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ســعيد جــدًا بمشــاركة التقريــر الســنوي ألعمــال ســنة 2021 والــذي يظهــر لكــم الكثيــر مــن النتائــج واألعمــال 

المهمــة التــي تحققــت علــى صعيــد االســتجابة اإلنســانية الســورية، وأود التقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى فريــق 

المؤسســة كامــًا علــى تفانيهــم المســتمر والــذي لــوال دعمهــم لــم يكــن باالســتطاعة تحقيــق أيــًا مــن هــذه 

األعمــال أو إيصــال الخدمــات والمســاعدات للمســتضعفين مــن المهجريــن فــي الداخــل الســوري ودول الجــوار 

وزرع البســمة علــى كثيــر مــن تلــك الوجــوه، والشــكر الخــاص أيضــًا لشــركائنا وممولينــا علــى ثقتهــم بنــا ونتطلــع 

ــاة عنهــم. ــر العمــل والتنســيق الفعــال معهــم بمــا يخــدم مصلحــة النــاس ورفــع المعان ــى تطوي إل

إن الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا قــد تفاقــم ســوءًا فــي عــام 2021 حيــث ارتفعــت حــاالت النــزوح باإلضافــة الــى 

اســتمرار انتشــار وبــاء الكوفيــد_19 إضافــة إلــى تدهــور الحالــة االقتصاديــة لعمــوم النــاس فــي ســوريا وعلــى 

األخــص فــي شــمال غــرب ســوريا، فحســب اإلحصائيــات الرســمية لألمــم المتحــدة ازداد عــدد النــاس الذيــن هــم 

بحاجــة الــى مســاعدات إنســانية حوالــي 600 ألــف شــخص خــال العــام 2021، مــن 2.8 مليــون الــى 3.4 مليــون 

شــخص فــي شــمال غــرب ســوريا، وعلــى الرغــم مــن كل الصعوبــات والتحديــات فــإن مؤسســة شــام اإلنســانية 

ــى 787 ألــف مســتفيد. نجحــت بإيصــال الخدمــات اإلنســانية والمســاعدات ال

تولــي المؤسســة أهميــة كبيــرة للشــفافية فــي عملهــا واالمتثــال حيــث تــم إجــراء العديــد مــن عمليــات التدقيــق 

والمراقبــة الداخليــة والخارجيــة والحصــول علــى التغذيــة الراجعــة مــن المســتفيدين، إضافــة إلــى بنــاء القــدرات 

الداخليــة مــن خــال اســتقطاب وتوظيــف خبــراء فــي مختلــف االختصاصــات.

إن المؤسســة فــي ســعي مســتمر مــن أجــل توســيع ملــف شــراكاتها وبنــاء عاقــات جديــدة مــع شــركاء جــدد 

مــن مؤسســات أمميــة ودوليــة ومحليــة وذلــك مــن أجــل إيصــال أكبــر عــدد ممكــن مــن الخدمــات والوصــول إلــى 

التوطيــن المحلــي فــي تقديــم الخدمــات للنــاس األكثــر احتياجــًا، وخاصــًة فــي هــذه األوقــات العصيبــة مــن خــال 

تدخــات متكاملــة بيــن عــدة قطاعــات وبكفــاءة ماليــة عاليــة. 

أخيــًرا، وبــدون شــك إن عــام 2022 ســيكون عامــًا مليًئــا بالتحديــات إال أن مؤسســة الشــام اإلنســانية ملتزمــة 

بالعمــل لتخفيــف الضــرر واألذى عــن النــاس مــن خــال تقديــم المســاعدات اإلنســانية المنقــذة للحيــاة ومشــاريع 

التعافــي المبكــر التــي تخــدم النــاس وتعــزز صمودهــم واســتقراراهم مــع طــرح أفــكار جديــدة ومبتكرة مما يســاهم 

بتحســين نوعيــة الحيــاة وإعطــاء النــاس األمــل فــي مســتقبل أكثــر إشــراًقا.

مهند عثمان
المدير التنفيذي

الكلمة االفتتاحية:

مع الشكر الجزيل
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شام اإلنسانية في سطور

شــام اإلنســانية هــي مؤسســة غيــر ربحيــة وغيــر حكوميــة، تأسســت عــام 2011 اســتجابة لألزمــة اإلنســانية الســورية، وُســجلت رســميًا فــي تركيــا عــام 

2013، وتعمــل المؤسســة علــى تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية مــن خــال تنفيــذ المشــاريع والخدمــات اإلنســانية للفئــات األكثــر ضعفــًا فــي كل مــن 

ســوريا وتركيــا، وتمتلــك كــوادر مؤهلــة وموظفيــن ذوي خبــرة عاليــة فــي القطــاع اإلنســاني، إضافــة لبنيــة قويــة ومنظمــة فــي مجــال اإلدارات المختلفــة 

والتكنولوجيــا المعتمــدة علــى أفضــل المعاييــر الدوليــة واإلنســانية.

الرؤية

الرسالة

القيم

األهداف

مجتمع سوري أكثر استقرارا وتعافيًا.

تقديم الخدمات اإلنسانية وبرامج التنمية االجتماعية لتمكين وبناء المجتمعات السورية بكفاءة وشراكة 

فاعلة .

الجودة           العمل الجماعي           الموثوقية            المبادرة

دعم المجتمع السوري للتعافي واالزدهار.

تمكين المجتمع المدني السوري.                         

المساهمة في تحسين قطاع العمل اإلنساني.

المساهمة في تحقيق التنمية واألمن المجتمعي.

ضمان رضا المستفيدين، وتحقيق متطلبات المانحين.
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مناطق العمل والوصول

تعمل المؤسسة في كل من سوريا وتركيا

Turkey

Syriaمحافظة إدلب وريفهااسطنبول

ريف محافظة حلب

ريف محافظة الرقة

غازي عنتاب

هاتاي

أضنة

11

22

33

4
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إغالق الخطة االستراتيجية لعام 2021

مــع نهايــة عــام 2021 اختتمــت مؤسســة الشــام اإلنســانية خطتهــا االســتراتيجية التــي امتــدت لثاثــة أعــوام وركــزت علــى العمــل بمجــاالت 

متخصصــة ونوعيــة، مــن خــال االســتفادة مــن المعرفــة والمكتســبات التــي أنجزتهــا فــي الســنوات الســابقة، وكانــت هــذه الخطــة البوصلــة 

األساســية فــي تحقيــق التنميــة االجتماعيــة، والتركيــز علــى بنــاء اإلنســان وتمكينــه.

عملــت المؤسســة علــى الخطــة االســتراتيجية مــن خــال منهجيــة »بطاقــات األداء المتــوازن« حيــث حــددت الخارطــة االســتراتيجية أربــع 

محــاور رئيســية فــي عمــل المؤسســة لتحقيــق أفضــل مســاهمة فــي تعافــي واســتقرار المجتمــع الســوري.

ومــع نهايــة العــام 2021 أغلقــت المؤسســة خطتهــا االســتراتيجية، وبــدأت التحضيــر لخطــة جديــدة تتســم بالمرونــة والديناميكيــة فــي 

التعامــل مــع المتغيــرات الســريعة فــي الســياق اإلنســاني الســوري.

