
مــرت ســت ســنوات منــذ بــدء األزمــة الســورية، ُقتــل خاللهــا مايقــارب 
٤٠٠ ألــف شــخص وأصيــب نحــو ١٫٥ مليــون آخريــن، كمــا نــزح ثمانيــة 
خمســة  كل  مــن  أربعــة  ويعيــش  البــالد،  داخــل  شــخص  مالييــن 

ســوريين في فقر.

تتزايد االحتياجات اإلنسانية للسوريين مع وجود ١٣٫٥ مليون شخص 
بحســب التقديــرات - نصفهــم مــن األطفــال - بحاجــة لمســاعدات 
مــع  الوثيــق  بالتعــاون  الدوليــة  اللجنــة  وتواصــل  فوريــة.  إنســانية 
إلــى  الجهــد لالســتجابة  بــذل كل  الســوري  العربــي  األحمــر  الهــالل 
األزمــة اإلنســانية بأســرع وقــت وبطريقــة تتســم بالحيــاد. خــالل عــام 
ــة والهــالل األحمــر العربــي الســوري بـــ ٥٧  ــة الدولي ٢٠١٦ قامــت اللجن
إليصــال  األماميــة  المواجهــة  خطــوط  عبــر  إنســانية  عمليــة 
المســاعدات اإلغاثيــة إلــى المناطــق المحاصــرة والصعبــة الوصــول.   
كمــا تمكنــت اللجنــة الدوليــة مــن الوصــول إلــى عــدد مــن النــاس 
ــة ومســتلزمات النظافــة  ــر ضعفــًا ووفــرت لهــم المــواد الغذائي األكث
عــن  فضــًال  النظيفــة  والميــاه  الصحيــة  الرعايــة  إلــى  باإلضافــة 
مســاعدة العديــد مــن الســوريين لبــدء أنشــطة اقتصاديــة جديــدة وبنــاء 

حياتهــم من جديد.
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فــي كانــون األول عــام ٢٠١٦ ونــزوًال عنــد طلــب جميــع األطــراف المتنازعــة فــي حلــب قامــت 
ــي الســوري بتســهيل  ــة للصليــب األحمــر بالتعــاون مــع الهــالل األحمــر العرب ــة الدولي اللجن

عملية إجالء ٣٥ ألف شخص من الجزء الشرقي لمدينة حلب باتجاه الريف الغربي. 

بعــد المعانــاة لفتــرة طويلــة مــن القتــال والعنــف ومــا أســفر عنهمــا مــن أضــرار كبيــرة فــي 
البنيــة التحتيــة والحيويــة للمدينــة، بقيــت آالف العائــالت مــن الذيــن نزحــوا داخــل المدينــة أو 
ــة. تعمــل  ــة الصحي ــاء والرعاي ــام والم ــة للطع ــي أمــس الحاج ــم، ف ــى أحيائه ــادوا إل ــن ع الذي
اللجنــة الدوليــة بالتعــاون مــع الهــالل األحمــر العربــي الســوري علــى تلبيــة احتياجاتهــم 

بشكل يومي.

موجــز عــن الوضــع فــي حلــب 

٦١٠٠
الشــرقية  حلــب  أحيــاء  فــي  أســرة 
الســاخنة  الوجبــات  علــى  يحصلــون 

بشكل يومي.

٢ مليون
مــن عمليــات  شــخص سيســتفيدون 
المقدمــة  التقنــي  والدعــم  الصيانــة 

لمحطــة مياه ســليمان الحلبي.

١٢٠٠
أســرة يحصلــون علــى الوجبــات فــي 

مركــز إيواء جبرين.

١٢,٣٢٧
ــوا  ــن حصل ــن والنازحي أســرة مــن العائدي
والبطانيــات  الغذائيــة  المعلبــات  علــى 

والفرش. 

اللجنــة الدوليــة للصليب األحمر
في سورية

حـقائــق وأرقــام
كانــون الثانــي - كانون األول ٢٠١٦

نؤمن 
بأن الحاجات اإلنســانية

يجــب أن تأتــي في المقدمة 



بالتنسيق مع وزارة الزراعة وللمرة األولى في عام ٢٠١٦  أطلقت اللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل 
األحمر العربي السوري مشروعًا كبيرًا لدعم ٥٨٥٠ مزارع عن طريق توزيع البذور والسماد.  تم تنفيذ 

المشروع في ست محافظات (ريف دمشق والقنيطرة والسويداء والحسكة وحمص وحماه) 

توفير المواد الغذائية واالحتياجات األساسية للناس األكثر تضررًا

١٣ مليون٢٫١ مليون
شــخص حصلــوا علــى المــواد الغذائيــة فــي 
٢ مليــون  اثنتــي عشــرة محافظــة. وحصــل 

شخص عليها ألكثر من مرة.

النظافــة  لــوازم  مجموعــات  علــى  حصلــوا  شــخص 
والمســتلزمات  والبطانيــات  والفــرش  والمناشــف 

المنزلية األساسية في عشر محافظات. 

ألــف   ٢٠٠ علــى  توزيعهــا  تــم  خبــز  ربطــة 
ودمشــق  وحمــص  حلــب  فــي  شــخص 

وريــف دمشــق ودير الزور.

