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للحصول عىل معلومات مفصلة حول أنشطتنا، يمكنكم زيارة موقعنا 

www.ihh.org.tr ي
و�ن االلك�ت

كما يمكنكم االتصال هاتفياً +90 212 631 2121 أو المراسلة ع�ب 

.info@ihh.org.tr ي
و�ن بريدنا االلك�ت
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34083 فاتح/ إسطنبول/ تركيا

ــتطاع  ــازر، واس ــوريا بالمج ي س
ــارس / آذار 2011 �ن ي م

ــدأت �ن ي ب
ــ�ت ــلمية ال ــرات الس ــوري للمظاه ــام الس ــدى النظ  تص

ي العــر الحديــث.  
بذلــك إشــعال فتيــل حــرب  مأســاوية وعــىل مــرآى العالــم أجمــع ســطرها التاريــخ كأكــ�ب مأســاة �ن

نســان ومقــره لنــدن، فقــد قرابــة 600 ألــف شــخص حياتهــم. ووفقــاً  فبحســب معطيــات المرصــد الســوري لحقــوق االإ
لبيانــات االئمــم المتحــدة لشــهر تمــوز/ يوليــو  عــام 2019، فقــد اضطــر 6.1 مليــون شــخص لمغــادرة منازلهــم والهجــرة 
ن الجــئ وذلــك  ن 7 ماليــ�ي ن الســوري�ي إىل مناطــق أخــرى داخــل ســوريا. الحقــاً، بنهايــة عــام 2019، تجــاوز عــدد الالجئــ�ي
ى مــن إدلــب. ووفقــاً لبيانــات االئمــم المتحــدة ، فقــد اضطــر 5.6 مليــون شــخص للجــوء إىل  إثــر حركــة الهجــرة الكــ�ب
ي الــدول االإخــرى خــارج 

ن �ن ي تركيــا. وبإضافــة أعــداد الالجئــ�ي
ي المنطقــة، حيــث يوجــد 3.6 مليــون منهــم �ن

دول أخــرى �ن
، يحتــاج 11.1 مليــون شــخص إىل مســاعدات  ي الوقــت الحــاىلي

المنطقــة فــإن هــذا الرقــم يتجــاوز 6.6 مليــون الجــئ. �ن
ن وصــول محــدود لهــذه المســاعدات. إنســانية، ولــدى معظــم هــؤالء المحتاجــ�ي
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 IHH  ملخص أنشطة
في سوريا

يتم تنسيق االئنشطة من خالل 
14 مركز ومكتب

ينفذ هذه االئنشطة 445 موظف 
ومتطوع )ح�ت نهاية 2019(

ي 
ع مختلف �ن ع من 961.747 مت�ب استقبلنا 4.398.457 حركة ت�ب

ن يناير 2012 – ديسم�ب 2019 ة ما ب�ي الف�ت

ن مساعدات بقيمة 404.929.879 دوالر. ن السوري�ي سلمت هيئتنا الالجئ�ي
) كي

)تم تحويل المبلغ للعملة االئجنبية وفقاً لمتوسط   أسعار الرف السنوية للبنك المركزي ال�ت

مع إنشاء 35 متجراً مجانياً 
للمالبس قمنا بتلبية 

احتياجات اللباس والكساء 
ن وبحسب  الآالف المحتاج�ي

أذواقهم الخاصة

ن قمنا بإنشاء جامعت�ي
و 40 مدرسة و6 مدراس 

رياض أطفال ومدرسة واحدة 
للقبالة والتمريض ومدرسة 

واحدة للصم والبكم 
وفاقدي البر  

قمنا بتأسيس 11 
منشأة صحية و3 مراكز 
لالئطراف الصناعية كما 
دعمنا 44 مركزاً صحياً 

و23 مستشفى

قمنا بضم 11.232 يتيماً 
سورياً لنظام كفالة ورعاية 

االئيتام

قمنا بإنشاء 39 منطقة 
سكنية للمهاجرين 

ن السوري�ي

قمنا بإنشاء قرية 
ي 

الريحانية التعليمية ال�ت
تتسع لتعليم وإيواء 

990 طفل

Sadece Reyhanlı ve Kilis’teki fırın
larım

ızd
a 

ür
et

ild
i.

