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كانون الثاني - حزیران ۲۰۲۲
حقائق وأرقام 
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خــالل النصــف األول مــن عــام ۲۰۲۲، اســتفاد مالییــن الســوریین مــن مختلــف الخدمات األساســیة التي قدمتھــا اللجنة الدولیــة للصلیب األحمر 
(اللجنة الدولیة) بالتعاون مع الھالل األحمر العربي السوري (الھالل األحمر السوري) في جمیع أنحاء البالد.

تھــدف ھــذه الخدمــات إلــى االســتجابة لالحتیاجــات األشــد إلحاحــاً واإلصالحــات الضروریــة للبنــى التحتیــة الحیویــة، باإلضافــة إلــى توزیــع 
المواد الغذائیة على األشخاص األشد ضعفاً ودعم مرافق الرعایة الصحیة.

استفاد أكثر من ۱۲٫۲ ملیون شخصاً من األنشطة المختلفة للمیاه والسكن في جمیع أنحاء البالد، على النحو اآلتي:

دعم ۱۱٫۲ ملیون شخصاً من خالل برنامج تطھیر المیاه، لضمان میاه شرب آمنة في ۱۲ محافظة.  ●

حصول ٤٥۰۰۰۰ شخصاً على احتیاجاتھم من المیاه بواسطة الشاحنات التي تنقل المیاه في حلب وریف دمشق والرقة والحسكة.  ●

إعادة تأھیل وتحدیث ۲۱ مرفقاً للمیاه في جمیع أنحاء البالد وتجھیزھا بمحوالت ومضخات ومولدات كھربائیة.  ●

اســتفادة نحــو ۲۸ ألــف نازحــاً وعائــداً فــي جمیــع أنحــاء البــالد مــن أعمــال التجدیــد والتحدیــث للمســاكن وشــبكات الصــرف الصحــي وتوفیــر   ●
المیاه في ۳٥ مأوًى جماعیاً و حیّاً سكنیاً. 

تحسین البنى التحتیة في ٥ مستشفیات و ٤۱ نقطة صحیة وفي مركز إعادة تأھیل بدني واحد.  ●

اســتفادة نحــو ۱٦۰ ألــف شــخصاً مــن دعــم ٦ مخابــز عامــة مــن خــالل توریــد خطــوط اإلنتــاج ، والقیــام بأعمــال إعــادة التأھیــل، وتوفیــر   ●
مصادر الطاقة.

تحســین مرافــق المیــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة فــي ۲۰۸ مدرســة وفــي المراكــز االمتحانیــة في محافظات دمشــق وحلــب والرقة   ●
ودیر الزور والحسكة وریف دمشق.

ضمان الحصول على میاه نظیفة وتحسین ظروف المعیشة
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حصــول أكثــر مــن ٦۱۸۰۰ شــخصاً علــى خدمــات الرعایــة الصحیــة مــن خــالل  ۱٥ عیــادة تابعــة للھالل األحمــر الســوري و ۱۷ وحدة   ●
صحیــة متنقلــة تدعمھــا اللجنــة الدولیــة. وتقدیــم أكثــر مــن ۲۱۰۰۰ استشــارة لمرضــى الســكري وأكثــر مــن ۲٥۰۰ جلســة عالجیــة لــداء 

اللیشمانیا في ۲۷ مرفقاً صحیاً تابعاً لوزارة الصحة في جمیع أنحاء البالد.

ــزاع، مــن خدمــات الطــوارئ  ــر مباشــر مــن الن ــن بشــكل مباشــر أو غی ــارب  ۲۹۹۰۰ جریحــاً ومریضــاً، مــن المتضرری اســتفادة مایق  ●
ــي  ــة ف ــة الدولی ــن اللجن ــم م ــوري بدع ــر الس ــالل األحم ــة للھ ــعاف التابع ــیارات اإلس ــا س ــي تقدمھ ــفى، الت ــول المستش ــل دخ ــة ماقب ورعای

۱۲ محافظة ومن خالل ٤۱ مركزاً لإلسعافات األولیة.
حصول مایقارب ٦۰ متطوعاً في الھالل األحمر السوري على تدریب متقدم على اإلسعافات األولیة.  ●

حصــول أكثــر مــن ۳۰۰۰ جریحــاً ومریضــاً علــى العــالج فــي مستشــفى اللجنــة الدولیــة والھــالل األحمــر الســوري فــي مخیــم الھــول شــمال   ●
شرق سوریة.

استفادة ما یقارب ٤۸۰ شخصاً من برنامج إعادة التأھیل البدني الذي تنَظمھ اللجنة الدولیة في حلب وریف دمشق وحمص.  ●

حصول أكثر من ۱٤۰۰ شخصاً على دعم الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي.  ●

حصــول ۱٦ مستشــفى علــى تبرعــات مــن اللجنــة الدولیــة تمثّلــت فــي مختلــف المعــدات وأعمــال الصیانــة، باإلضافــة إلــى معــدات الحمایــة   ●
الشخصیة من فیروس كوفید-۱۹.

