فقد نتيجته ما يقرب من 200 ألف 
من أبنائه ملجرد طلبهم السلمي لحقوقهم املرشوعة، تحرص 
الهيئة عىل املشاركة يف جميع االجتامعات املحلية والدولية 
املنعقدة بشأن سوريا يف سبيل لفت انتباه الرأي العام العاملي 
النتهاكات حقوق اإلنسان التي يقوم بها النظام السوري الحاكم

املشاركة يف 
االجتامعات الدولية
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يف إطار أنشطتها يف املجال السوري، تشارك 
اإلنسان  اإلنسانية وحقوق  اإلغاثة  هيئة 
االجتامعات  يف  فعال  بشكل  والحريات 
التي تعقد يف مدينتي غازي عنتاب وهطاي 
العاملية  الصحة  منظمة  إرشاف  تحت 
العاملي ومكتب تنسيق  ومنظمة الغذاء 
الشؤون اإلنسانية يف االمم املتحدة. كام 
وتشارك هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف العديد 
من االجتامعات التي عقدت يف مؤسسات 
التعاون اإلسالمي  بينها منظمة  دولية من 
العربية واملنتدى اإلنساين  الدول  وجامعة 
مشاركة فعالة بعروضها وأنشطتها املتميزة 
األزمة  أبعاد  املكتسبة يف ضوء  وخرباتها 
املؤسسات  بني  ومن  وغريها.  السورية 
الهيئة باالشرتاك باجتامعاتها،  التي قامت 
وحدات فرعية لألمم املتحدة ومنظامت 
الهالل األحمر والصليب األحمر وغريها من 
املنظامت الحكومية واملدنية املحلية منها 
والدولية. ويف كل هذه االجتامعات نوقشت 

سبل حل األزمة اإلنسانية يف سوريا وأعدت 
تقارير نصت عىل

إزالة الحواجز أمام نقل املساعدات     
اإلنسانية إىل سورية وعزل موضوع     
املساعدات اإلنسانية عن الرصاعات     

السياسية  
توفري جميع االحتياجات األساسية     

لالجئني الذين لجأوا إىل دول الجوار  
القيام بالتجهيزات الالزمة من أجل     

أزمات أكرب محتملة  
الكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان    
وتحويلها لآلليات الدولية ملعاقبة     

مرتكبيها  
ضامن أمن وسالمة العاملني يف     

مجاالت املساعدات اإلنسانية  
التعاون بني املؤسسات واملنظامت     
العاملة يف نفس إطار املساعدات     

اإلنسانية  

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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التقرير السنوي ألنشطة هيئة اإلغاثة اإلنسانية يف سوريا | الدبلوماسية اإلنسانية

اإلفراج عن 2130 
مدين سوري 
محتجزين يف 
السجون السورية 
و48 إيراين 
محتجزين يف 
أيدي املعارضة 
وذلك يف 9 يناير 
2013 بوساطة 
من هيئة 
اإلغاثة اإلنسانية 
وحقوق اإلنسان 
والحريات

تقوم هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان 
والحريات منذ تأسيسها مبساعيها الدبلوماسية 
من أجل تقديم املساعدات بشكل أكرث فعالية 
للمدنيني الضحايا يف مناطق األزمات اإلنسانية 
يف مختلف أنحاء العامل وتقديم كافة وسائل 
التحكيم والوساطة بني األطراف املتحاربة هناك. 
مع إنفجار األزمة اإلنسانية يف سوريا، قامت 
الهيئة بالرتكيز من أجل حل مشاكل املدنيني 
هناك لتحصد أثرها اإليجايب منذ بداية االزمة 
وحتى اآلن. حيث ساهمت هيئة اإلغاثة االنسانية 
وحقوق اإلنسان والحريات بجهودها الدبلوماسية 
يف إطالق رساح الصحفيني آدم اوزكوسة وحميد 
جوشكون الذين اعتقلوا يف سوريا أثناء تحضريهم 
لفيلم وثائقي حول األحداث هناك واحتجزوا يف 