*İHH İnsani Yardım Vakfı 2012-2019 Suriye Faaliyet Raporu’ndan alınmıştır.

 1.503.099
قطعة جوارب 

37.333.120 كغ من 
الطرود والمعونات 

الغذائية 

10.475.991 قطعة 
كتاب وحقيبة مدرسية 

وعلبة قرطاسية 

 27.073.827
قطعة من الكون�ة 
والمعلبات ووجبات 

الطعام الجاهزة

117.322.825 كغ 
ن من الطح�ي

 1.068.118
أداة من لوازم 

المطابخ

 1.210.794
اً من وقود  لي�ت

المركبات

10.475.991 جهاز 
ي ومواد طبية  ط�ب

وأدوية 

442.339 قطعة من 
مواد البناء 

16.966.284 قطعة 
3.984.907 من لوازم اللباس

ىلي 
ن قطعة أثاث م�ن
ومنسوجات 

لية  ن م�ن

 14.713.080
كغ من 

البقوليات 

 172.514.300
ن قطعة خ�ب

 34.254.652
كغ من االئغذية 

المتنوعة 

115.301 قطعة 
من لوازم 
الخيم 

 18.887
خيمة

7.673.296 كغ من 
وقود التدفئة
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مدخل

ــا 3.6 مليــون الجــئ  ، إذ تســتضيف تركي ن ي تســتضيف المهاجريــن الســوري�ي
ن الــدول الــ�ت ــا المرتبــة االئوىل بــ�ي تحتــل تركي

وح  ن ــ�ن ن ســوري اضطــروا لل ــ�ي ــك أكــ�ش مــن 4 مالي ــا. أضــف إىل ذل ي قيودهــا ويعيشــون عــىل أراضيه
ن �ن ســوري مســجل�ي

ــا  ي المناطــق الجنوبيــة. جهزن
كيــة وذلــك بســبب الــراع الدائــر �ن باتجــاه المناطــق الشــمالية القريبــة مــن الحــدود ال�ت

ي تخفيــف معاناتهــم وتذليــل 
ن مــن الحــدود. ســاهمنا �ن ن وخصوصــاً القريبــ�ي يــواء الســوري�ي خيمــاً وبيوتــاً مســبقة الصنــع الإ

ي مجــاالت التعليــم والصحــة 
ي والمخابــز وذلــك �ن

الحيــاة لهــم مــن خــالل مشــاريع مســتدامة حيويــة كالمــدارس والمشــا�ن
والغــذاء
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ي البحــث عــن 
ــة �ن ة طويل ــوا لفــ�ت ــون الســوريون إىل هجــرة ديارهــم وحرمــوا دفئهــا بســبب الــراع، فعان اضطــر الالجئ

ي مــن جــوع عنــد اشــتداد 
مــأوى يقيهــم التقلبــات الموميــة عــىل االئقــل، لكــن عبثــاً، فالخيمــة حــل مؤقــت وهــي ال تغــ�ن

 IHH نســانية غاثــة االإ الحــر أو انخفــاض درجــات الحــرارة. فــكان البــد مــن حــل دائــم لهــذه المعضلــة. فبــدادرت هيئــة االإ
ن الذيــن ُهّجــروا قــ�اً مــن ديارهــم. بمشــاريع مســتدامة متنوعــة تكــون حــال جذريــاً لالجئــ�ي

مشاريع اإلسكان  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية
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ي إدلــب 
ي بنيناهــا �ن

تحتضــن قريــة الرحمــة الــ�ت
شــخص،   500 ونموذجــي  رائــد  وع  كمــ�ش
ــة  ــع حديق ل م ن ــ�ن وع 100 م ــ�ش ــن الم ويتضم
ل. وتبلــغ مســاحة كل  ن خاصــة تحيــط بــكل مــ�ن
اً مربعــاً. تضــم القريــة مدرســة،  ل 75 مــ�ت ن مــ�ن
ومســاحات ترفيهيــة لالئطفــال وحدائــق عامــة، 
ــاب  ــتعاد أصح ــي. اس ــز صح ــجد، ومرك ومس
ــدداً  ــان مج ــة واالئم ــعورهم بالثق ــازل ش المن
ــق  وذلــك مــن خــالل زراعتهــم لهــذه الحدائ
وتنســيقها بالشــكل الــذي يرغبــون، كان لهــذا 
ي 

ن وســاهم �ن أثــر نفــسي كبــ�ي ســاعد الالجئــ�ي
ي ظــل 

ــاالئرض �ن ــاط ب إعــادة شــعورهم باالرتب
ظــروف الحــرب القائمــة.