تحقيق رضا أصحاب المصلحة

توسيع نطاق مشاريع التنمية المجتمعية

التعلم وبناء القدرات والنمو الداخلي

تحقيق التميز المؤسسي

بناء الكفاءة الداخلية

المساهمة في برامج المجتمع المدني 
التنموية

االستدامة المالية

وتم التركيز على ثالثة توجهات استراتيجية رئيسية وهي:
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االستجابة اإلنسانية لعام 2021

عدد المستفيدينإجمالي اإلنفاق

4
مليون دوالر

787
ألف مستفيد
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قطاع األمن الغذائي قطاع الصحة والتغذية
واالستجابة الطارئة

قطاع التعافي المبكر قطاع الحماية

183 ألـــــــــــف دوالر3.5 مليــــــون دوالر

134 ألـــــــف دوالر 166 ألــــــــف دوالر

150 ألف مســتفيد604  ألف مستفيد

252 مســــــــــتفيد 31 ألف مســـتفيد
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مشروع استجابة متعددة القطاعات لـ COVID-19 في مناطق حلب وإدلب:

يهــدف المشــروع إلــى تقديــم اســتجابة متكاملــة لجائحــة كوفيــد 19 عبــر ســد فجــوات األمــن الغذائــي وســبل العيــش وخدمــات الصحــة والحمايــة  

فــي منشــآت كوفيــد 19 التابعــة لمؤسســة الشــام اإلنســانية والمجتمعــات المحيطــة، حيــث يعمــل المشــروع علــى تقديــم الدعــم المنقــذ للحيــاة 

مــن خــال توزيــع  ســال جاهــزة لــألكل علــى عوائــل األشــخاص الذيــن تــم حجرهــم ضمــن مراكــز شــام للعــزل لمــرة واحــدة وتوزيــع وصــرف قســائم 

غذائيــة لـــلعوائل التــي يعانــي فيهــا معيــل األســرة مــن مــرض مزمــن أو أكثــر لمســاعدتهم علــى البقــاء فــي منازلهــم وحمايتهــم مــن التعــرض لإلصابــة 

بكوفيــد 19مــع الحفــاظ علــى الكرامــة اإلنســانية والحريــة فــي االختيــار مــن بيــن مجموعــة متنوعــة مــن المــواد الغذائيــة الصحيــة بمــا فــي ذلــك اللحــوم 

والدجــاج والخضــروات الطازجــة، ممــا ســاعد علــى تحســين المســتوى المعيشــي وســاعد العوائــل المســتفيدة فــي تحســن األمــن الغذائــي، بينمــا 

يعمــل تداخــل الحمايــة علــى تحســين بيئــة الحمايــة لنفــس المســتفيدين وتخفيــف فجــوات الحمايــة للمجتمعــات المحليــة للحــد مــن مخاطــر كوفيــد 

19، أمــا تداخــل الصحــة فيعمــل علــى إحالــة حــاالت كوفيــد 19 المشــتبهة والمؤكــدة بيــن المنشــآت المخصصــة ومســتويات الرعايــة الصحيــة 

المختلفــة.

منطقة المشروع

32.8 ألف مستفيدمحافظة إدلب  

عدد المستفيدين
أطفال

15.6
ذوي احتياجات 

خاصة بالغين

17.2349
مستفيد ألف مستفيد ألف مستفيد

Protection FSL Health
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مستشفى الشام للعزل - إدلب
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قطاع الصحة والتغذية

والخدمــات  الصحيــة  الرعايــة  ســوية  رفــع  علــى  البرنامــج  يعمــل 

الرعايــة  خدمــات  تقديــم  خــال  مــن  وذلــك  ســوريا،  فــي  الطبيــة 

الصحيــة األوليــة عبــر 4 مســتوصفات وعيادتيــن نقالتيــن، إضافــة 

إلــى منظومــة إســعافية تعمــل مــن خــال التنســيق الكامــل وفــق 

المركــزي. اإلحالــة  نظــام 

 4 خــال  مــن  الثانويــة  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  ويقــدم  كمــا 

لطــب  مستشــفى  أكبــر  بينهــا  مــن  تخصصيــة  مستشــفيات 

األطفــال فــي شــمال غــرب ســوريا، إضافــة لعــدد مــن المشــاريع 

النوعيــة التــي تقــدم خدمــات تخصصيــة فــي مجالــي اللقــاح الروتينــي 

االســتجابة  فــي  المؤسســة  وســاهمت  كمــا  التأهيــل،  وإعــادة 

لجائحــة كوفيــد- 19عبــر إنشــاء أول مستشــفى للعــزل فــي شــمال 

.19 لحــاالت كوفيــد  عــاج مجتمعــي  غــرب ســوريا، ودعــم مركــزا 

كمــا وأولــت المؤسســة اهتمامــًا خاصــًا بمشــاريع التغذيــة للكشــف 

عــن حــاالت ســوء التغذيــة والعــاج المبكــر لهــا، حيــث تقــدم هــذه 

الخدمــات مــن خــال مركــز اســتقرار حالــة وعيادتــي تغذيــة و14 فريــق 

اســتجابة ســريعة، تقــدم جميــع هــذه الخدمــات مــن خــال كــوادر 

متميــزة انتهجــت مبــدأ التحســين المســتمر فــي جــودة الخدمــات 

الطبيــة المقدمــة.

اإلنفاق

ذوي احتياجات بالغينأطفال
خاصة

المستفيدين

3.5604
ألف مستفيدمليون دوالر

$

373
ألـــــف مستفيد

231
ألـــــف مستفيد

46
ألـــــف مستفيد
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مستشفى شام التخصصي لألطفال

يســاهم المستشــفى فــي تعزيــز جــودة الخدمــات الطبيــة التخصصيــة عبــر 

تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة والثالثيــة لألطفــال، ويعــد 

مستشــفى األطفــال األكبــر فــي شــمال غــرب ســوريا، حيــث يغطــي منطقــة 

الخارجيــة  العيــادات  ويضــم  ســوريا،  شــمال  فــي  اكتظاظــًا  األكثــر  الدانــا 

التخصصيــة لألطفــال، جنــاح المرضــى، وحــدة العنايــة المركــزة، وحــدة العناية 

المركــزة لحديثــي الــوالدة،  قســم حديثــي الوالدة، قســم العزل العام، وقســم 

ــي لألطفــال،  ــة، قســم إعــادة التأهيــل والعــاج الفيزيائ حــاالت ســوء التغذي

وقســم اللقــاح الروتينــي، كمــا تــم مؤخــرًا افتتــاح جنــاح العــزل المخصــص 

لألطفــال كاســتجابة النتشــار كوفيــد 19 وظهــور إصابــات عنــد األطفــال.

