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كانون الثاني - كانون االول ۲۰۲۱
حقائق وأرقام 

سوریة

استفاد ما یزید عن ۱۷ ملیون شخص من األنشطة المختلفة في مجال المیاه واإلسكان المنفَّذة في أرجاء البالد، على النحو التالي:

استفاد ۱٤٫۸ ملیون شخص من برنامج لتطھیر المیاه یھدف إلى ضمان صالحیة المیاه للشرب في ۱۳ محافظة.  ●

حصل ٥۰۰,۰۰۰ شخص على المیاه التي تنقلھا الشاحنات في حلب وریف دمشق والحسكة.  ●

أُعید تأھیل نحو ۲۸ محطة ضخ میاه وتحدیثھا في كافة أرجاء البالد، بتزویدھا بمحوالت كھرباء ومضخات ومولدات كھربائیة.  ●

اســتفاد ۲۷٥,۰۰۰ نــازح وعائــد مــن أعمــال ترمیــم وتجدیــد المنــازل وشــبكات المیــاه والصــرف الصحــي فــي ٥۰ مركــز إیــواء جماعــي   ●
وحیّاً في جمیع أنحاء البالد.

تحسین فرص الحصول على المیاه في ۳۰ مستشفى ومركزاً صحیاً، وفي مركز إعادة تأھیل بدني.  ●

اســتفاد نحــو ۹۰۰,۰۰۰ شــخص مــن األعمــال التــي نُفــذت فــي ۱٤ مخبــزاً عامــاً، والتــي تمثلت في إنشــاء خط إنتــاج وأعمال إعــادة تأھیل   ●
واإلمداد بالطاقة.

تحســین شــبكات المیــاه والصــرف الصحــي، ومرافــق النظافــة الصحیــة في ۲۳۸ مدرســة في محافظات حلــب وإدلب وحمص وحمــاه والرقة   ●
ودیر الزور والحسكة ودرعا والسویداء والقنیطرة وریف دمشق.

كفالة الحصول على المیاه النظیفة وتحسین الظروف المعیشیة



 

 

ــي  ــة للھــالل األحمــر العرب ــادة شــاملة تابع ۱٥ عی ــة مــن خــالل  ــة الصحی ــى الرعای ٤۰۸,٦۰۰ شــخص عل ــر مــن  حصــل أكث  ●
الســوري و۱۷ وحــدة صحیــة متنقلــة تدعمھــا اللجنــة الدولیــة. وقُِدّمــت أكثــر من ۱٥٤,۷۰۰ مشــورة طبیة لداء الســكري و٤٦٥,۲۱۲ 

جلسة عالج داء اللیشمانیا في ۲۷ مرفقاً تدعمھا وزارة الصحة في ربوع البالد.

اســتفاد أكثــر مــن ۱۲۰,۳۰۰ جریــح ومریــض - مــن المتضرریــن بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر مــن النــزاع - مــن خدمــات الرعایــة فــي   ●
حــاالت الطــوارئ ورعایــة مــا قبــل الوصــول إلــى المستشــفى التــي تقدمھــا مركبــات اإلســعاف التابعــة للھــالل األحمــر العربــي الســوري 

وتدعمھا اللجنة الدولیة في ۱۲ محافظة.

تلقى أكثر من ۸,٤۰۰ جریح ومریض العالج في المشفى المیداني التابع للّجنة الدولیة والھالل األحمر العربي السوري في مخیم الھول.  ●

حضر أكثر من ۱,۹۰۰ متطوع بالھالل األحمر العربي السوري ۸۱ دورة تدریبیة حول تقدیم اإلسعافات األولیة دعمتھا اللجنة الدولیة.  ●

اســتفاد قرابــة ۱,٥۷۰ شــخصاً مــن برامــج إعــادة التأھیــل البدنــي الرامیــة إلــى اســتعادة قدرتھــم علــى الحركــة مــن خــالل مركــز إعــادة   ●
التأھیــل البدنــي فــي حلــب التابــع للجنــة الدولیــة، ومركــز إعــادة التأھیــل البدنــي فــي ریــف دمشــق التابــع للھــالل األحمــر العربــي الســوري 
الدولیــة. وحصــل مــا یزیــد عــن  اللجنــة  اللذیــن تدعمھمــا  فــي حمــص  لمدیریــة الصحــة  التابــع  البدنــي  التأھیــل  إعــادة  ومركــز 
٥,۳۰۰ شــخص علــى دعــم الصحــة النفســیة والدعــم النفســي-االجتماعي فــي ھــذه المراكــز، وكذلــك مــن خــالل وحــدات الرعایــة الصحیــة 

األولیة التابعة للھالل األحمر العربي السوري في كل من تل رفعت وحماه ومخیم الھول.