إجماىلي عدد المنازل: 100
ــىل  ــتمل ع ــع ويش مرب ل: 75 م�ت ن ــ�ن ــات الم مواصف

ــة ن وصال ــ�ي غرفت
المرافق: مدرسة، وجامع، وحديقة

قرية الرحمة

مشاريع اإلسكان  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية
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الجديــدة  الحيــاة  مســاكن  وع  مــ�ش بدأنــا 
ن أكــ�ش مــن 9 آالف شــخص  ســعياً منــا لتمكــ�ي
مــن امتــالك منازلهــم الخاصــة، وكان مــن 
ــن  ــقة ضم ــاء 1.526 ش ــم بن ــط أن يت المخط
ــرة  ــة الهج ــدء موج ــل ب ــك قبي وع وذل ــ�ش الم
لموجــة  ونظــراً  ولكــن  إدلــب،  ي 

�ن ة  االئخــ�ي
ــام 2020، كان  ــة ع ي بداي

ى، �ن ــ�ب ــرة الك الهج
وع بواقــع 11 مبــ�ن و  ال بــد مــن إنهــاء المــ�ش
132 شــقة. واســتغالل المســاحة المتبقيــة من 
وع لبنــاء بيــوت الحيــاة الطارئــة )منازل  المــ�ش
الطــوب/  البلــوك(، لتوفــ�ي بيــوت للمهاجرين 
ي مــاء.  ضافــة لحفــر بــ�ئ بــأرسع وقــت باالإ
وع  ــ�ش ــكان م ــة س ي حاج ــ�ئ ــن الب ي هذي ــ�ب يل
ســكان  مــن  انهــم  وج�ي الجديــدة  الحيــاة 

ــوب. ــوت الط بي

إجماىلي عدد الشقق: 132
ن  غرفتــ�ي مربــع،  مــ�ت   80 ل:  ن المــ�ن مواصفــات 

وصالــة

مساكن الحياة الجديدة

مشاريع اإلسكان  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية
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لالئيتــام  الســالمة  قريــة  وع  مــ�ش يهــدف 
ســكان 500 شــخص عنــد اكتمالــه، وتــم  الإ
ل  ن مــ�ن  52 بنــاء  إتمــام  الراهــن  الوقــت  ي 

�ن
ي 

جاهــز لالســتخدام. تــم بنــاء المنــازل �ن
ــة  ــة مقاوم ــل بنائي ــكل كت ــىل ش وع ع ــ�ش الم
لالئحــوال الجويــة القاســية وذلــك باعتبــار 
قريــة  فيهــا  تقــع  ي 

الــ�ت االئرض  طبيعــة 
الســالمة لالئيتــام وباعتبارالظــروف الموســمية 
نشــاء منــازل مقاومــة  المحيطــة بهــا وســعياً الإ

وللصقيــع. الشــديدة  للريــاح 

إجماىلي عدد المنازل: 100
ل: 36 م�ت مربع، غرفة وصالة ن مواصفات الم�ن

المرافق االئخرى: مدرسة، ومسجد

قرية السالمة لأليتام

مشاريع اإلسكان  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية
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ــة 2019  ي بداي
ــوت الطــوب �ن ــرة بي ــدت فك ول

ــاً  ي ظهــر جلي
ــ�ت ــم ال ــة نعــي فكــرة الخي معلن

وعظــم  االســتمرار  عــىل  قدرتهــا  عــدم 
بسســب  ن  لالجئــ�ي ســببتها  ي 

الــ�ت المعانــاة 
عمرهــا القصــ�ي وعــدم قدرتهــا عــىل مقاومــة 
االئحــوال الجويــة المختلفــة. فكانــت هــذه 
البيــوت بجــدران مــن الطــوب بديــل عــن 
وع بيــوت  الخيــم القماشــية. يهــدف مــ�ش
ــم كل  ل، يض ن ــ�ن ــف م ــاء 20 أل ــوب إىل بن الط
ــىل  ــوي ع ــة 2 1+، ويحت ن وصال ــ�ي ــا غرفت منه
ــة  ــوب راح ــوت الط ــر بي ــد. توف ــخ واح مطب
ــون  ــوا يعيش ــن كان ــك الذي ــاة أولئ ة لحي ــ�ي كب
ي الخيــام مــن حيــث الخصوصيــة. تــم بنــاء 