أطفالأطفال

منطقة المشروعمنطقة المشروع

77.5 ألف مستفيدإدلب – سرمدا

عدد المستفيدينعدد المستفيدين

بالغينبالغين ذوي احتياجات 
خاصة

ذوي احتياجات 
خاصة

761.501.9
ألـــــف مستفيد ألـــــف مستفيد ألـــــف مستفيد

مجمع الشام الطبي

حلب – إعزاز  
58.7 ألف مستفيدمخيم سجو

21.137.62.3
ألف مستفيد ألـــــف مستفيد ألف مستفيد

24 ســاعة مــن خــال  مــدار  الطبيــة علــى  المجمــع خدماتــه  يقــدم 

وقســم  الطبيعــي  التوليــد  وقســم  والحواضــن  األطفــال  جنــاح 

اإلســعاف، إضافــة إلــى قســم العيــادات التخصصيــة الــذي يضــم 

العيــادة  األطفــال،  عيــادة  النســائية،  العيــادة  الداخليــة،  العيــادة 

األذنيــة، العيــادة العينيــة، وعيــادة األســنان، كمــا ويقــدم الخدمــات 

المخبريــة  التحاليــل  وإجــراء  األدويــة  كتقديــم  الداعمــة  األساســية 

الشــعاعية. والصــور 

يتواجــد المجمــع ضمــن تجمــع مخيمــات الســامة فــي بنــاء مســبق 

الصنــع وقــد تــم تأسيســه فــي عام 2015، وتقدر الشــريحة الســكانية 

التــي يخدمهــا بنحــو 40 ألــف نســمة كلهــا مــن النازحيــن.



15التقرير السنوي 2021

مسشتفى الشام الجراحي

والصغــرى ضمــن  الكبــرى  الجراحــة  المستشــفى عمليــات  يجــري 

اإلســعافية  العظميــة  والجراحــة  العامــة  الجراحــة  اختصاصــات 

والبــاردة بإشــراف كادر طبــي مختــص، كمــا ويقــدم خدمــات الجراحــة 

التنظيريــة واالستشــارات الجراحيــة ضمــن نفــس االختصاصــات، 

باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات القبــول للمرضــى بعــد العمــل الجراحــي 

وجميــع الخدمــات األساســية الداعمــة مــن أشــعة ومخبــر وأدويــة، 

يقــدم المستشــفى خدماتــه الطبيــة لألهالــي المقيميــن والنازحيــن 

مــن  انتقالــه  بعــد  الدانــا  منطقــة  وعمــوم  الكرامــة  تــل  بلــدة  فــي 

منطقــة حزاريــن فــي جنــوب إدلــب.

أطفالأطفال

منطقة المشروعمنطقة المشروع

إدلب – الدانا
6.5 ألف مستفيدتل الكرامة

عدد المستفيدينعدد المستفيدين

بالغينبالغين ذوي احتياجات 
خاصة

محافظة أدلب 
9 ألف مستفيدوريف حلب

منظومة شام االسعافية

1.94.6963
ألـــــف مستفيدمستفيد ألف مستفيدألـــــف مستفيد ألف مستفيد

تقــدم المنظومــة خدمــات اإلســعاف واإلحالــة للمرضــى إلــى المستشــفيات 

والمراكــز الطبيــة وإلــى المعابــر الحدوديــة، حيــث تعمــل 18 ســيارة مجهــزة 

حلــب  مــن  كل  فــي  رئيســية  مجتمعــات   7 تغطيــة  علــى  متقــدم  بشــكل 

وإدلــب شــمال ســوريا، أســهمت منظومــة شــام األســعافية فــي تأســيس 

منظومــة اإلســعاف المركزيــة فــي إدلــب وتعمــل كجــزء منهــا تحــت إشــراف 

إحــاالت  فــي  فاعــل  بشــكل  المنظومــة  وتشــارك  إدلــب،  صحــة  مديريــة 

فــي  تتوفــر  كمــا   ،19 كوفيــد  بفيــروس  والمشــتبهة  المصابــة  الحــاالت 

المنظومــة ســيارات إســعاف تعمــل بكــوادر نســائية لتحقيــق أعلــى قــدر مــن 

الخصوصيــة عنــد إســعاف المرضــى مــن النســاء.

1.87.2
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إدلب – معرة 
مصرين 911 مستفيد

3403.7366 13877392

بدعــم مــن منظمــة الصحــة العالمية يعمل مستشــفى الشــام للعزل كجزء 

مــن خطــة االســتجابة لفيــروس كوفيــد - 19، حيــث انطلــق المستشــفى فــي 

شــهر إبريــل مــن عــام 2020 كأول مشــفى عــزل فــي شــمال غــرب ســوريا، 

المرضــى  مــن  الشــديدة  األعــراض  ذات  الحــاالت  المستشــفى  يســتقبل 

 60 خــال  مــن   19 كوفيــد  بفايــروس  باإلصابــة  والمشــتبهين  المؤكديــن 

ســرير عنايــة، كمــا ويقــدم الرعايــة الصحيــة للحــاالت المتوســطة مــن خــال 

أوكســجين  مولــدات  المشــفى  يمتلــك  ســريرًا،   30 مــن  المكــون  الجنــاح 

ويعــد  الســاعة،  فــي  مكعــب  متــر   116 بلغــت  إجماليــة  بطاقــة  مركزيــة 

مستشــفى الشــام للعــزل المشــفى الوحيــد فــي منطقــة الدانــا ذات الكثافــة 

الســكانية العاليــة.

أطفالأطفال

عدد المستفيدينعدد المستفيدين

بالغينبالغين ذوي احتياجات 
خاصة

ذوي احتياجات 
خاصة

مستفيد مستفيد مستفيد

مراكز العالج المجتمعي لحاالت كوفيد-19 مستشفى الشام للعزل

مستفيد ألـــــف مستفيد مستفيد

بــدأت مراكــز العــاج المجتمعــي تقديــم خدماتهــا مــع بدايــة ظهــور جائحــة 

كوفيــد 19 عــام 2020 كجــزء مــن خطــة االســتجابة لفيــروس كوفيــد 19، 

تقــدم هــذه المراكــز خدمــات أخــذ العينــات وعــزل المرضــى المصابيــن

مــع  والمتوســطة  الخفيفــة  مــن ذوي اإلصابــات  باإلصابــة  والمشــتبهين 

مــن  اإلحــاالت  اســتقبال  علــى  وتعمــل  كمــا  لهــم،  الــازم  العــاج  تقديــم 

مشــافي العــزل بعــد تحســن األعــراض لــدى الحــاالت المصابــة والمقبولــة 

فــي المشــافي، ويتــم اســتقبال الحــاالت بســيارات مخصصــة مــن خــال 

الشــام  مؤسســة  مراكــز  تتواجــد  المركــزي،  اإلحالــة  نظــام  عبــر  التنســيق 

اإلنســانية فــي كل مــن حــارم ومعــرة مصريــن وتمتلــك ســعة اســتيعابية 

تبلــغ 50 ســريرًا فــي كل مركــز.

إدلب – الدانا 
4.1 ألف مستفيد تل الكرامة

منطقة المشروع منطقة المشروع
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حلب - األتارب

14.6282.3

يقــدم المركــز خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة منــذ أكثــر مــن 6 ســنوات 

ضمــن خيمــة فــي مخيمــات النازحيــن، وذلــك اســتجابة للمتطلبــات الصحيــة 

إدلــب، حيــث يســتفيد  المتزايــدة فــي منطقــة مكتظــة بالمخيمــات غــرب 

التــي  الطبيــة  مــن خدمــات االستشــارات  المضيــف  والمجتمــع  النازحــون 

تقدمهــا عيــادة الطــب العــام، وعيــادة األطفــال والعيــادة النســائية، ويوفــر 

المركــز األدويــة الازمــة للمرضــى.