مارس 2012 ملا يقرب من شهرين من قبل جهاز 
املخابرات السورية وضامن عودتهم إىل أرسهم 
بأمان. فضال عن ذلك، ساهمت الهيئة يف إطالق 
رساح املواطنني الرتكيني إدريس جاناكجي وأكرم 
جيغاريل والذين كانوا قد إعتقلوا أثناء إقامتهم 
يف سوريا. كام ونجحت الجهود الدبلوماسية التي 
بذلتها هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان 
والحريات حتى يومنا هذا باالفراج عن 2137 
مواطن سوري و70 مواطن إيراين وستة صحفيني 
غربيني وأفغاين احتجزوا من قبل قوات النظام 
السوري أو قوات املعارضة السورية. كام ونجحت 
جهود الهيئة مؤخرا يف إطالق رساح بنيامني أيغون 
وعودته إىل أرض الوطن بسالم. يف هذا السياق، 
تبذل الهيئة كل ما بوسعها إليجاد حلول لألزمة 

يف سورية ومنع انتشارها يف بلدان املنطقة 
وذلك باللقاء بالزعامء الدينيني وقادة الرأي يف 
املنطقة واستشارتهم بهذا الخصوص، باإلضافة إىل 
املساهمة يف تشكيل رأي عام موحد بشأن هذه 
األزمة. ويف هذا اإلطار، تقدم الهيئة معلومات 
مفصلة حول املساعدات اإلنسانية واألنشطة 
لزيادة الوعي وتعرض مختلف الحلول لزوار مقر 
الهيئة من الدبلوماسيني والباحثني وممثيل وسائل 
اإلعالم وغريهم من املسؤولني رفيعي املستوى 

أقىص  بذل  اإلنسانية  اإلغاثة  هيئة  وتواصل 
جهودها ومبادراتها إلطالق رساح الصحفيني 
واملدنيني املحتجزين حاليا يف سوريا وعىل رأسهم 

النساء واالطفال

الدبلوماسية اإلنسانية
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األرسى الذين ساهمت هيئة اإلغاثة االنسانية
يف إطالق رساحهم يف نطاق الدبلوماسية اإلنسانية 

مواطن تريك: 5

مواطن املاين: 1

مواطن املاين: 1

مواطن إيراين: 70

مواطن تريك : 1

مواطن كويتي : 1

مواطن افغاين : 1

مواطن سوري: 1

  مواطن سوري : 2138
 2062 من الرجال و76

من النساء



55

يحتجز نظام األسد مئات اآلالف من املدنيني يف سجون ومعتقالت ومباين حولها النظام إىل سجون. 
تم إثبات ما يتعرض له املعتقلني واملعتقالت هنا من تعذيب بالصور والوثائق وعرضها عىل املجتمع 
الدويل. لذلك ينبغي وضع حد دائم لهذه األزمة اإلنسانية التي تتسبب يف تدمري واسع النطاق يف البالد 
سيستمر آثاره لسنوات عديدة. تقدم هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات العاملة يف هذا 

املجال منذ اليوم األول للحرب دعوة لجميع األطراف املعنية إلنهاء االزمة

ينبغي  مواصلة كافة  الجهود التي تعطي األولوية 

للحياة البرشية من أجل وقف العنف والحد من 

املأساة اإلنسانية وإيجاد حل دائم وعادل لألزمة 

السورية 

ينبغي بذل جهود خاصة للحد من كافة أنواع 

املعاملة غري اإلنسانية وعىل رأسها التعذيب 

واملعاملة القاسية واملهينة وإغتصاب النساء والفتيات 

ومعاقبة مرتكبيها 

يجب تنسيق حمالت مساعدات واسعة النطاق 

من أجل تقديم املساعدات اإلنسانية وعىل أساس 

منتظم للسوريني الذين إضطروا ملغادرة أوطانهم 

ومنازلهم والذين يكافحون من أجل البقاء عىل 

قيد الحياة سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها يف 

مخيامت الالجئني يف البلدان املجاورة 

ينبغي إتخاذ تدابري خاصة لتحسني الظروف املعيشية 

لالجئني وبخاصة األطفال وذلك يف مجاالت األمن 

والصحة والتعليم وبذل جهود موضوعية من قبل 

املؤسسات العاملة يف هذا املجال

وينبغي إعطاء األولوية لحامية ودعم األيتام 

والالجئني املرشدين  واألطفال 

يجب القيام بإعداد ممر آمن للمساعدات اإلنسانية  

بشكل  املساعدات  وصول  ضامن  أجل  من  

صحي 

يجب عىل قادة العامل اإلسالمي الوقوف بكامل 

اإلخالص بجانب الشعب السوري لحل األزمة 

اإلنسانية هناك وفقا إلرادة الشعب السوري. 