قُدمــت ۲٦,۲۱۰ جلســة غســیل كلــى لـــ ۳٦٤ مریضــاً، وحضــر ۲۸ موظفاً من موظفي الھــالل األحمر العربي الســوري دورات تدریبیة   ●
في مجال التعامل مع أجھزة غسیل الكلى بشكل آمن.

زودت اللجنة الدولیة ۳٥ مستشفى بأجھزة وأدویة ومعدات حمایة شخصیة لحمایة العاملین من كوفید-۱۹.  ●

استفاد المحتجزون في ۱۰ سجون مركزیة من تبرعات اللجنة الدولیة التي شملت أدویة وأجھزة وتدریب موظفي الكادر الطبي.  ●

ــة فــي المستشــفیات،  ــى أنظمــة الغــازات الطبی ــاً عل ــاً تقنی ــة تدریب ــات الصحی ــاً مــن مستشــفیات وزارة الصحــة والمدیری حضــر ۲۲ موظف  ●
وحضر ۲۲ طبیباً تابعاً للوزارة البرنامج التدریبي األكادیمي "جراحات الحرب" في الھیئة العامة لمشفى دمشق (المجتھد).

الرعایة الصحیة للمرضى والجرحى

 

أعــادت اللجنــة الدولیــة تأھیــل مركــز عــالج كوفیــد-۱۹ بحلب (بطاقة اســتیعابیة ۱۰۰ ســریر).  ●

ــوزارة الصحــة،  ــع ل ــف دمشــق التاب ــي بری ــة الوطن ــي مشــفى القطیف ــس اصطناعــي ف ــزة تنف ــة ۳ أجھ ــة صیان ــة الدولی ــت اللجن تولّ  ●
باإلضافــة إلــى صیانــة ۳ أجھــزة مماثلــة في مشــفى الھالل األحمر في دمشــق.

تــّم دعــم تحویــل مركــز الفیحــاء للطــوارئ لعــالج كوفیــد-۱۹ فــي دمشــق إلــى مركــز لتلقــي لقاحــات كوفید-۱۹، عبــر تجھیــزه باألثاث   ●
الــالزم وصیانة نظــام التھویة.

تدریــب ۳۰ مــن الكــوادر الطبیــة وموظفــي الســجون علــى خدمــات الرعایة الصحیــة في أماكن االحتجــاز، وعلى التأھــب لكوفید-۱۹   ●
والتعامــل معھ.

حضــر ٥٦ موظفــاً تابعــاً لــوزارة الصحــة یعملــون فــي مجــال االســتجابة لجائحــة كوفیــد-۱۹ فــي حمــص ۷ جلســات فــي مجــال دعــم   ●
الصحــة النفســیة والدعــم النفســي-االجتماعي تناولــت التعامــل مــع الضغــوط النفســیة، والوصــم، والرعایــة الذاتیــة، والتعامــل 

مــع القلــق المتعلــق بتفشــي المرض.

في إطار التصدي لجائحة كوفید-۱۹:
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تباُدل أكثر من ۲٤,۰۰۰ من التحیات الشفھیة ورسائل الصلیب األحمر بین أشخاص منفصلین عن عائالتھم وأفراد عائالتھم.  ●

تسجیل أكثر من ۱,٥۰۰ حالة بحث عن مفقودین في سوریة من قِبل أفراد عائالت یبحثون عن ذویھم الذین ال یُعرف مصیرھم.  ●

أجرت اللجنة الدولیة ۷۳ زیارة ألماكن احتجاز.  ●

حصول ۱۹,۰۰۰ محتجز في ٦ محافظات على فُُرش ومالبس ومجموعات مستلزمات النظافة الصحیة.  ●

تبّرعــت اللجنــة الدولیــة بنحــو ۲,٥۰۰ كیــس جثــث ومســتلزمات لخدمــات الطــب الشــرعي الســریریة للھیئــة العامــة للطــب الشــرعي، كمــا   ●
تبّرعــت بـــ ۳ حاویــات مبــردة لتخزیــن الجثــث للمرافــق المخصصــة لعــالج كوفیــد-۱۹ التابعــة لــوزارة الصحــة ووزارة التعلیــم العالــي، فــي 

إطار أنشطة إدارة الجثث.