�ن
ل مــن الطــوب ويســكن  ن أكــ�ش مــن 9 آالف مــ�ن
ــن  ي ــذ ت�ش ــك من ــاج، وذل ــا 22.664 محت فيه

.2020 االئول/أكتوبــر 

بيوت الحياة الطارئة

)منازل الطوب/ البلوك(

مشاريع اإلسكان  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية
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الخيم لوازم الخيم  مواد البناء 

منطقة الالجئين

المجموع

قرية أبواب الرحمة 

مساكن الحياة الجديدة

مخيم لبي حلب

مخيم سفراء

قرية األيتام  أطمة

قرية األيتام  أطمة 2-

قرية األيتام كفر لوسين 1-

قرية األيتام كيمونة

قرية األيتام كفر لوسين 2-     

مخيم بسمة أمل

قرية السالم لأليتام

* باب السالم الجديد

* باب السالم القديم
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لوازم الخيم 
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مواد البناء 

 18.887
خيمة 

المخيمات والمدن مسبقة الصنع

ي ســوريا وســعياً للنجــاة بحياتهــم، 
اضطــر مئــات االآالف مــن االئشــخاص إىل مغــادرة منازلهــم بســبب الحــرب �ن

كيــة إحــدى  ي اعتقــدوا أنهــا آمنــة. كانــت المناطــق الحدوديــة ال�ت
ي الهجــرة نحــو الحــدود الــ�ت

ووجــدوا الخــالص �ن
ي مناطــق غــ�ي مأهولــة. نحــن نســعى بشــكل 

أكــ�ش المناطــق اســتيعاباً للهجــرة. لجــأ النــاس إىل الحقــول والســهول �ن
ي هيئــة IHH، ومنــذ 

ي هــذه المناطــق، ونواصــل �ن
خــاص لتلبيــة احتياجــات االئشــخاص الذيــن أصبحــوا بالمــأوى �ن

ي المناطــق االآمنــة. قمنــا أيضــاً خــالل الهجــرات الجماعيــة بإنشــاء 
يــواء �ن اع، تنفيــذ مشــاريع االإ ن االئيــام االئوىل للــ�ن

ن النــاس مــن العيــش بشــكل أكــ�ش اســتقراراً. مخيمــات وببنــاء مــدن مســبقة الصنــع ســعياً لتمكــ�ي

يــواء  ي مراكــز االإ
ي قمنــا بدعمهــا �ن

ات( الــ�ت ي بيــوت مســبقة الصنــع )كونتيــ�ن
اليــوم، يعيــش أكــ�ش مــن 100 ألــف شــخص، �ن

. ن ن الســوري�ي ن تشــتمل 6.334 كونتيــ�ن و12.898 خيمــة قمنــا بإنشــائها، الئجــل الالجئــ�ي ي 39 مخيمــاً لالجئــ�ي
داخــل تركيــا، و�ن
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المدارس
ن  ــ�ي ــة مناســبة لالجئ ــة تعليمي ــ�ي بيئ ــا لتوف ــذا وســعياً من ــال. ل ــم االئطف ي عــىل تعلي هــا الســل�ب ي ســوريا تأث�ي

كان للحــرب �ن
، و40 مدرســة، و6 مــدارس ريــاض أطفــال، ومدرســة واحــدة للقبالــة، ومدرســة واحــدة  ن ، قمنــا ببنــاء جامعتــ�ي ن الســوري�ي
ــاح المراكــز  ي 7 مــدارس. مــع افتت

ــا التعليــم �ن ي عــام 2020 بإنشــاء 13 مدرســة، وبدأن
ــا �ن عن للصــم والبكــم والعمــي. رسش