إبــاغ  يتــم  التــي  للمنطقــة  الوبائيــة  المراقبــة  فــي  المركــز  ويشــارك  كمــا 

تفشــي  لحــاالت  االســتجابة  أجــل  مــن  بهــا  العالميــة  الصحــة  منظمــة 

األمــراض بســرعة وتتبــع حــاالت األمــراض المعديــة ال ســيما مــع تفشــي 

ســوريا. غــرب  شــمال   COVID-19 جائحــة 

أطفالأطفال

عدد المستفيدينعدد المستفيدين

بالغينبالغين ذوي احتياجات 
خاصة

ذوي احتياجات 
خاصة

مستفيد ألف مستفيد ألـــــف مستفيد

مركز الشام الصحي في األتارب مركز الشام الصحي في خربة الجوز

ألف مستفيد ألـــــف مستفيد ألف مستفيد

بــدأ دعــم مركــز األتــارب الصحــي في شــهر إبريل 2021 كاســتجابة لاحتياجات 

المتزايــدة مــع عــودة الســكان إلــى المدينــة الذيــن بلــغ عددهــم حوالــي 70 

ألــف نســمة، يقــدم المركــز خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــال عيــادة 

الداخليــة، عيــادة األطفــال، عيــادة األســنان، العيــادة النســائية، ويوفــر عــاج 

كالتحاليــل  األساســية  الخدمــات  المركــز  ويوفــر  كمــا  الليشــمانيا،  حــاالت 

المخبريــة واألدويــة للمراجعيــن، تغطــي خدمــات المركــز مدينــة األتــارب ومــا 

حولهــا وتصنــف هــذه المنطقــة كمنطقــة خــط أمامــي، رغــم ذلــك يعــد عــدد 

المراجعيــن فــي المركــز كبيــرًا جــدًا لشــدة االحتيــاج فــي المنطقــة وافتقارهــا 

لخدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة.

13.610.4812

إدلب  – خربة 
42.6 ألف مستفيد24 ألف مستفيدالجوز

منطقة المشروع منطقة المشروع
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10.71.9 22.53.9 1.1298

يقــدم المركــز خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة لبلــدة كفربنــي ومجموعــة 

كبيــرة مــن المخيمــات التــي تحيــط بهــا، يتــم دعــم المركــز بالتعــاون مــع أطبــاء 

بــا حــدود إســبانيا لتقديــم االستشــارات الطبيــة عبــر العيــادة العامــة، عيــادة 

األطفــال، العيــادة النســائية، عيــادة التغذيــة، كمــا ويقــدم المركــز األدويــة 

الازمــة للمرضــى بشــكل مجانــي، تقــدر الشــريحة الســكانية التــي يخدمهــا 

الوبائيــة  المراقبــة  فــي  المركــز  ويشــارك  نســمة   150،000 بنحــو  المركــز 

للمنطقــة التــي يتــم إبــاغ منظمــة الصحــة العالميــة بهــا مــن أجل االســتجابة 

لحــاالت تفشــي األمــراض بســرعة وتتبــع حــاالت األمــراض المعديــة ال ســيما 

مــع تفشــي جائحــة COVID-19 شــمال غــرب ســوريا.

أطفالأطفال

عدد المستفيدينعدد المستفيدين

بالغينبالغين ذوي احتياجات 
خاصة

ذوي احتياجات 
خاصة

ألف مستفيد ألف مستفيد ألف مستفيد

العيادة السنية المتنقلة مركز الشام الصحي في كفربني

مستفيد ألـــــف مستفيد ألف مستفيد

بــدأت عيــادة األســنان المتنقلــة بتقديــم خدماتهــا منــذ 3 ســنوات بالتعــاون 

مــع الهــال األحمــر التركــي، تعمــل العيــادة علــى تقديــم الخدمــات ألربــع 

الســامة شــمال حلــب، حيــث  فــي منطقــة  بالنازحيــن  مخيمــات مكتظــة 

ــازح، وتمكــن  يصــل عــدد النازحيــن فــي هــذه المخيمــات ألكثــر مــن 40000 ن

العيــادة األهالــي فــي المخيمــات مــن االســتفادة مــن خدمــات طــب األســنان 

وتقــوم العيــادة باالنتقــال إلــى المخيمــات بالتتالــي بعــد عــاج جميــع الحــاالت 

فــي المخيــم، وتعــد خدمــات العيــادة المتنقلــة مــن أكثــر الخدمــات تميــزًا 

االحتيــاج  ويعــد  كمــا  المؤهــل،  وكادرهــا  المتقــدم  العيــادة  لتجهيــز  نظــرًا 

شــديدًا لهــذه الخدمــة فــي منطقــة الســامة المكتظــة بمخيمــات النازحيــن.

حلب -إعزاز - مخيم 33.2 ألف مستفيدإدلب – كفربني
5.8 ألف مستفيدسجو

منطقة المشروعمنطقة المشروع
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26.9 ألف مستفيد

9.51.6 17.43.7 1.0184.2

ــة  ــادة المتنقل ــا حــدود إســبانيا تعمــل العي ــاء ب بالتعــاون مــع منظمــة أطب

فــي المخيمــات المحيطــة بمنطقــة كفربنــي ومعــرة مصريــن منــذ بدايــة عــام 

التــي تخدمهــا  2021، حيــث يبلــغ التعــداد الســكاني للمخيمــات التســعة 

العيــادة حوالــي 150.000 نســمة، وتقــدم العيــادة خدمــات الرعايــة الصحيــة 

واألدويــة لهــذه المخيمــات عبــر فريــق طبــي مختــص يشــمل طبيــب وقابلــة 

وكادر تمريضــي إضافــة لفريــق الصحــة المجتمعيــة يعمــل علــى رفــع الوعــي 

بخصــوص مواضيــع الصحــة العامــة والتغذيــة وكوفيــد-19، وتقــدم كافــة 

هــذه الخدمــات الصحيــة بشــكل مجانــي مــن خــال زيــارات متكــررة علــى مــدار 

الشــهر.

أطفالأطفال

عدد المستفيدينعدد المستفيدين

بالغينبالغين ذوي احتياجات 
خاصة

ذوي احتياجات 
خاصة

مستفيد ألف مستفيد ألف مستفيد

مركز الشام إلعادة التأهيل العيادة النقالة في كفربني

ألـــــف مستفيدألـــــف مستفيد ألف مستفيد

الصناعيــة  األطــراف  وتصنيــع  الفيزيائــي  العــاج  خدمــات  المركــز  يقــدم 

للمصابيــن، ويعمــل علــى تدريــب المصابيــن وتأهيلهــم الســتخدام الطــرف 

إلــى ممارســة حياتهــم  الصناعــي بالشــكل األمثــل ليتمكنــوا مــن العــودة 

لألطــراف  الدوريــة  الصيانــة  خدمــات  تقديــم  إلــى  باإلضافــة  الطبيعيــة، 

ــر الطبيــة الباســتيكية المدعمــة لألطــراف، كمــا  المصنعــة وتصنيــع الجبائ

مجانــًا. للمراجعيــن  المســاعدة  األدوات  المركــز  ويوفــر 

يتألــف فريــق المركــز مــن كــوادر متخصصــة تشــمل طبيــب معالجــة فيزيائيــة 

متخصــص وفنيــي عــاج فيزيائــي وســتة معالجيــن فيزيائييــن ذكــور وإنــاث، 

إضافــة إلــى تقنــي أطــراف صناعيــة وفنيــي أطــراف صناعيــة.

