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حقائق وأرقام 
سوریة

حصــول أكثــر مــن ٥٤٥,٥۹۰ شــخصاً علــى خدمــات الرعایــة الصحیــة مــن خــالل دعــم اللجنــة الدولیــة للمرافــق الصحیــة التابعــة للھــالل 
األحمــر العربــي الســوري، بمــا فیھــا  ۱٤ عیــادة و۱٦ وحــدة صحیــة متنقلــة، باإلضافــة إلــى الدعــم الصحــي للعیــادات المتخصصــة  بعــالج 

مرض السكري وداء اللیشمانیا في ۲٥ مرفقاً في أرجاء البالد.

استفادة ٤٥,۰۰۰ جریح ومریض من اإلمدادات الطبیة المقّدمة إلى ۱٥ مستشفى.

اســتفادة أكثــر مــن ۹,٥۳۰ جریــح ومریــض مــن الخدمــات المقّدمــة فــي مستشــفى الھــالل األحمــر العربــي الســوري / اللجنــة الدولیــة  المیدانــي 
في مخیم الھول.

التبرع بمعدات طبیة لوزارة الصحة لدعم االستجابة لمكافحة جائحة كوفید-۱۹.

إقامــة ۳۰ ورشــة عمــل حــول االســتجابة لمكافحــة جائحــة كوفیــد-۱۹ والتدابیــر الوقائیــة، حضرھــا ۷۰۰ من الكــوادر الطبیة فــي وزارة الصحة 
والمروجین للسلوكیات الصحیة والمتطوعین والسلطات الصحیة المعنیة.

استفادة أكثر من ۱,۳۸۰ شخص من مساعدات إعادة التأھیل البدني  الستعادة قدرتھم على الحركة.

اســتفادة أكثــر مــن ۱۲۷,٥۳٥ مــن الجرحــى والمرضــى مــن خدمــة النقــل العاجــل بســیارات إســعاف الھــالل األحمــر العربــي الســوري التــي 
تدعمھا اللجنة الدولیة.

استفادة نحو ۷۲۰ شخص من خدمات الصحة النفسیة والخدمات النفسیة واالجتماعیة التي تقدمھا اللجنة الدولیة.

استفادة نحو ۲۰,٦۸٥ محتجزاً داخل ۱۰ سجون مركزیة من برنامج الرعایة الصحیة في أماكن االحتجاز. 

اســتجابة لمكافحــة جائحــة كوفیــد-۱۹، اســتفاد أكثــر مــن ۸۰۰۰ طبیــب متخصص وطبیــب مقیم وممّرض من معــدات الحمایة الشــخصیة المقّدمة 
إلى ۱٦ مستشفى ومدیریتین من مدیریات الصحة ووزارة الصحة.

الرعایة الصحیة للمرضى والجرحى



 

 

 

تباُدل أكثر من ۹,۷۰۰ تحیة شفویة ورسالة من رسائل الصلیب األحمر بین األفراد الذین تشتت شملھم عن عائالتھم وأحبائھم.

قدمت العائالت  أكثر من ۷۰۰ طلباً من أجل البحث عن أشخاص مفقودین.  

أجرت اللجنة الدولیة ۳٦ زیارة إلى أماكن االحتجاز.

تقدیم المساعدة الفنیة والمادیة في مجال الصحة والنظافة إلى ۱۱ سجناً مركزیاً للمساعدة في  منع انتشار جائحة كوفید-۱۹.

توزیع المساعدات الشتویة في ۱۱ سجناً مركزیاً لدعم الجھود الرامیة للوصول إلى الضروریات األساسیة لظروف معیشیة كریمة للمحتجزین.

َعقد ورشتي عمل لوضع معاییر الطب الشرعي األنثروبولوجي مع الھیئة العامة للطب الشرعي.

َعقــد ٥ ورشــات عمــل عــن إدارة الجثــث فــي ســیاق كوفیــد-۱۹ حضرھــا ۱۱۰ مشــاركاً  مــن قســم الطــوارئ فــي وزارة الصحة، والھیئــة العامة 
للطب الشرعي، والھالل األحمر العربي السوري ومكتب الدفن.

دعــم تنظیــم المؤتمــر العلمــي األول للھیئــة العامــة للطــب الشــرعي، الــذي جمــع نحــو ٤٥ طبیبــاً مــن المتخصصین فــي الطب الشــرعي من جمیع 
أنحاء البالد لمناقشة التحدیات الحالیة ومستقبل الھیئة.