ي مدارســنا إىل 14.522 طالــب.
ــن يدرســون �ن ــة الســتة، ســيصل عــدد الطــالب الذي التعليمي

المدارس  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية
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ي ســوريا حــواىلي مليــون طفــل يتيــم. 
خلفــت الحــرب �ن

نســانية IHH ســعياً منهــا  غاثــة االإ وقامــت هيئــة االإ
ــاة االئيتــام، وبالتعــاون مــع منظمــة  للحــد مــن معان
ــ�ي  وع كب ــة، إىل وضــع أســس مــ�ش RAF  راف القطري
ي 

ي منطقــة الريحانيــة �ن
يهــدف لدعــم الئيتــام وذلــك �ن

هاتــاي بتاريــخ 2 تموز/يوليــو 2015  الموافــق لليــوم 
ي 15 رمضــان. وتــم افتتــاح قريــة 

العالمــي لالئيتــام �ن
لدعــم  إنشــاؤها  تــم  ي 

الــ�ت التعليميــة  الريحانيــة 
ي 18 أيــار/

ورعايــة االئطفــال االئيتــام ضحايــا الحــرب �ن
. ن ي مــدة عامــ�ي

مايــو 2017 بعــد اتمــام أعمــال البنــاء �ن

 

ــاحة 350  ــة الـــ 55 مس ــازل القري ــن من ــل كل م يحت
مــ�ت مربــع تتســع لـــ 18 طفــال، وتضــم القريــة ثــالث 
مــدارس، ومســجد، ومركــز صحــي، ومالعــب، ومركــز 
، وقاعــة رياضيــة داخليــة، ومركــز إعــادة تأهيل،  ي

ثقــا�ن
ومبــ�ن عيــادات طبيــة، وورش فنيــة، وحقــول للزراعــة 
ن  وبســات�ي اء،  خــرن ترفيهيــة   ومنطقــة  والغــرس، 
زيتــون. ونهــدف مــن خــالل إنشــاء هــذا المركــز 
ــن  ري ــال المترن ــة االئطف ــال إىل تربي ي لالئطف

ــسش المعي
وبيئــة  صحيــة  بطريقــة  وتنشــأتهم  الحــرب  مــن 
مجهــزة تالئــم حياتهــم وتدعــم ســالمتهم الجســدية 

ــية والنفس

ي 
ــ�ت ــية ال ــاكل النفس ــىل المش ــاء ع ــدف للقض ــا نه كم

ــالل  ــن خ ــال م ــية لالئطق ــات النفس ــببتها الصدم تس
ليــة.  ن ي بيئــة م�ن

تلبيــة جميــع احتياجاتهــم وذلــك �ن
ــة  ــة التعليمي ــة ريحاني ــم إدارة قري ــف اليتي ــوىل وق ت
ــام 2017. ي ع

ــع �ن ــول الموق وتوك ــك بموجــب ال�ب وذل

قرية الريحانية التعليمية

المدارس  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية



2223

ي مدينــة أعــزاز 
ُوضعــت أســس جامعــة الشــام �ن

ي عــام 2015، وبــدأت التعليــم 
شــماىلي ســوريا �ن

ألــف  حــواىلي  يتلقــى   .2016 أيلول/ســبتم�ب  ي 
�ن

ي جامعــة الشــام، وتضــم 
طالــب التعليــم �ن

العلــوم  وكليــة  الهندســة،  كليــة  الجامعــة: 
ــة  ــة، وكلي يع ــوق وال�ش ــة الحق ــية، وكلي السياس
الجامعــة  تقــوم  االئعمــال.  وإدارة  االقتصــاد 
بمواصلــة  يرغبــون  الذيــن  الشــباب  بدعــم 
تعليمهــم برغــم ظــروف الحــرب القاســية ويتــم 
كمــا  الجامعــة،  ي 

�ن الدراســية  المنــح  تقديــم 
تشــتمل عــىل خدمــات الســكن الطالبيــة.