إدلب – الدانا إدلب – كفربني
5.3 ألف مستفيد تل الكرامة

منطقة المشروعمنطقة المشروع
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وفريــق  إدلــب  صحــة  ومديريــة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  مــع  بالتعــاون 

لقــاح ســوريا يدعــم المشــروع فريــق اإلشــراف المركــزي لمحافظــة إدلــب 

باإلضافــة إلــى الغــرف المركزيــة للقــاح الروتينــي فــي المحافظــة وهــي ســبعة 

غــرف تغطــي 93 فريقــًا، يهــدف المشــروع إلــى إدارة وتخطيــط ومراقبــة 

التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ أنشــطة برنامــج اللقــاح الروتينــي وضمــان حصــول 

إلــى  البرنامــج، باإلضافــة  الســكان علــى جــودة عادلــة ومعياريــة لخدمــات 

متابعــة تطبيــق أنشــطة برنامــج اللقــاح لتغطيــة كافــة حــاالت األطفــال 

المســتحقين للقــاح وفــق برنامــج اللقــاح الروتينــي المعتمــد، كمــا ويغطــي 

المشــروع جميــع التدريبــات الازمــة للكــوادر المشــرفة علــى المشــروع.

أطفالأطفال

عدد المستفيدينعدد المستفيدين

بالغينبالغين ذوي احتياجات 
خاصة

ذوي احتياجات 
خاصة

ألف مستفيد ألف مستفيد ألف مستفيد

دعم الغرف المركزية للقاح الروتيني في إدلب مشروع فرق االستجابة السريعة وخدمات التغذية األخرى 

ألـــــف مستفيدألـــــف مستفيد ألف مستفيد

بدعــم مــن اليونيســيف وبرنامــج الغــذاء العالمــي يســاهم المشــروع فــي 

توســيع نطــاق خدمــات التغذيــة الحاليــة لألطفــال تحــت ســن الخامســة 

والنســاء الحوامــل والمرضعــات، وذلــك لســد الثغــرات التغذويــة الحاصلــة 

فــي مناطــق شــمال ســوريا وخصوصــًا المناطــق المضيفــة للمهجريــن، 

 OTP حيــث عمــل المشــروع علــى تقديــم خدمــات التغذيــة مــن خــال مركــزي

الموجوديــن بمستشــفى شــام التخصصــي لألطفــال فــي ســرمدا ومجمــع 

الشــام الطبــي فــي الســامة، واللــذان يعــدان بمثابــة مستشــفيان مرجعيــان 

رئيســيان للحــاالت الصحيــة وســوء التغذيــة فــي المنطقــة، إضافــة إلــى مركــز 

اســتقرار الحالــة فــي ســرمدا و14 فريــق اســتجابة ســريعة تغطــي أكثــر مــن 

70 مخيمــًا للمهجريــن فــي كل مــن إدلــب وحلــب.

175.7 ألف مستفيدمحافظة إدلب

127.847.917.5

إدلب – الدانا 
135.3 ألف مستفيدحلب - إعزاز

92.842.513.5

منطقة المشروعمنطقة المشروع
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المســتمرة »العــم عبــد هللا«  العــاج والمتابعــة  بعــد 

يتجــاوز المــرض ويتخــرج مــن المستشــفى بصحــة جيــدة

وهــو  عامــًا،   67 العمــر  مــن  يبلــغ  حــاج«  هللا  »عبــد  العــم 

مخيمــات  أحــد  إلــى  مهجــر  العربيــة،  للغــة  ســابق  مــدرس 

الشــمال الســوري، بعــد انتشــار الســالة الجديــدة »دلتــا« 

مــن فايــروس كوفيــد 19 شــمال غــرب ســوريا ظهــرت عليــه 

مستشــفى  إلــى  ُنقــل  شــديدة،  آلالم  مصاحبــة  األعــراض 

لــه  وأجــري  الصعبــة،  الصحيــة  لحالتــه  نظــرًا  للعــزل  شــام 

التقييــم الطبــي االزم وعلــى الفــور بــدء الفريــق الطبــي فــي 

عــبء  لتخفيــف  باألكســجين  المريــض  دعــم  المستشــفى 

ــة الازمــة  ــه، كمــا أعطــي المريــض األدوي الحاجــة الشــديدة ل

بهــا عالميــًا،  المعمــول  البروتوكــوالت  لحالتــه وذلــك وفــق 

وبعــد العــاج والمتابعــة اليوميــة المســتمرة للمريــض مــن 

قبــل األطبــاء والفريــق الفنــي المســاعد، تحســن وضــع العــم 

عبد هللا بشــكل ملحوظ، حيث تم إيقاف تزويده باألكســجين 

للصــدر لمعاكســة  الفيزيائــي  العــاج  وبــدأ مرحلــة  تدريجيــًا 

االرتــكاس المرضــي. وبعــد مكوثــه فــي المستشــفى لمــدة 

30 يومــًا تخــرج منهــا بصحــة جيــدة، ليعــود بعدهــا لحياتــه 

الطبيعيــة فــي المنــزل، وبــدأ يهتــم فــي حديقــة منزلــه ويطالــع 

المتنوعــة. الكتــب 

قصة نجاح:
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بعــد معاناتــه مــن قصور تنفســي حــاد الطفل »أحمد 

خاروفــي« يتخــرج بصحــة جيــدة مــن مستشــفى شــام 

التخصصــي لألطفال

اإلســعاف  قســم  خاروفــي«  »أحمــد  الطفــل  راجــع 

بشــكاية  لألطفــال  التخصصــي  فــي مستشــفى شــام 

أعــراض وعامــات قصــور تنفســي شــديد، ولديــه عســرة 

تنفســية شــديدة، وســحب ضلعــي، كمــا كان يعانــي مــن 

التهــاب قصيبــات شــعرية شــديدة، وبعــد قبــول الطفــل 

اإلســعافية  الخدمــات  وإجــراء  اإلســعاف  قســم  فــي 

وبنــاًء  المركــزة،  العنايــة  وحــدة  إلــى  ُنقــل  لــه،  الازمــة 

علــى المعطيــات الســريرية لــه والتــي تضمنــت أعــراض 

وعامــات قصــور تنفســي شــديدة، تقــرر وضــع الطفــل 

تلقــى  المــدة  هــذه  وخــال  اآلليــة،  التهويــة  جهــاز  علــى 

جميــع الخدمــات الطبيــة العاجيــة، مــن صــور شــعاعية، 

وفحوصــات  وتمريضيــة  طبيــة  ومتابعــة  ومخبريــة، 

مســتمرة، وبعــد 5 أيــام تحســن وضــع الطفــل، ووضــع 

لمــدة  حالتــه  لمتابعــة  المشــددة  العنايــة  وحــدة  فــي 

يوميــن، ثــم ُنقــل إلــى قســم الحواضــن للمتابعــة الطبيــة 

حتــى الشــفاء التــام، وتخــرج بعــد 13 يوًمــا قضاهــا فــي 

المستشــفى وهــو بصحــة جيــدة وحالتــه مســتقرة.