التبــرع بمــواد التطھیــر ومعــدات الوقایــة الشــخصیة للھیئــة العامــة للطــب الشــرعي بمــا فــي ذلــك زجاجــات التبییــض، وبطاقــات وملصقــات 
ــك ضمــن  ــث وذل ــاس الجث ــان، وأكی ــازات، ونظــارات أم ــة، وقف ــة العمــل، وأقنع ــة، وأربطــة ، وأردی ــاس شــفافة لألدل مكافحــة العــدوى، وأكی

االستجابة لحاالت الطوارئ المحددة لمكافحة جائحة كوفید-۱۹.

ــم الدعــم للطــب الشــرعي  ــداً كامــالً للمنشــأة وتقدی ــذي یتضمــن تجدی ــادرة بمشــروع إعــادة تأھیــل خدمــات الطــب الشــرعي فــي حلــب، ال المب
بإمدادات عینیة.

إصدار ۱۲ بیاناً عاماً عن الوضع اإلنساني بما في ذلك بیانات صحفیة ومقاالت .

انتاج أكثر من ۳۰ مادة سمعیة بصریة تم نشرھا على مختلف منصات وسائل اإلعالم االجتماعي للجنة الدولیة.

َعقــد أكثــر مــن ٤۲۰ جلســة توعیــة فــي جمیــع أنحــاء البــالد لنشــر المعرفــة باللجنــة الدولیــة ومھمتھــا وأنشــطتھا، اســتفاد منھــا ۸٤۰۰ شــخص 
من المتضررین من النزاع.

تنظیــم ۳ ورشــات عمــل إعالمیــة عــن دور اإلعــالم فــي أوقــات الجائحــة والكوارث بحضــور نحو ٦۰ صحفیــاً محلیاً في دمشــق وحلب وحمص، 
باإلضافة إلى اجتماع الطاولة المستدیرة بحضور ۱٥ صحفیاً في الحسكة.

تعزیز كرامة اإلنسان وإعادة التواصل بین األُسر

حضــر نحــو ۱۲٥,۰۰۰ شــخص مــن المتضرریــن مــن جــراء النــزاع فــي ۱۰ محافظــات جلســاٍت عــن المخاطــر المتعلقــة باأللغــام ومخلّفــات 
الحرب القابلة لالنفجار، قّدمتھا فرق التوعیة بالمخاطر التابعة للھالل األحمر العربي السوري والتي دربتھا ودعمتھا اللجنة الدولیة.

حصول نحو ٦۱,۹٥۰ فرداً على كتیبات عن المخاطر المتعلقة باأللغام ومخلّفات الحرب القابلة لالنفجار.

إحالــة فــرق التوعیــة بالمخاطــر التابعــة للھــالل األحمــر الســوري ۳۰ ضحیــة مــن ضحایــا مخلّفــات الحــرب القابلــة لالنفجار/األلغــام إلــى برنامج 
إعادة التأھیل البدني التابع للجنة الدولیة والھالل األحمر العربي السوري.

التوعیة وتعزیز السلوك اآلمن في المناطق الملوثة من جراء األسلحة

حصــول نحــو ۹,۰۰۰ شــخص، بمــن فیھــم العائــدون والعائــالت النازحــة واألُســر التــي تعیلھــا نســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، علــى دعــم 
لبدء عمل تجاري صغیر في ۸ محافظات.

ــة والھــالل األحمــر العربــي الســوري بــذور الحبــوب واألســمدة فــي ۱۰  ــة الدولی اســتفادة أكثــر مــن ۲٥۰,۰۰۰ شــخص مــن توزیــع اللجن
محافظات.

اســتفادة أكثــر مــن ۳۰,۰۰۰ أســرة فــي ۱۰ محافظــات مــن مبــادرات ســبل كســب العیــش المحلیــة، مثــل توزیــع األغنــام واألعــالف وأدوات 
الصید واألسمدة واألدوات الزراعیة والدواجن.

استعادة سبل كسب العیش
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حصول نحو ۳ مالیین شخص على مساعدات غذائیة في ۱۱ محافظة.

حصــول أكثــر مــن ۱٫۲ ملیــون شــخص فــي ۹ محافظــات مــن أصــل ۱٤ محافظــة علــى المســتلزمات المنزلیة األساســیة، بما في ذلــك البطانیات 
والفُرش وأطقم مستلزمات النظافة.

حصول نحو ٥۰,۰۰۰ طالب على حقائب مدرسیة في ۸ محافظات.

حصول  مایقارب ٤٥,۰۰۰ شخص على مالبس شتویة في ۹ محافظات.

حصول أكثر من ۱٫۳ ملیون شخص في ۱۳ محافظة على أطقم أدوات النظافة الشخصیة لمساعدتھم على منع انتشار جائحة كوفید-۱۹.