عىل جميع اآلليات الرسمية وشبه الرسمية واملدنية 

يف العامل اإلسالمي منارصة الشعب السوري لزاما 

عليهم الوفاء مبسؤولياتهم الضمريية تجاههم 

ينبغي عىل املؤسسات الرسمية القيام بزيارة 

املنظامت والهيئات املدنية يف سوريا حتى تجد 

األزمة اإلنسانية يف سورية مكانا لها يف الرأي العام 

العاملي 

يجب العمل يف سبيل اإلفراج عن كافة النساء 

واألطفال املحتجزين يف السجون السورية 

ينبغي عىل املنظامت الدولية لحقوق اإلنسان ويف 

أقرب وقت ممكن وضع خطوات وتدابري للحد 

انتهاكات حقوق اإلنسان والقيام بدراسات وانشطة 

وقائية وموجهة نحو حل قاطع. الن كل ما يقوم 

به النظام السوري من تعذيب وقتل يف سجونه 

يحدث أمام أعني الرأي العام العاملي دون الحاجة 

ألي تدقيق أو تأكيد 

كام وينبغي اتخاذ املزيد من الجهود لحامية السكان 

املدنيني واتخاذ تدابري وقائية يف هذا الصدد 

ينبغي تشكيل لجنة دولية خاصة تتألف من 

ممثلني رسميني ومدنيني للتحقيق يف الخسائر التي 

تكبدتها سوريا منذ بداية األزمة فيها وتحديد مصري 

املفقودين 

كام ومن املمكن القيام ببعض األنشطة الخاصة 

بالشباب الذين أجربوا عىل مغادرة البالد بسبب 

الحرب. يف إطار هذه األنشطة من املمكن تنظيم 

معسكرات الشباب الصيفية واملدارس الصيفية 

واألنشطة الرياضية والفنية والتي ستكون مبثابة 

وسيلة لتشبث الشباب بالحياة وخطوات مهمة 

للحفاظ عىل آمالهم باملستقبل 
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  حمالت "أحتاجك ألعيش''
 و ''رغيف خبز و بطانية''

من أجل سوريا
إلتقت العديد من املنظامت الخريية وأهل 
بأرسه عىل  والعامل  تركيا  الخري واإلحسان يف 
أرضية مشرتكة ملد يد املساعدة للمحتاجني من 
أبناء الشعب السوري من خالل حمالتها '' أنا 
بحاجة إليك '' يف ديسمرب كانون األول 2013 
و '' رغيف خبز وبطانية من أجل سوريا '' يف 
يناير 2014 والتي كان من بني املشاركني فيها 
املنظامت غري الحكومية الرائدة يف تركيا والنقابات 

وممثيل الصناعة وسائل اإلعالم وإدارة الطوارئ 
والكوارث الطبيعية الرتكية )أفاد( والهالل األحمر 
الرتيك وهيئة الشؤون الدينية الرتكية. يتم إرسال 
اإلعانات النقدية التي يتم جمعها من خالل هذه 
الحمالت إىل املحتاجني داخل الحدود السورية. 
ميكنكم الحصول عىل املعلومات الالزمة للمشاركة 
الحمالت  الحملة من خالل مواقع  يف هذه 

املشرتكة عىل التايل

www.suriyeicinbirekmek.com,
www.breadforsyria.com, 

www.sanaihtiyacimvar.org
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الساحل ، جبل الرتكامن وكربة اليوزرمنطقة بوللو يازي وساحل ميادية 