قصة نجاح:
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قطاع األمن الغذائي واالستجابة الطارئة

إلــى تخفيــف  التــي تهــدف  البرنامــج علــى المشــاريع  يعمــل 

الازمــة  الغذائيــة  االحتياجــات  وتلبيــة  اإلنســانية  المعانــاة 

قيمــة  وذات  وآمنــة  وكافيــة  صحيــة  أغذيــة  علــى  للحصــول 

غذائيــة مناســبة تلبــي وتناســب جميــع األفــراد للتمتــع بحيــاة 

لتعزيــز  المشــاريع   تنفيــذ  إلــى  صحيــة ونشــطة، باإلضافــة 

التنميــة االقتصاديــة فــي مجــاالت الزراعــة والثــروة الحيوانيــة 

بالعمــل علــى زيــادة إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة والمنتجــات 

الحيوانيــة لتلبيــة احتياجــات االســتهاك المحلــي مــن الســلع 

المــدرة  األنشــطة  بدعــم  البرنامــج  ويعنــى  كمــا  الغذائيــة، 

أجــر  آمــن ومنتــج وذو  الحصــول علــى عمــل  للدخــل وســبل 

منصــف وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة ذات الصلــة.

المستفيديناإلنفاق

183.6150.7
ألف مستفيدألف دوالر

$

82.8
ألـــــف مستفيد

67.9
ألـــــف مستفيد

11.7
ألـــــف مستفيد

ذوي احتياجات بالغينأطفال
خاصة
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2.9 ألف مستفيددرعا – المزيريب حلب – الباب 

4.1 1.5 3.21.4 97255

نفــذت مؤسســة الشــام اإلنســانية عــدة مشــاريع اســتجابة فــي مناطــق 

ريــف حلــب نتيجــة للظــروف التــي تعيشــها العوائــل النازحــة فــي المخيمــات، 

حيــث وزعــت مــن خــال حملــة الخيــر باقــي في شــهر رمضــان المبارك الســال 

ــى  الغذائيــة واألرز علــى النازحيــن فــي منطقــة البــاب شــرق حلــب، إضافــة إل

مشــروع أضاحــي العيــد، ومشــروع الشــتاء الدافــئ اســتجابة لألطفــال الذيــن 

ال يملكــون لباســًا شــتويًا فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا العوائــل 

النازحــة فــي المخيمــات العشــوائية.

أطفالأطفال

منطقة المشروعمنطقة المشروع عدد المستفيدينعدد المستفيدين

بالغينبالغين ذوي احتياجات 
خاصة

ذوي احتياجات 
خاصة

مستفيد ألف مستفيد ألف مستفيد

استجابة طارئة - درعا استجابة طارئة - ريف حلب

مستفيدألـــــف مستفيد ألف مستفيد

جــاء المشــروع اســتجابة لنــداءات االســتغاثة الــواردة مــن أهلنــا فــي ريــف 

درعــا نتيجــة لظــروف الحصــار الواقعــة عليهــم، حيــث شــاركت مؤسســة 

الشــام اإلنســانية مــع مؤسســة حــوران اإلنســانية وعــدٍد مــن المؤسســات 

اإلنســانية الســورية األخــرى فــي حملــة فزعــة درعــا، والتــي هدفــت إلــى توزيــع 

المناطــق  فــي  النازحــة  العائــات  علــى  لــألكل  الجاهــزة  الغذائيــة  الســال 

المحاصــرة فــي درعــا وذلــك لتأميــن أهــم االحتياجــات الغذائيــة لهــذه األســر 

فــي ظــل الحصــار الــذي فــرض عليهــا والــذي حرمهــا مــن أهــم االحتياجــات.

7.3 ألف مستفيد
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51.240.29.6

10.3 ألف مستفيدمحافظة إدلب 

5.94.41.3

نفــذت مؤسســة الشــام اإلنســانية خــال العــام 2021 العديــد مــن مشــاريع 

االســتجابة العاجلــة فــي محافظــة إدلــب شــمال غــرب ســوريا، حيــث تهــدف 

هــذه المشــاريع إلــى االســتجابة للعوائــل األكثــر ضعفــًا والغيــر قــادرة علــى 

التدفئــة فــي فصــل الشــتاء، لتخفيــف بعــض معانــاة هــذه  تأميــن مــواد 

األســر التــي تعيــش فــي ظــل ظــروف شــتوية قاســية جــدًأ، وتأميــن المــواد 

الغذائيــة خاصــة خــال شــهر رمضــان المبــارك لألســر األكثــر ضعفــا، وذلــك 

لتأميــن أهــم االحتياجــات الغذائيــة والتخفيــف مــن معاناتهــم فــي الشــهر 

الكريــم.

أطفالأطفال

منطقة المشروعمنطقة المشروع عدد المستفيدينعدد المستفيدين

بالغينبالغين ذوي احتياجات 
خاصة

ذوي احتياجات 
خاصة

ألف مستفيدألف مستفيد ألف مستفيد

فرن قاح استجابة طارئة - إدلب

ألف مستفيدألـــــف مستفيد ألف مستفيد

والمجتمــع  للنازحيــن  الغذائــي  األمــن  تعزيــز  علــى  المشــروع  يعمــل 

األعبــاء  لتخفيــف  المســتهدفة  الخبــز لألســر  توفيــر  خــال  مــن  المضيــف 

المعيشــية عليهــم وتحســين ظــروف حياتهــم و صمودهــم، حيــث يتــم اختيــار 

المســتفيدين مــن المشــروع مــن خــال معاييــر اســتهداف لألســر األضعــف 

مــن النازحيــن فــي مناطــق المخيمــات فــي شــمال ســوريا، بحيــث يحقــق 

المشــروع الجــدوى المطلوبــة فــي التخفيــف عــن األســر الضعيفــة والــذي 

يتــم التحقــق مــن جــدواه مــن خــال قيــاس الرضــى للمســتفيد عــن المشــروع 

ومخرجاتــه، ويغطــي المشــروع أكثــر مــن 10 مخيمــات للنازحيــن فــي المنطقــة، 

ــوزن 1كــغ. ــز ب ــي 3600 ربطــة خب ــًا حوال وينتــج يومي

إدلب – مخيمات 
91.4 ألف مستفيدقاح وصلوة
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محافظة أدلب

4.31.638

مــن  ذلــك  عــن  نتــج  فــي ســوريا، ومــا  األزمــة اإلنســانية  نتيجــة الســتمرار 

ــم الدعــم بالمــواد  ــار تقدي ــة الطــوارئ وعــدم االســتقرار، وباعتب اســتمرار حال

غيــر الغذائيــة أساســيًا للســكان المتضرريــن بســبب األزمــة، ومــع ازديــاد 

المتضرريــن  حاجــات  تضاعفــت  عاليــة؛  بوتيــرة  وتكررهــا  النــزوح  حــاالت 

يمنحهــم  و  أرواحهــم وأطفالهــم  لهــم  ليحفــظ  بديــل  مــأوى  عــن  للبحــث 

حيــاًة كريمــة، تعمــل مشــاريع الطــوارئ علــى توفيــر المســاعدات اإلنســانية 

العاجلــة لتعزيــز صمــود المجتمــع الســوري مــن أجــل البقــاء، وتقديــم الدعــم 

للمتضرريــن فــي أوقــات األزمــات أو التهجيــر لتمكينهــم مــن تجاوزهــا، وذلــك 

مــن خــال المســاهمة فــي تغطيــة احتياجاتهــم اليوميــة الضرورية كاأللبســة 

فــي  القطــاع  هــذا  مشــاريع  أنشــطة  وتتركــز  والنظافــة،  التدفئــة  ومــواد 

مخيمــات المهجريــن شــمال ســوريا.