دة وأثاث. ترمیم بناء الطب الشرعي في حلب وتجھیزه بجمیع المعدات الطبیة الالزمة، من قبیل مناضد التشریح وغرفة ُمبرَّ  ●

تعزیز الكرامة اإلنسانیة وإعادة االتصال بین أفراد العائالت

نّظمــت اللجنــة الدولیــة نــدوة عــن القانــون الدولــي اإلنســاني لـــ ٤۰ دبلوماســیاً مــن المعھــد الدبلوماســي التابــع لــوزارة الخارجیــة   ●
حــول  الدفــاع، وورشــتي عمــل  مــن وزارة  ۲۱ ضابطــاً  لـــ  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  حــول  والمغتربیــن، وورشــة عمــل 

القانــون الدولــي اإلنســاني لنحــو ٥۰ ضابطــاً مــن وزارة الداخلیــة، وورشــة عمــل لنحو ۳٥ قاضیــاً من وزارة العدل.

نّظمــت اللجنــة الدولیــة بالتعــاون مــع وزارة التعلیــم العالــي ورشــة عمــل متخصصــة عــن القانون الدولــي اإلنســاني لنحــو ۲۰ أســتاذاً وطالباً   ●
ببرنامــج ماجســتیر القانــون الدولــي اإلنســاني فــي الجامعة االفتراضیة الســوریة.

یّســرت اللجنــة الدولیــة مشــاركة ۲۰ موظفــاً وخبیــراً فــي عــدة فعالیــات ســواء بحضــور مباشــر وجھــاً لوجــھ أو عبــر اإلنترنــت،   ●
ــراد مــن وزارات  ــن المشــاركین أف ــون النزاعــات المســلحة، ومــن بی ــت قان ــدوات واجتماعــات تناول ــن ورش عمــل ون تنوعــت بی

الدفــاع والداخلیــة والتعلیــم العالي.

ــوري،  ــي الس ــر العرب ــالل األحم ــي للھ ــر الرئیس ــن المق ــاً م ــاني لـــ ۲٥ موظف ــي اإلنس ــون الدول ــن القان ــدوة ع ــة ن ــدت المنظم عق  ●
ــي اإلنســاني وورش عمــل  ــون الدول ــم ورش عمــل حــول أساســیات القان ــي تنظی ــي الســوري ف كمــا دعمــت الھــالل األحمــر العرب
فــي مجــال  ۲۰ مدربــاً  لنحــو  اجتماعــاً  نّظمــت  ۲۰ مشــاركاً، كمــا  لـــ  تدریــب مدربیــن  ذاتــھ، ودورة  المجــال  فــي  متقدمــة 

القانــون الدولــي اإلنســاني مــن الھالل األحمر العربي الســوري.

أطلقــت اللجنــة الدولیــة عــدة حمــالت عامــة منھــا حمــالت إللقــاء الضــوء علــى العواقــب الوخیمــة واالحتیاجــات اإلنســانیة   ●
الھائلــة الناجمــة عــن األزمــة الممتدة في البالد منذ عشــرة ســنوات.

ــة  ــف باللجن ــالد للتعری ــي أرجــاء الب ــزاع ف ــر مــن ٦,٤۰۰ متضــرر مــن الن ــا أكث ــدت المنظمــة نحــو ٦۲۰ جلســة شــارك فیھ عق  ●
الدولیــة وأنــواع األنشــطة اإلنســانیة التي تنفذھا في ســوریة.

نّظمــت ۳ ورش عمــل لنحــو ٦۰ صحافیــاً ســوریاً محلیــاً فــي حلــب وحمــص ودمشــق، وعقــدت عــدة اجتماعــات وجلســات   ●
حضرھــا أكثــر مــن ۲۰ صحافیــاً محلیــاً یعملــون في حلب ودمشــق والحســكة وحمص.

التعریف بالمنظمة وأنشطتھا والتوعیة بالقانون الدولي اإلنساني
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حضــر أكثــر مــن ۲۱۸,۰۰۰ متضــرر مــن النــزاع فــي ۱۲ محافظة جلســات   ●
توعویــة حــول المخاطــر المتعلقــة باأللغــام وغیرھــا مــن مخلّفــات الحــرب القابلــة 
ــة باألســلحة،  ــي المناطــق الملّوث ــاً ف ــر أمان لالنفجــار وممارســات الســلوك األكث
قدمتھــا فــرق التوعیــة بالمخاطــر التابعــة للھــالل األحمــر العربــي الســوري التــي 

تلقت التدریب والدعم من اللجنة الدولیة.