 حلب وإدلب وحامة وحمصأونجو بينار / باب السالمة 

جلفة غوزو / باب الهوى وبوكوملاز / 
 شامل وشامل رشق حلب ودير الزوراطمة 

من خالل حملة '' أنا بحاجة إليك '' أحتاجك ألعيش وبقيادة من هيئة 
اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات، تم تنظيم قافلة تتالف من 
300 شاحنة مساعدات قامت 30 منظمة خريية إنسانية من 16 دولة هي 
)قطر والكويت والبحرين واململكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا 
وأسرتاليا وإنجلرتا وليبيا والدمنارك ومقدونيا وتونس وسنغافورة والنمسا 
والجزائر والبوسنة والهرسك هونغ كونغ( لصالح الالجئني السوريني داخل 
سوريا وخارجها. دخلت هذه القافلة التي تبلغ قيمتها املادية حوايل 16 
مليون لرية تركية )حوايل 7.8 مليون دوالر أمرييك( إىل سوريا عرب 3 معابر 
مختلفة. تحمل هذه الشاحنات العديد من االحتياجات األساسية لآلجئني 
السورية من ضمنها املواد الغذائية والفرش والبطانيات ومستلزمات النظافة 
الشخصية والعامة وطعام االطفال والرضع واملاء واألدوية واملستلزمات الطبية 
والحليب. كام وتستعد اللجنة املنظمة إلرسال قافلة مساعدات جديدة يف 

شاحنات املساعدة 
اإلنسانية

تقوم هيئة اإلغاثة 
اإلنسانية وحقوق اإلنسان 

والحريات بتقديم كافة 
مساعداتها للمحتاجني 
من الالجئني السوريني 
وبالتنسيق مع مكتب 

الخدمات اللوجستية التابع 
للهيئة يف كلس وريحانيل 

عن طريق طريق شاحنات 
اعدتها لهذا الغرض
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إزميت

إسطنبول�زبة

تم حتى مايو
 2014 من خالل 
هيئة اإلغاثة اإلنسانية 
إرسال 3290 شاحنة 
معونات إنسانية إىل 
الالجئني السوريني 
2176 منها خارج 
تركيا و1114 منها 
لصالح الالجئني 
السوريني داخل 
تركيا

1.114 شاحنة مساعدات التي    تم إرسالها من 68 محافظة تركية 
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تحتوي الشاحنات التي 
 3290 عددها  يبلغ 
للمساعدات  شاحنة 
اإلنسانية عىل مختلف 
االحتياجات األساسية 
املالبس  بينها  من 
النسيجية  واملنتجات 
واألحذية والبطانيات 
والسلع املنزلية واملواد 
تم  وغريها  الغذائية 
تسليمها ألبناء الشعب 
السوري حتى شهر مايو 

الحايل

محتوى
1.114 شاحنة مساعدات التي    تم إرسالها من 68 محافظة تركية  املساعدات
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Bahreyn

الواليات املتحدة   

أسرتاليا  

 بلجيكا

 النمسا 

 البوسنة والهرسك 

 أملانيا

 أسرتاليا

 البحرين 

 اإلمارات العربية املتحدة

 الجزائر 

 إندونيسيا 

 املغرب 

 فرنسا 

 جمهورية جنوب أفريقيا 

 كوريا الجنوبية 
 هولندا 

 الهند 
 إنجلرتا 

 السويد 

 سويرسا 

 إيطاليا 
 قطر 

 كوسوفو 

 الكويت 

 ليبيا 

 لبنان 

 املجر 

 مقدونيا 

 ماليزيا 

 موزمبيق 

 رومانيا 

 السودان 

السعودية
اململكة العربية

 مرص 
 باكستان 

 سنغافورة 

 سوريا 

 تايالند 

 تونس 

 االردن 

 اليمن

 كندا 

أوروبا أفريقيا أمريكا الجنوبيةآسيا

أمريكا 

تحتوي الشاحنات التي 
 3290 عددها  يبلغ 
للمساعدات  شاحنة 
اإلنسانية عىل مختلف 
االحتياجات األساسية 
املالبس  بينها  من 
النسيجية  واملنتجات 
واألحذية والبطانيات 
والسلع املنزلية واملواد 
تم  وغريها  الغذائية 
تسليمها ألبناء الشعب 
شهر  حتى  السوري 

مايو الحايل
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 االردن 

 اليمن

 كندا 

أوروبا أفريقيا أمريكا الجنوبيةآسيا

أمريكا 

البلدان املساهمة 

يف حمالت هيئة 

اإلغاثة اإلنسانية 

من أجل سوريا
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أنشطة األيتام املنتزهات وحدائق االطفا دور األيتاماألنشطة االجتامعية 

الحزم الغذائية توزيع الخبزالحزم الرمضانية توزيع الطحني

املطابخ األفران  آبار املياه املطاحن

الفحوصات الطبية توزيع حقائب اإلسعافات االوليةاللقاحات واملستلزمات  األدوية  توزيع 
لطبية ا