أطفال

عدد المستفيدين

ذوي احتياجات بالغين
خاصة

مستفيد ألف مستفيد ألف مستفيد

مشاريع المواد غيز الغذائية

5،9 ألف مستفيد

منطقة المشروع

دعم المخيمات المتأثرة
بالفيضانات - إدلب



29التقرير السنوي 2021

القسائم الغذائية اإللكترونية تؤمن االحتياجات الغذائية األساسية للمستفيدين، 

وتُجنب كبار السن وأصحاب األمراض المزمنة االختاط اليومي بالناس، وبالتالي 

العدوى بفايروس كوفيد 19

العــم »زاكــي القــدور« ذو ال 55 عامــًا مهجــر مــن ريــف إدلــب الجنوبــي إلــى مدينة حارم شــمال 

إدلــب، يعانــي مــن ويــات النــزوح والبعــد عــن الديــار وصعوبــة المعيشــة، اســتفاد العــم 

»زاكــي« مــن القســائم الغذائيــة اإللكترونيــة ضمــن مشــروع االســتجابة متعــدد القطاعــات 

لكوفيــد 19، والتــي أتاحــت لــه الحصــول علــى احتياجاتــه األساســية مــن المــواد الغذائيــة 

األساســية المتنوعــة، كالخضــار، والفواكــه، واللحــوم الطازجــة، والمــواد األساســية، حيــث 

يهــدف المشــروع لتخفيــف أعبــاء التســوق اليومــي، واالختــاط مــع النــاس، مــن خال صرف 

القسيمة الغذائية بشكل شهري مع كامل الحرية في تحديد الزمان والمكان المناسبين 

لصرفهــا لتجنــب العــدوى بفايــروس كوفيــد 19، والحفــاظ علــى كرامــة المســتفيد، مــع 

ــروس، ويســعى  ــة للحــد مــن انتشــار الفاي ــر االحترازي ــع التدابي ــق المشــروع جمي اتخــاذ فري

المشــروع للتقليل من مخاطر إصابة كبار الســن، وأصحاب األمراض المزمنة بكوفيد 19. 

اإللكترونيــة  الغذائيــة  القســائم  مــن  المســتفيدين  أحــد  هــو  أيضــًا  »أبــو محمــد«  الحــاج 

ضمــن المشــروع، والتــي تهــدف لحصــول المســتفيد علــى المــواد الغذائيــة التــي يحتاجهــا 

بشــكل شــهري، وتكمــن أهميــة هــذه القســائم بحســب مــا أكــد الحــاج »أبــو محمــد«، 

بأنهــا توفــر لــه حريــة اختيــار مــا يحتاجــه مــن مــواد غذائيــة، وغيرهــا، وعــدم الحاجــة للذهــاب 

كمــا  اليوميــة،  مســتلزماته  شــراء  أجــل  مــن  بالنــاس  واختاطــه  يوميــًا  الســوق  إلــى 

تحافــظ هــذه القســائم علــى كرامــة المســتفيدين، عبــر منحهــم الحريــة فــي اختيــار المــواد 

الــذي  الغذائيــة التــي يحتاجونهــا مــع إمكانيــة تحديــد الوقــت المناســب لصرفهــا، األمــر 

ــا. ــروس كورون ــة بفاي ــي، ويجنبهــم خطــورة اإلصاب يحــد مــن اختاطهــم اليومــي مــع األهال

قصة نجاح:



مشروع تخفيف مخاطر حماية الطفل - إدلب
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قطاع الحماية

للحصــول  الهادفــة  األنشــطة  توفيــر  علــى  البرنامــج  يعمــل 

علــى االحتــرام الكامــل لحقــوق الفــرد دون تمييــز، والتــي تســعى 

لتخفيــف مخاطــر الحمايــة التــي يتعــرض لهــا األشــخاص  فــي 

أنشــطة  تقديــم  خــال  مــن  وذلــك  والكــوارث،  النــزاع  حــاالت 

حمايــة  وأنشــطة  الطفــل  حمايــة  وأنشــطة  العامــة  الحمايــة 

الحــروب. بمخلفــات  والتوعيــة  المــرأة 

حيــث تعمــل هــذه التدخــات علــى رأب فجــوات الحمايــة للفئــات 

لديهــم مخاطــر حمايــة  الذيــن  األطفــال  مــن  األكثــر هشاشــة 

العنــف  العمالــة،  أشــكال  أســوأ  أطفــال،  )عمالــة  مباشــرة 

الجســدي، الشــدة النفســية، اإلهمــال، األطفــال المنفصليــن 

مصحوبيــن( وغيــر 

كمــا تســتهدف األســر التــي ترأســها نســاء وأســر األيتــام لتوفيــر 

الحــد األدنــى مــن المعيشــة وتخفيــف المخاطــر التــي تتعــرض 

لهــا النســاء مــن العنــف واإلســاءة واالســتغال الجنســيين، 

وتركــز خدمــات الحمايــة العامــة علــى األشــخاص ذوي االعاقــة 

ــات فيمــا يخــص  ــن لديهــم تحدي ــار الســن واألشــخاص الذي وكب

الوثائــق المدنيــة والممتلــكات.

المستفيديناإلنفاق

166.231.5
ألف مستفيدألف دوالر

$

9.4
ألـــــف مستفيد

22.1
ألـــــف مستفيد

82
مستفيد

ذوي احتياجات بالغينأطفال
خاصة
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95528 212.722

المســتوى  وتحســين  االجتماعيــة  الرعايــة  توفيــر  إلــى  المشــروع  يهــدف 

التعليمــي لألطفــال، إضافــة لتعزيــز الجوانــب الســلوكية والتربويــة ألطفــال 

وأســر الــدار وبنــاء قــدرات األمهــات المهنيــة، وتعزيــز الجوانــب النفســية 

لألســر  اإلنســانية  الحمايــة  المشــروع  وفــر  االجتماعــي،  النفســي  والدعــم 

واالســتغال  الحمايــة  لمخاطــر  تعرضهــم  ومنــع  نســاء  ترأســها  التــي  

واإلســاءة اإلنســانية والعمــل علــى الحــد مــن عمالــة األطفــال مــن خــال 

ربــط االســتفادة مــن خدمــات الــدار بعــودة واســتمرار األطفــال فــي مقاعــد 

الدراســة ممــا يســاهم فــي تحســين وضــع الاجئيــن الموجوديــن فــي تركيــا 

وإعــادة دمجهــم ضمــن المجتمــع مــن جديــد.