٣٠٧
دعم الدخل وخلق فرص عمل

أســرة فــي حمــص وحلــب ُقدمــت لهــم المســاعدة مــن 
أجــل إقامــة مشــاريع تجاريــة صغيــرة أو تعزيــز القائم منها، 

كمشاريع أعمال الصرف الصحي وتصفيف الشعر والمخابز.

٥٨٥٠
أسرة تلقت البذور والسماد للقيام باألنشطة 
الزراعية في ريف دمشق والقنيطرة والسويداء 

والحسكة وحمص وحماه.

شخص حصلوا على مالبس شتوية في 
حلب وحمص وحماه والالذقية وطرطوس 

وريف دمشق.
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١٠ مليون

١٥٣ ألف



٣٥٤
ألف

١٤٥
ألف

٢٧٤
ألف

٥٣٦

٤
مليون

١٧٩
ألف

ــم توزيعهــا إلــى مشــافي  ــاه ت ــوة مي عب
حلب بالدرجة االولى .

مرفقــًا للميــاه تــم اعــادة تأهيلــه وتحديثــه 
في كافة أرجاء سورية.

شــخص حصلــوا علــى الميــاه عــن طريــق 
الصهاريــج فــي حلــب وديــر الــزور وحمــاه 

وريف دمشق والسويداء.

تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين ١٫٤ مليون
شخص استفادوا من

خدمات الرعاية الصحية

فــي   للمرضــى  تقديمهــا  تــم  استشــارة 
عيــادات الهــالل األحمــر والوحــدات الصحيــة 

المتنقلة المدعومة من اللجنة الدولية. 

امــرأة حامــل تلقــت مســتلزمات الــــوالدة 
والمناطــق  االيــواء  مراكــز  فـــي  اآلمنــــة 

المحاصرة.

٢٦٢,٠٠٠

١٧٢٥ ١٢٧,٢٤٨٧٠٣,٠٠٠

 شخص يستفيدون حاليًا من 
مشاريع اللجنة الدولية في 

مجالي المياه والسكن

إدارة  نظــام  مــن  اســتفادوا  شــخص 
باللجنــة  الخــاص  الصلبــة  النفايــات 

الدولية.

وتحديــث  تجديــد  مــن  اســتفادوا  نــازح 
المســاكن ومرافــق الصــرف الصحــي فــي 

١٦٥ مركز ايواء جماعي.

شــخص يســتفيدون مــن برامــج 
اللجنة الدولية في مجال الصرف 

الصحي.

ضمان الحصول على مياه نقية وبيئة صحية

جراح واختصاصي بالصحة شاركوا 
في ورشات عمل عن جرحى الحرب.

شخص استفادوا من العالج والوقاية من 
مرض الليشمانيا (حبة حلب) والقمل.

١٤١
شخص استفادوا

فــي  مجــــال  المقـــدمة  المســـاعدات  مــن 
إعادة التأهيل البدني.

شــخص تم نقلهم بســيارات اسعاف الهالل 
األحمر التي تقوم بدعمها اللجنة الدولية. 

١٥٨٢
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تعزيز الكرامة ا�نسانية وجمع شمل ا�سر
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الدوليــة  اللجنــة  بهــا  قامــت  زيــارة 
للسجون المركزية.

بورشــات  شــاركوا  ســوري  صحفــي 
عمل حول تغطية القضايا ا�نسانية.

مــن  ومكتوبــة  شــفهية  رســالة 
رســائل الصليــب ا�حمــر تــم تبادلهــا 

بين أفراد انفصلوا عن أسرهم.

علــى  تدريبهــم  تــم  خبيرشــرعي 
التشريح وتحديد الهوية.

متطــوع بالهــالل ا�حمــر تلقــوا الدعــم 
لتقديم خدمات االسعاف ا�ولي.

متطــوع وموظــف بالهــالل ا�حمــر 
تلقــوا تدريبــات للوقايــة مــن ا�لغــام 

وبقايا المتفجرات.

www.icrc.org/syria

مــع حلــول عــام ٢٠١٧ تكــون اللجنــة الدوليــة للصليــب ا�حمــر قــد قضــت عامهــا 
ــا  ــة، بصفته ــة الدولي ــل اللجن ــورية. تعم ــي س ــاني ف ــل ا�نس ــن العم ــين م الخمس
منظمــة إنســانية غيــر متحيــزة ومحايــدة ومســتقلة، بشــكل وثيــق مــع منظمــة 
ــر  ــة وغي ــة الصحي ــاه والرعاي ــذاء والمي ــر الغ ــوري لتوفي ــي الس ــر العرب ــالل ا�حم اله
ذلــك مــن أشــكال المســاعدة ا�غاثيــة للمتضرريــن مــن جــراء القتــال. كمــا تســاعد 
اللجنــة الدوليــة العائــالت لمعرفــة مصيــر المفقوديــن مــن ذوييهــا. ُيذكــر أن 
العمليــة التــي تقــوم بهــا اللجنــة الدوليــة فــي ســورية هــي كبــرى عملياتهــا علــى 
وحلــب،  دمشــق،  مــن  كل  فــي  مكاتبهــا  فــي  يعمــل  إذ  العالــم،  مســتوى 

وطرطوس، وحمص أكثر من ٤٠٠ موظف.

اللجنة الدولية للصليب ا�حمر