جامعة الشام

المدارس  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية
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جامعــة  ي 
�ن تعليميــة  أقســام  ثالثــة  تتوفــر 

ي إدلــب. يتــم 
ي أنشــأناها �ن

العلــوم الصحيــة الــ�ت
ي الجامعــة تدريــب القابــالت، والممرضــات، 

�ن
، وأطبــاء التخديــر،  ي

يــا�ئ ن ي العــالج الف�ي وأخصائــ�ي
ي الطــوارئ الطبيــة. بهــذا يصبــح الطــالب  وفنــ�ي
قادريــن عــىل التدخــل وتقديــم  المســاعدة 
ي حــاالت الطــوارئ. يتواجــد حاليــاً 650 

الطبيــة �ن
ي الجامعــة، ســيتمكن الخريجــون الحقــاً 

طالبــاً �ن
المناطــق  ي 

الطبيــة �ن الخدمــات  تقديــم  مــن 
ي تظهــر فيهــا الحاجــة لخدماتهــم الصحيــة 

الــ�ت
ــة. العالجي

جامعة العلوم الصحية

المدارس  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية
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دور األيتام
راً مــن الحــرب المســتمرة منــذ عــام  2011 وحــ�ت يومنــا هــذا. وفقــاً لبيانــات االئمــم المتحــدة،  يعتــ�ب االئطفــال االئكــ�ش تــرن
. فيمــا  ن ن طفــل ســوري بعــد بــدء الحــرب ومــن ضمنهــم أولئــك الذيــن هاجــروا إىل دول أخــرى كالجئــ�ي فقــد ُولــد 6 ماليــ�ي
ي تركيــا 

ي الحــرب حــواىلي مليــون طفــل. وتقــوم هيئــة IHH داخــل ســوريا و�ن
أصبــح عــدد االئطفــال الذيــن أضحــوا أيتامــاً �ن

. عــىل الســواء، بتلبيــة احتياجــات الســوريون االئيتــام مــن المســكن، والصحــة، والتعليــم، والدعــم النفــسي

دور األيتام  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية
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المراكز الصحية
ي ســوريا. أجرينــا 

اعــات المســتمرة �ن ن ن الوصــول إىل المرافــق الصحيــة وذلــك بســبب ال�ن أصبــح مــن الصعــب عــىل الالجئــ�ي
ــان  ــات خت ــا بإجــراء عملي ي ســوريا. قمن

ــز صحــي أنشــأناها �ن ي 11 مرك
ن �ن ــة لالئشــخاص المحتاجــ�ي ــة دوري فحوصــات طبي

ي 
ــ�ت ــا عــىل توفــ�ي الضمــادات ال ــا. عملن ــات خاصــة به ــذ فعالي ــا بتنفي ــان وقمن ــن بلغــوا ســن الخت لالئطفــال الذكــور الذي

ورة ملحــة لعــالج جرحــى الحــرب. أنشــأنا 3 مراكــز لالئطــراف االصطناعيــة لمــن فقــدوا أطرافهــم أثنــاء الحــرب.  أصبحــت �ن
ضافــة إىل ذلــك، نقــوم بتقديــم دعــم باالئجهــزة والمعــدات الطبيــة لـــ 44 مركــز صحــي، و23 مستشــفى. باالإ

المراكز الصحية  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية
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ــم االئطــراف  ــز تقوي ي IHH بإنشــاء مرك
ــا �ن قمن

االصطناعيــة عــاىلي التقنيــة، وذلــك بالتعــاون 
ــاء  ــة االئطب ي وجمعي

ــ�ت ــزكاة الكوي ــت ال ــع بي م
ي هــذا المركــز بتوفــ�ي 

ن AID. وقمنــا �ن الدوليــ�ي
الــذراع  أو  كالســاق  االصطناعيــة  االئطــراف 
لالئشــخاص الذيــن ال يســتطيعون تحقيــق 
عاقــات  االإ بســبب  وأحالمهــم  أهدافهــم 
الجســدية. وللمركــز الــذي تــم افتتاحــه عــام 
ي 

ي إســطنبول وآخــر �ن
2017 مكتــب واحــد �ن

ي ســوريا. قمنــا فقــط 
هاتــاي وأربعــة مكاتــب �ن

ي عــام 2019 وحــده  بمعاينــة وفحــص 357 
�ن

ــا بتوفــ�ي 231  ي هــذه المراكــز وقمن
مريــض �ن

ــم. ــي له ــرف اصطناع ط

المركز التقني العالي 

للتعويض واألطراف الصناعية

المراكز الصحية  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية
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ار الحــرب الجســد مــن أداء وظائفــه  تمنــع أ�ن
ــات  ــم خدم ي IHH بتقدي