الغذاء  والمستلزمات األساسیة الیومیة

استفاد أكثر من ۱٦ ملیون شخص من األنشطة المختلفة للمیاه واإلسكان في جمیع أنحاء البالد على النحو التالي:

اســتفادة ۱۳٫٥ ملیــون شــخص مــن برنامــج تعقیــم المیــاه لضمــان میــاه شــرب نظیفــة فــي محافظــات حمــص وحمــاة وحلــب وطرطــوس 
والالذقیة والسویداء ودیر الزور والحسكة ودمشق وریف دمشق.

حصول أكثر من ٥٦۸,۰۰۰ شخص على المیاه المنقولة بالصھاریج  في حلب وریف دمشق والحسكة.

إعادة تأھیل وتحسین ۷۲ منشأة مائیة في جمیع أنحاء البالد من خالل التزوید بمحوالت  ومضخات ومولدات كھربائیة.

استفادة ۱٦۸,۰۰۰ نازح من أعمال تجدید وتحسین المساكن ومرافق الصرف الصحي في ۸۷ مركز إیواء جماعي  في جمیع أنحاء البالد.

تحسین البنیة التحتیة في ۱۸ مستشفى ونقطة رعایة صحیة، ومركز واحد إلعادة التأھیل البدني.

استفادة نحو ٦٥۰,۰۰۰ شخص من دعم البنیة التحتیة  لـ ۱۳ مخبزاً عاماً من خالل تورید خطوط اإلنتاج وأعمال إعادة التأھیل والطاقة.

اســتجابةً لمكافحــة جائحــة كوفیــد-۱۹، قمنــا بتســلیم حوالــي ۲۹۰ طنــاً مــن الكلــور إلى الھــالل األحمر العربي الســوري اســتُخدمت في حمالت 
تطھیــر المرافــق العامــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، زّودنــا الھــالل األحمــر العربــي الســوري بمعــدات الوقایــة الشــخصیة الخاصــة لمكافحــة جائحــة 

كوفید-۱۹، ومواد التطھیر الشخصیة ومواد التطھیر األخرى.

الوصــول إلــى التعلیــم: إعــادة تأھیــل مرافــق المیــاه والصــرف الصحــي والنظافــة فــي ۲٤۲ مدرســة بمحافظة حلــب، وإعادة تأھیل ٥۰ مدرســة 
في محافظة درعا تأھیالً كامالً.

 

ضمان الحصول على المیاه النظیفة وتحسین الظروف المعیشیة



ع بآلتــي تغلیــف لمصنــع األعــالف  فــي إطــار الدعــم الھیكلــي الــذي قدمتــھ اللجنــة الدولیــة إلــى وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، قمنــا بالتبــرُّ
التابع للمؤسسة العامة لألعالف. یعمل المصنع على تأمین  إمدادات العلف لمربي الماشیة على المستوى الوطني.

تقدیم مجموعة من المعدات لتعزیز قدرة مدیریة الصحة الحیوانیة على تخزین اللقاحات البیطریة ونقلھا.

تقدیم مبیدات حشریة لتنفیذ حملة مكافحة الحشرات الناقلة لألمراض  في ٦ محافظات.

تزوید مدیریة مشاریع الثروة الحیوانیة بـ ۲۰۰ طن من بذور العلف لتحسین قدرة صندوق تداول البذار العلفیة.

بالتنســیق مــع وزارة التجــارة الداخلیــة وحمایــة المســتھلك، تــم تركیــب خطــوط إنتــاج خبــز جدیــدة فــي ٤ مخابــز تنتــج الخبــز المدعــوم فــي 
محافظــات درعــا والرقــة وطرطــوس والالذقیــة لتعــود بالنفــع علــى نحــو ۳۳۰,۰۰۰ فــرد مــن المجتمعــات األشــد  ضعفــاً. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ــا  ــاة وطرطــوس ودرع ــي حم ــز ف ــى ۷ مخاب ــدة إل ــة جدی ــدات كھربائی ــلیم مول ــم تس ــا ت ــب، كم ــز حل ــى مخاب ــن إل ــن جدیدتی ــلیم عّجانتی ــم تس ت

ودمشق وریف دمشق.

الدعم الھیكلي

 

facebook.com/ICRCsytwitter.com/ICRC_sy

 

َعقد ندوة حول "القضایا المعاصرة المتعلقة بالقانون الدولي اإلنســاني" حضرھا ۳٦ ممثالً عن الوزارات األعضاء في اللجنة الوطنیة الســوریة 
للقانون الدولي اإلنساني باإلضافة إلى وزارتي الصحة واإلعالم.

تنظیــم "حلقــة عمــل متقّدمــة عــن القانــون الدولــي اإلنســاني" بحضــور ۲۷ متطوعــاً مــن الھــالل األحمــر العربــي الســوري كانــوا قــد تلقــوا تدریباً 
علــى أساســیات القانــون الدولــي اإلنســاني فــي عــام ۲۰۱۹، تلتھــا دورة تدریــب المدربیــن بحضــور ۲٤ شــخصاً مــن نفــس المتطوعیــن لبنــاء 

قدراتھم لیصبحوا مدربین في القانون الدولي اإلنساني األساسي.