حضــور ٤۰ طبیبــاً مــن وزارة الصحــة والھــالل األحمــر الســوري "دورة عــالج اإلصابــات فــي غرفــة الطــوارئ" التــي ُعقــدت فــي كل مــن   ●
دمشق وحمص.

الرعایة الصحیة للمرضى والجرحى

حصول قرابة ۱٫٥ ملیون شخصاً على مساعدات غذائیة في ۷ محافظات، وحصول نصفھم تقریباً على تلك المساعدات ألكثر من مرة.  ●

حصــول مایقــارب ٤۸۲۰۰۰ شــخصاً علــى مســتلزمات منزلیــة أساســیة فــي ۱۰ محافظــات، بمــا فــي ذلــك المالبــس الشــتویة والبطانیــات   ●
والفرش ومستلزمات النظافة.

حصــول مایقــارب ۷٦٥ أســرة – بمــا فــي ذلــك العائــدون واألُســر النازحــة واألُســر التــي تعولھــا نســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة – علــى   ●
ِمنح لبدء عمل تجاري صغیر في ۷ محافظات.

اســتفادة مایقــارب ٥۷۰۰۰۰ شــخصاً مــن المبــادرات المحلیــة لســبل كســب العیــش فــي ۱۳ محافظــة، مثــل توزیــع األغنــام والدواجــن   ●
واألعالف ووسائل إنتاج األعالف بالزراعة المائیة وتربیة النحل واألسمدة واألدوات الزراعیة.

اإلحتیاجات األساسیة الیومیة واستعادة سبل كسب العیش
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تباُدل أكثر من ۷۰۰ تحیة شفویة ورسالة من رسائل الصلیب األحمر بین العائالت التي تشتت شملھا.  ●

استالم أكثر من ۹٦۰ طلب للبحث عن األشخاص مجھولي المصیر من العائالت في سوریة.  ●

قیام ممثلي اللجنة الدولیة بـ ۳۰ زیارة ألماكن االحتجاز.  ●

التبرع بحوالي ۲۳۰۰ مجموعة من مستلزمات النظافة و ۱۹۰۰ قطعة مالبس شتویة إلى سجن مركزي.  ●

التبرع بحوالي ۱٥۰ مجموعة من مستلزمات النظافة لمركز الھجرة والجوازات.  ●

دعم ٥ سجون مركزیة باألدویة كل ثالثة أشھر، باإلضافة إلى المكمالت  الغذائیة للفئات الضعیفة من المحتجزین.  ●

اســتفادة المحتجزیــن فــي ۱۰ ســجون مركزیــة مــن تبرعــات اللجنــة الدولیــة باألدویــة األساســیة ومعــدات الحمایــة الشــخصیة مــن فیــروس   ●
كوفید - ۱۹ والمعدات الطبیة.

تیســیر مشــاركة ٥ أعضــاء رفیعــي المســتوى مــن وزارة الداخلیــة ووزارة الصحــة فــي "مؤتمــر الصحــة العالمــي فــي أماكــن االحتجــاز"   ●
المنعقد في جنیف.

دعــم الھیئــة العامــة للطــب الشــرعي، مــن خــالل  التبــرع بحوالــي ۲۰۰ حقیبــة جثــث إلــى مستشــفى كــرم اللــوز في حمــص وتقدیــم مجموعة   ●
من معدات تكنولوجیا المعلومات، بما في ذلك أجھزة الكمبیوتر المحمولة والطابعات، إلى مركز تحدید الھویة بدمشق.

توفیر طاوالت التشریح والغرف الباردة لمرفق الطب الشرعي الجدید في حمص بعد تجدیده.  ●

التبرع بمواد التطھیر ومعدات الحمایة الشخصیة لمكتب دفن الموتى في حلب.  ●

تعزیز كرامة اإلنسان وإعادة التواصل بین العائالت

حضــور أكثــر مــن ۱۰۸۰۰۰ شــخصاً فــي ۱۲ محافظــة جلســات توعیــة حول المخاطــر المتعلقــة باأللغام/مخلَفات الحــرب القابلة لالنفجار   ●
وممارســات الســلوك األكثــر أمانــاً فــي المناطــق الملّوثــة مــن جــراء األســلحة، عقدتھــا فــرق التوعیــة بمخاطــر المتفجــرات التابعــة للھــالل 

األحمر السوري، بعد تلقیھا التدریب والدعم من  اللجنة الدولیة.

حصــول أكثــر مــن ۹۰۰۰ فــرداً علــى كتیبــات للتحذیــر مــن مخاطــر األلغام/مخلّفــات الحــرب القابلــة لالنفجــار، وإیصــال النصیحــة حــول   ●
كیفیــة انتھــاج ســلوك أكثــر أمانــاً فــي المناطــق الملّوثــة مــن جــراء األســلحة إلــى حوالــي ۹۸٤۸۰۰ شــخصاً  عــن طریــق قنــوات التواصــل 

االجتماعي المختلفة.  