ــوم �ن ــية. نق االئساس
ن  للمحتاجــ�ي الطبيعــي  ي 

يــا�ئ ن الف�ي العــالج 
الذيــن فقــدوا أطرافهــم أو أصيبــوا أو فقــدوا 
أداء جســدهم الطبيعــي  لوظائفــه وذلــك 
ــف  ــتفيد 16 أل ــوريا. يس ي س

ــرب �ن ــالل الح خ
ــالج  ــز الع ــن مراك ــنوياً م ــاج س ــخص محت ش
االئطفــال أيتــام الحــرب الطبيعــي التابعــة لـــ 

ي البــاب ورسمــدا.
IHH  �ن

مركزا الباب وسرمدا 

للعالج الفيزيائي

المراكز الصحية  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية



3435

أطمة/ إدلب

أطمة/ إدلب

كفر لوسين / إدلب

كفر لوسين /إدلب

عقربات/ إدلب

عقربات/ إدلب

باب اسكا

كيمونة/ إدلب

قلبيت/ إدلب

عفرين

إعزاز

إعزاز

إعزاز

إعزاز

إعزاز

إعزاز

إعزاز

قرية حصان البراق/ اعزاز

قرية عادية/ اعزاز

مخيم باب السالم/ اعزاز

باب النور/ اعزاز

دور العبادة والمراكز الثقافية
ي اســتهدفت وقصفــت منــذ بدايــة الحــرب. اســتهدفت هــذه الهجمــات أيضــاً 

ن االئماكــن الــ�ت كانــت دور العبــادة مــن بــ�ي
ي يمكــن للنــاس فيهــا أداء عباداتهــم 

ي تعتــ�ب رمــوز المــدن. ونتيجــة لذلــك، انخفــض عــدد المســاجد الــ�ت
المســاجد الــ�ت

ن مــن أداء  ن الســوري�ي ن الالجئــ�ي . نحــن نقــوم بإنشــاء الجوامــع والمســاجد بهــدف تمكــ�ي ي
أوتلقــي تربيتهــم وتعليمهــم الديــ�ن

العبــادة والقيــام بأنشــطتهم الثقافيــة بأمــن وســالم.

الموقعدور العبادة والمراكز الثقافية

مسجد قرية أطمة لأليتام

مسجد قرية أطمة لأليتام  -2

مسجد قرية كفر لوسين لأليتام

مسجد قرية كفر لوسين لأليتام  -2

مسجد الرسالة

مسجد مصعب بن عمير

مسجد باب اسكا

مسجد قرية كيمونة لأليتام  

مسجد قرية الرحمة

جامع ذاكرين الكبير

مسجد مخيم شيّمارين

مسجد مخيم إيمان

مسجد مخيم إيمان-2

جامع مخيم سيجو

مسجد جامعة دمشق

ان
ّ
جامع مخيم ري

مسجد باب النور

جامع حصان البراق

مسجد عادية

مسجد باب السالم

مسجد سمية بنت خباط

دور العبادة والمراكز الثقافية  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية
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الموجــودة  العبــادة  أماكــن  نصــف  أصبحــت 
ي عفريــن غــ�ي صالحــة لالســتخدام بســبب 

�ن
خــالل  مــن  نهــدف  المدينــة.  ي 

�ن اعــات  ن ال�ن
يــزال  الــذي ال   ، الكبــ�ي بنــاء جامــع ذاكريــن 
ــن أداء  ــوريون م ن الس ــ�ي ــاء، إىل تمك نش ــد االإ قي
صالتهــم وعباداتهــم بأمــن وســالم. نهــدف مــن 
ن  خــالل بنــاء الجامــع لتوفــ�ي اســتخدامه للمصل�ي
ي فيــه وذلــك الئك�ش 

إضافــة لتلقــي التعليــم الديــ�ن
مــن 40 ألــف شــخص، حيــث ســيتم اســتخدامه 
عيــة والدينيــة يمكــن  أيضــاً كمركــز للعلــوم ال�ش
عيــة فيــه،  الطــالب مــن تلقــي العلــوم ال�ش