رعایــة مشــاركة اثنیــن مــن الدبلوماســیین مــن وزارة الخارجیــة والمغتربیــن الســوریة فــي "الــدورة الرابعــة والعشــرین حــول القانــون الدولــي 
اإلنساني لكبار الممارسین وصناع السیاسات في مجال العمل اإلنساني" التي نظمتھا اللجنة الدولیة عبر اإلنترنت.

تیســیر مشــاركة ۷ دبلوماســیین ســوریین مــن وزارة الخارجیــة والمغتربیــن الســوریة فــي الــدورة التدریبیــة عبــر اإلنترنــت "القانــون الدولــي 
اإلنساني للدبلوماسیین" التي نظمتھا اللجنة الدولیة باالشتراك مع جامعة نیویورك.

رعایــة مشــاركین اثنیــن مــن الھــالل األحمــر الســوري لحضــور الــدورة الصیفیــة العشــرین حــول القانــون الدولــي اإلنســاني التــي نظمھــا المعھــد 
الدولي للقانون اإلنساني في سان ریمو بإیطالیا عبر اإلنترنت.

عقد ورشة عمل عن إدماج القانون الدولي اإلنساني، بحضور ۲۰ ضابطاً من وزارة الدفاع.

دعم طالب دراسات الماجستیر في أبحاثھم المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني من خالل إتاحة موارد القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة.

تقدیــم مجموعــة مختــارة مــن إصــدارات القانــون الدولــي اإلنســاني إلــى مكتبــة المعھــد الوطنــي للدبلوماســیین والھــالل األحمــر العربــي الســوري 
(جمیع الفروع والمقر الرئیسي)، وإلى مجموعة من المحامین من نقابة المحامین السوریین.

نشر الوعي بالقانون الدولي اإلنساني وتطبیقھ

تتواجــد اللجنــة الدولیــة للصلیــب األحمــر بصفــة دائمــة فــي ســوریة منــذ عــام ۱۹٦۷، وھــي منظمــة محایــدة وغیــر متحیــزة ومســتقلة ذات مھمــة 
إنســانیة بحتــة. تعمــل اللجنــة الدولیــة بشــكل وثیــق مــع منظمــة الھــالل األحمــر العربــي الســوري وتدعمھــا لتوفیــر الغــذاء والمــاء والرعایــة 
الصحیــة للمتضرریــن جــراء القتــال ومســاعدتھم أیضــاً علــى البــدء فــي إعــادة بنــاء حیاتھــم. وتعمــالن ســویةً علــى رفــع الوعــي حــول المخاطــر 
ــة الدولیــة علــى إعــادة الروابــط بیــن العائــالت التــي فّرقھــا النــزاع،  ــة لالنفجــار. وتعمــل اللجن ــات الحــرب القابل الناجمــة عــن األلغــام ومخلّف
وتــزور عــدداً مــن الســجون، وتعــّزز احتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني. كمــا تقــّدم المشــورة والدعــم إلــى الســلطات المحلیــة والعاملیــن فــي 
الطــب الشــرعي إلدارة الرفــات البشــریة باحتــرام وكرامــة. تُعــّد أنشــطة اللجنــة الدولیــة فــي ســوریة ھــي األكبــر فــي العالــم، حیــث یعمــل أكثــر 

من ۷۰۰ موظفاً في مكاتبھا في دمشق وحلب وطرطوس وحماة وحمص والحسكة.

اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
بعثة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في دمشق

أبو رمانة، ساحة الروضة،
شارع مصر،

ھاتف: ۳۳۱۰٤۷٦ / ۳۳۱۰٤۷٤ / ۳۳۳۹۰۳٤ ۱۱ ۹٦۳+
فاكس: ۳۳۱۰٤٤۱ ۱۱ ۹٦۳+

E-mail: dam_damas@icrc.org www.icrc.org/syria

(+۹٦۳) ٤۳ ۲۲۳ ٤۳۱ مكتب  اللجنة الدولیة في طرطوس: 
(+۹٦۳) ۳۱ ۲۲۳ ۳۳۲۲ مكتب اللجنة الدولیة في حمص: 
(+۹٦۳) ۳۳ ۲۷٥ ۳٤٦۱ مكتب اللجنة الدولیة في حماه: 
(+۹٦۳) ۲۱ ۲۲۱ ٤۷۰۰ مكتب اللجنة الدولیة في حلب: 
(+۹٦۳) ٥۲ ۳٦۸ ۰۹۳ 20مكتب اللجنة الدولیة في الحسكة: 
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