ــن  ــرات م ــى تحذی ــوي عل ــات تحت ــن ۱۰٦,۰۰۰ شــخص كتیب ــر م ــى أكث تلق  ●
مخاطر األلغام ومخلّفات الحرب القابلة لالنفجار.

الوصــول إلــى أكثر من ۱۰۹,۰۰۰ شــخص بتقدیم إرشــادات حــول كیفیة تبني   ●
التواصــل  قنــوات  عبــر  باألســلحة  الملوثــة  المناطــق  فــي  آمنــة  ســلوكیات 

االجتماعي المختلفة.

إنشــاء ٤ مناطــق ترفیھیــة آمنــة فــي ۳ محافظــات للمســاعدة في الحــد من تعّرض   ●
السكان لمخاطر التلّوث باألسلحة.

حصلــت ۱۰ فــرق تابعــة للھــالل األحمــر العربــي الســوري علــى دعــم إلجــراء   ●
دراســات مســحیة غیــر تقنیــة فــي المناطــق التــي یحتمــل تلّوثھــا باألســلحة فــي 
محافظتــي حمــص وحمــاه، وتُســتخدم نتائــج ھــذه الدراســات فــي تقییــم المخاطــر 

والتعامل معھا.

ً الترویج لسلوك أكثر أمانا
في المناطق الملّوثة باألسلحة

حصــل قرابــة ۸,٥۰۰ شــخص فــي ۸ محافظــات - بینھم عائدون وأُســر نازحة   ●
وأســر تعولھــا نســاء وأشــخاص ذوي احتیاجــات خاصــة - علــى منــح نقدیــة لبــدء 

مشاریع تجاریة صغیرة.

اســتفاد نحــو ۲٥,۰۰۰ شــخص فــي ۱۰ محافظــات مــن المبــادرات المحلیــة   ●
ــام والدواجــن واألعــالف، ووســائل  ــع األغن ــل توزی ــة بكســب العیــش، مث المعنی

إنتاج األعالف المائیة وتربیة النحل، واألسمدة واألدوات الزراعیة.

حصــل أكثــر مــن ۷۸,۰۰۰ شــخص فــي ۱۰ محافظــات علــى بــذور   ●
خضراوات، وأدوات زراعیة ومجموعات مستلزمات الري.

اســتفاد مــا یزیــد عــن ۲۳۰,۰۰۰ شــخص فــي ۱۲ محافظــة مــن مســاعدات   ●
ــر  ــالل األحم ــة والھ ــة الدولی ــا اللجن ــي نفذتھ ــمدة الت ــح واألس ــذور القم ــع ب توزی

العربي السوري.

استعادة سبل كسب العیش

ــة،  ــى طــرود غذائی ــي ۱۰ محافظــات عل حصــل نحــو ۳ مالییــن شــخص ف  ●
وحصل أكثر من ملیونین منھم على ھذه المساعدات أكثر من مرة.

حصــل نحــو ۱٫۷ ملیــون شــخص فــي ۹ محافظــات على مواد منزلیة أساســیة،   ●
شملت البطانیات والفُُرش ومستلزمات النظافة الصحیة.

حصــل أكثــر مــن ٤۰۰,۰۰۰ شــخص فــي ۱۳ محافظــة علــى مســتلزمات   ●
نظافة صحیة معدَّلة للمساعدة في الوقایة من انتشار كوفید-۱۹.

اســتفاد أكثــر مــن ۱۰,۰۰۰ شــخص فــي محافظتــي حلب وحمص من "قســائم   ●
ــتلزمات  ــذاء ومس ــن الغ ــم م ــن احتیاجاتھ ــى تأمی ــاعدتھم عل ــدف مس ــلع" بھ الس

النظافة الصحیة الضروریة.

حصــل قرابــة ٤٥,۰۰۰ شــخص في ۹ محافظات على مجموعات مســتلزمات   ●
الشتاء، التي تحتوي على مالبس شتویة وطواقي وجوارب وأحذیة.

حصلت نحو ۷٥,۰۰۰ أســرة على مجموعات مســتلزمات مدرســیة في   ●
۱۰ محافظات.

الغذاء والمستلزمات األساسیة الیومیة
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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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