ــه. ــام بنائ ــد اتم ــك عن وذل

جامع ذاكرين الكبير

دور العبادة والمراكز الثقافية  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية
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األفران
ن والطعــام  ي الحصــول عــىل المــاء والخــ�ب

رون مــن الحــرب الجــوع، كمــا يواجهــون صعوبــة �ن يصــارع المدنيــون المتــرن
ي الغالــب نقصــاً حــاداً وحاجــة للمــواد 

ي النــاس �ن
الــذي يحتاجــون إليــه. نظــراً لقصــف العديــد مــن المخابــز بالقنابــل، يعــا�ن

ن  ــ�ب ــاج الخ ــة IHH بإنت ي هيئ
ــوم �ن ــواء. نق ــىل الس ــدن ع ــات أو الم ي المخيم

ــك �ن ــاء وذل ن والم ــ�ب ــية كالخ ــة االئساس الغذائي
ضافــة إىل 6 أفــران تابعــة لـــ IHH، فقــد  ي ســوريا. باالإ

ي قمنــا بإنشــائها أو بدعمهــا �ن
ي المخابــز الــ�ت

ن �ن ن الســوري�ي للمحتاجــ�ي
ات مختلفــة وذلــك منــذ عــام 2018. ي فــ�ت

نتــاج لـــ 93 فرنــاً �ن ي االإ
قدمنــا   بتوفــ�ي الدعــم �ن

األفران  IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية

المنطقةاألفران

الريحانية / هاطاي

أطمة / إدلب

باب الهوى / إدلب

سراقب / إدلب

سراقب / إدلب

سراقب / إدلب

مخبز مركز الدعم اللوجستي في الريحانية

مخبز الحياة في الريحانية

فرن باب الهوى

مخبز سراقب

مخبز الشهيد ظفر أقصوي

مخبز سرمدا
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ــم  ــز الدع ن مرك ــ�ب ي مخ
ن �ن ــ�ب ــاج الخ ــا إنت بدأن

ــث  ــام 2016. حي ــة ع ي الريحاني
ي �ن

ــ�ت اللوجس
ن 2000  ــق للمخــ�ب ــاء المغل ــغ مســاحة البن تبل
ــه بـــ  ــة ل ــع. وتقــدر الطاقــة االنتاجي مــ�ت مرب
ن  ــج المخــ�ب ــاً. ينت ن يومي ــف خــ�ب ــف رغي 180 أل
ي اليــوم، نســلمها 

وســطياً 100 ألــف رغيــف �ن
الداخــل  ي 

�ن حاجــة  صاحــب   31.250 لـــ 
ي اســتملنا إدارتهــا 

الســوري. نــزود المخابــز الــ�ت
الســوري  الداخــل  ي 

�ن محــددة  لمواســم 
ي تلــك المناطــق. 

ن �ن ن النتــاج الخــ�ب بالطحــ�ي
ن  ــ�ي ــاس الطح ــدد أكي ــط ع ــغ متوس ــث بل حي
ي الشــهر 4.062 كيــس، أمــا العــدد الســنوي 

�ن
ــس. ــاً 750 كي ــاوز 48 ألف ــد تج فق

مخبز مركز الدعم اللوجستي 

في الريحانية
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آبار المياه
ي ســوريا إىل الهجــرة إىل مناطــق تفتقــر إىل البنيــة التحتيــة الكافيــة. نحــن 

اضطــر الالجئــون الذيــن نزحــوا بســبب الحــرب �ن
ي المناطــق الســكنية والمخيمات 

ي افتتحناهــا �ن
ن عــىل الميــاه النظيفــة مــن خــالل آبــار الميــاه الــ�ت نضمــن حصــول المحتاجــ�ي

ي ســوريا.
�ن

18

11

6

5

2

1

1

1

1

46

عدد األشخاص عدد اآلبارالموقع
المستفيدون

إدلب

إعزاز

باب السالم

حلب

شّمارين

حماة

ان
ّ
ري

سجو

قرية حصان البراق

المجموع

39.074

3.497

1.040

13.900

8

20.000

10

6

250

77.785
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منذ عام 1992
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