اإلنسان  وحقوق  اإلنسانية  اإلغاثة  هيئة  تعمل   •

والحريات يف أنشطتها يف سوريا بالتعاون مع أكرث 
مختلفة دولة  من 45  إنسانية  منظمة  من 100 

يف إطار حمالتها االنساية إلغاثة الشعب السوري، أنفقت   •

هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات حتى 
اآلن 254.662.632 لرية تركية )حوايل 120.082.000 
دوالر أمرييك( يف مختلف املجاالت من املأوى والغداء 

والتعليم والرعاية الصحية واالجتامعية وغريها

يقدم 40 فرنا و12 طاحونة   
اإلغاثة  هيئة  قامت 
اإلنسانية بإنشائها يف تركيا 
وسوريا خدماتها عىل مدار 
24 ساعة لالجئني والنازحني 

اإلغاثة  هيئة  قامت   
  8 بتأسيس  اإلنسانية 
الحاويات  من  مدارس 

هزة لجا ا

قامت الهيئة بإنشاء 1800   
حاوية سكنية يف البييل يف 
تركيا والشامرين وسيجو 
يف سوريا. يقيم يف هذه 
الحاويات حوايل 20 الف 

الجئ سوري

لالجئني  خيام  إنشاء  تم   
مكونة من 7837 خيمة 
وحارم  إدلب  مناطق  يف 
يف سوريا يقيم يف الخيام 
التي انشأتها الهيئة 40.433 
هذا  يزداد  بينام  الجئ 

العدد يوما بعد يوم

توزيع مئات الخيام عىل   
الالجئني السوريني الذين 
إضطروا ملغادرة منازلهم 

بسبب الرصاع

اإلغاثة  هيئة  تقدم   
دعمها  تقديم  اإلنسانية 
 15 من  ألكرث  املتواصل 
مدرسة داخل سوريا الدائر 

ك هنا

اإلغاثة  هيئة  قامت   
 8 بتأسيس  اإلنسانية 

الحاويات  من  مدارس 

الجاهزة يف ماردين وأورفا 

وكلس وهاتاي واسكندرون 

 28 لـ  الدعم  وتقديم 

تركيا يف  لآلجئني  مدرسة 

لرعاية  نظامها  إطار  يف   
األيتام، تقوم الهيئة بتقديم 

دعمها عىل أساس منتظم 

ويتيمة  يتيم  لـ1389 

تقدم  بينام  سوريا  يف 

مساعداتها الدورية لحوايل 

6500 يتيم ويتيمة سوريني

يتم تقديم الدعم لعرشة   

السوريني  لأليتام  منازل 

يف تركيا خمسة منازل يف 

سوريا

يتم تقديم املساعدات   

من طحني و وقود لـ39 
فرن يف سوريا يستفيد 
الالجئون من 180 ألف 
رغيف خبز يتم انتاجها 

يف فرن ريحانيل برتكيا

قامت الهيئة بحفر 13   

برئ ماء يف املناطق التي 
الوصول  فيها  يصعب 
إىل ماء الرشب باإلضافة 
إىل تقدميها الدعم لـ12 

طاحونة داخل سوريا

مطبخ   19 إنشاء  تم   

وإدلب  الرقة  مدن  يف 
منها  يستفيد  وحلب 
يوميا الجئ   55.640
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أنشطة الدعم النفيس مساعدات املالبس املساعدات التعليمية املدارس

املطابخ التنقلة توزيع مواد اإلفطار

إنشاء مجمع مخيم حاويات إنشاء مخيامت

إنشاء الوحدات الصحية إنشاء املستشفيات امليدانية الدعم اللوجستيالشاحنات الطبية املتنقلة

1100

نجحت الجهود الدبلوماسية التي بذلتها هيئة اإلغاثة   •

اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات حتى يومنا هذا 
يف اخالء سبيل 2222 شخ ص محتجزين لدى النظام 

السوري وقوى املعارضة

تم توصيل 3290 شاحنة مساعدات اإلنسانية من   •

مختلف أنحاء العامل وكافة املحافظات الرتكية لالجئني 
السوريني

تواصل هيئة اإلغاثة اإلنسانية تقديم مساعداتها 
اإلنسانية دون انقطاع منذ بداية األزمة السورية 

وحتى اآلن

 يوم من انشطة
املساعدات

مخترص 1100