إنشاء منطقة ترفیھیة آمنة لمساعدة السكان المتضررین على التخفیف من مخاطر التلّوث الناجم عن األسلحة في حلب.  ●

تنفیذ ٥٦ مسحاً غیر تقنیاً في محافظتي حمص وحماة.  ●

إحالة حوالي ۳۰ ضحیةً من ضحایا التلّوث الناجم عن األسلحة إلى مراكز إعادة التأھیل البدني المختلفة للحصول على المساعدة.  ●

تعزیز السلوك اآلمن في المناطق الملوثة من جراء األسلحة
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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 مكتب اللجنة الدولیة في الحسكة: 

تنظیم فعالیة حكومیة رفیعة المستوى حول القانون الدولي اإلنساني حضرھا نحو ٥۰ ممثالً رفیع المستوى.  ●

تنظیم ورشة عمل حول القانون الدولي اإلنساني حضرھا ٤۰ دبلوماسیاً من المعھد الدبلوماسي بوزارة الخارجیة والمغتربین.  ●

تنظیــم ورشــة عمــل حــول القانــون الدولــي اإلنســاني حضرھا ۳۰ قاضیاً مــن كبار القضاة فــي وزارة العدل، وأخرى حضرھا ۷۰ قاضیــاً متدرباً في   ●
المعھد العالي للقضاء بوزارة العدل.

تنظیم ورشة عمل حول القانون الدولي اإلنساني حضرھا ۲٥ ضابطاً من وزارة الدفاع.  ●

تنظیم ورشتي عمل حول القانون الدولي اإلنساني حضرھما ٥۰ مسؤوالً من وزارة الداخلیة.  ●

تیســیر مشــاركة ضبــاط مــن وزارة الدفــاع فــي دورة خارجیــة عــن القانــون الدولــي اإلنســاني وفــي استشــارة عبــر اإلنترنــت حــول األشــخاص ذوي   ●
اإلعاقة في النزاعات المسلحة، فضالًعن مشاركة مسؤول من وزارة الداخلیة في دورة تدریبیة خارجیة عبر اإلنترنت.

دعم ورشتي عمل أساسیتین للھالل األحمر السوري حول القانون الدولي اإلنساني.  ●

ــة  ــات الحــرب القابل ــة بمخاطــر األلغام/مخلّف ــع مســتوى التوعی ــر الســوري، لرف ــع الھــالل األحم ــا باالشــتراك م ــن، إحداھم ــن عامتی إطــالق حملتی  ●
لالنفجار وإلقاء الضوء على العواقب اإلنسانیة ألكثر من عقد من النزاع في سوریة.

تنظیم ورشة عمل حضرھا ۲۲ صحافیاً سوریاً في طرطوس وعدة لقاءات وجلسات مع أكثر من ۲۰ صحافیاً محلیاً في حلب ودمشق.  ●

التواصل مع أكثر من ۱۷۰۰ شخصاً في جمیع أنحاء البالد، والتعریف باللجنة الدولیة وأنواع األنشطة التي تنفذھا في جمیع أنحاء سوریة.  ●

تعزیز المعرفة باللجنة الدولیة والقانون الدولي اإلنساني

نبذة عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
تعمــل اللجنــة للصلیــب األحمــر (اللجنــة الدولیــة) فــي ســوریة منــذ عــام ۱۹٦۷، وھــي منظمــة محایــدة وغیــر متحیــزة ومســتقلة لھــا مھمــة 
إنســانیة بحتــة. تعمــل اللجنــة بشــكل وثیــق مــع الھــالل األحمــر العربــي الســوري مــن أجــل تلبیــة احتیاجــات المتضرریــن مــن النــزاع، فــي 
ــام  ــر األلغ ــة بمخاط ــل التوعی ــن أج ــان م ــاون المنظمت ــد. وتتع ــن جدی ــم م ــاء حیاتھ ــي بن ــاعدتھم ف ــة، ولمس ــاه والصح ــذاء والمی ــال الغ مج
ــة الدولیــة مــن أجــل اســتعادة الروابــط بیــن أفــراد العائــالت التــي شــتّتھا  ــة لالنفجــار. كمــا تعمــل اللجن ــات الحــرب القابل وغیرھــا مــن مخلّف
النــزاع والھجــرة، وتــزور الســجون، وتمــارس أنشــطة لتعزیــز احتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني. وتقــدم اللجنــة الدولیــة التوجیــھ والدعــم 
ــر  ــا. جدی ــون كرامتھ ــا ویص ــل احترامھ ــو یكف ــى نح ــریة عل ــات البش ــال إدارة الرف ــي مج ــرعي ف ــب الش ــي الط ــة ولممارس ــلطات المحلی للس
مــن  أكثــر  تضــم  إذ  العالــم،  مســتوى  علــى  عملیاتھــا  كبــرى  ھــي  ســوریة  فــي  الدولیــة  اللجنــة  تنفذھــا  التــي  العملیــة  أن  بالذكــر 

۸٥۰ موظفــاً یعملــون فــي مكاتبھــا فــي دمشــق وحلــب وحماه والحســكة وحمص وطرطوس.