أطفالأطفال

منطقة المشروعمنطقة المشروع عدد المستفيدينعدد المستفيدين

ذوي احتياجات بالغينبالغين
خاصة

مستفيد مستفيد

مشروع الحماية من مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين 
)PSEA(

دار آل محمود

مستفيدألـــــف مستفيد مستفيد

يهــدف المشــروع إلــى الحــد مــن مخاطــر االســتغال واالنتهــاك الجنســيين 

)PSEA( لجميــع مجموعــات الســكان المتضرريــن فــي شــمال غــرب ســوريا، 

بمــا فــي ذلــك النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان والنازحــون والعائــدون 

وأفــراد المجتمــع المضيــف الذيــن يســتفيدون مــن المســاعدة اإلنســانية 

وذلــك مــن خــال جميــع نقــاط تقديــم الخدمــات االنســانية، يعمــل المشــروع 

فــي  اإلنســانيين  للعامليــن  الســلبية  والممارســات  النقــاط  تقييــم  علــى 

الداخــل الســوري، كمــا ويســعى إلــى تعزيــز وعــي المجتمعــات المحليــة حــول 

الحمايــة مــن مخاطــر PSEA وتوحيــد آليــة الشــكاوى المتبعــة فــي عمليــة 

ــاء قــدرة العامليــن فــي المجــال  ــى بن اإلبــاغ عــن حــاالت PSEA، باإلضافــة إل

ــة مــن اإلســاءة واالســتغال الجنســيين. االنســاني حــول الحماي

3.2 ألف مستفيدإدلب – الجانودية 116 مستفيدتركيا – أضنة 
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35 مستفيدتركيا – هاتاي  

2510

3.1 ألف مستفيد

6272.5

يهــدف المشــروع إلــى تغطيــة االحتياجــات األساســية لاجئيــن مــن الفئــات 

األكثــر ضعفــًا داخــل المجتمعــات المحليــة المقيمــة فــي أضنــة، بمــا فــي 

ذلــك العائــات التــي تعيلهــا النســاء، والمجموعــات ذات الدخــل المحــدود، 

أو  للخطــر  المعرضيــن  أو  األطفــال  عمالــة  فــي  المنخرطيــن  واألطفــال 

المتســولين أو المشــردين أو المنقطعيــن عــن التعليــم، واألشــخاص ذوي 

واألشــخاص  نفســية،  لضغــوط  يتعرضــون  الذيــن  واألشــخاص  اإلعاقــة 

للخدمــات  الوصــول  مــن  يتمكنــوا  ولــم  رســمية  وثائــق  يملكــون  ال  الذيــن 

الرئيســية، يعمــل المشــروع علــى توفيــر جلســات رفــع الوعــي حــول الحمايــة 

العامــة وحمايــة الطفــل بشــكل خــاص، إضافــة لتوفيــر استشــارات قانونيــة 

واألكثــر  ضعفــًا  األشــد  للفئــات  الحالــة  إدارة  خدمــات  وتقديــم  لاجئيــن 

هشاشــة.

أطفالأطفال

منطقة المشروعمنطقة المشروع عدد المستفيدينعدد المستفيدين

بالغينبالغين

ألف مستفيد مستفيد

توفير االستجابة والمساعدة اإلنسانية لالجئين في 
والية أضنة 

دار البشائر لرعاية األسر الالجئة فاقدة المعيل 

مستفيد مستفيد

يهــدف المشــروع إلــى توفيــر اإليــواء والســكن الكريــم لألســر الاجئــة فاقــدة 

التعليمــي لألطفــال  إلــى تحســين المســتوى  تركيــا، إضافــة  المعيــل فــي 

الــدار والمســاعدة  وتعزيــز الجوانــب الســلوكية والتربويــة ألطفــال وأســر 

فــي اندماجهــا ضمــن المجتمــع التركــي، حيــث ســاهم المشــروع فــي حمايــة 

وتمكيــن  األســر الاجئــة فاقــدة المعيــل، وتخفيــف مخاطــر الحمايــة التــي 

تتعــرض لهــا األســر التــي ترأســها نســاء، وتخفيــف مخاطــر حمايــة األطفــال 

الذيــن  يتعرضــون للعمالــة، وأســوأ أشــكال العاملــة، عبــر توفيــر اإليــواء 

وتحســين  تركيــا  فــي  المعيــل  فاقــدة  الاجئــة  لألســر  الكريــم  والســكن 

والتربويــة  الســلوكية  الجوانــب  وتعزيــز  لألطفــال  التعليمــي  المســتوى 

ألطفــال وأســر الــدار.

تركيا – أضنة   
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محافظة أدلب 
وريف حلب

32291

يهــدف المشــروع إلــى تحســين المســتوى الصحــي والمعيشــي للطفــل 

اليتيــم باإلضافــة إلــى تحســين مســتوى التعليــم، وتلبيــة احتياجــات المابــس 

المناســبة لحمايــة هــؤالء األطفــال مــن التعــرض لاســتغال أو اإليــذاء 

األيتــام  توفيــر كفــاالت ماليــة لألطفــال  المشــروع علــى  البشــري، يعمــل 

للمســاهمة بتحســين الجانــب الصحــي والمعيشــي لهــم، وربــط الطفــل 

اليتيــم بالتعليــم، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تــرك عمالــة األطفــال ومنــع تســربهم 

مــن المــدارس، ســاهمت مداخــات المشــروع فــي حمايــة األيتــام مــن ســوء 

المعاملــة واالســتغال، وســاعدت علــى توفيــر االحتياجــات األساســية ألســر 

األيتــام.

أطفالأطفال

منطقة المشروعمنطقة المشروع عدد المستفيدينعدد المستفيدين

مستفيد

عطاؤكم أملهم سواعد الخير 4 

مستفيد

يهــدف المشــروع إلــى ضمــان حمايــة األطفــال األيتــام المعرضيــن للخطــر 

مــن خــال تدخــات الحمايــة ضمــن المواقــع المســتهدفة بمــا يتماشــى مــع 

المعاييــر الدنيــا لحمايــة الطفــل فــي العمــل اإلنســاني.

حيــث ســاهم المشــروع فــي الوصــول إلــى الفئــات األكثــر ضعفــا واألشــد 

هشاشــة فــي ســوريا وهــم األطفــال األيتــام حيــث أنهــم يواجهــون صعوبــات 

متزايــدة فــي الحيــاة نتيجــة الظــروف الصعبــة التــي يعيشــونها، حيــث يوفــر 

المشــروع كفالــة ماليــة شــهرية لمــدة عــام، وتهــدف الكفالــة إلــى تحســين 

المســتوى الصحــي والمعيشــي والتعليمــي للطفــل اليتيــم، بحيــث توفــر 

الكفالــة نقطــة اســتناد لحمايــة اليتيــم مــن التعــرض لاســتغال أو اإلســاءة 

اإلنســانية ولــه أثــر إيجابــي فــي عــودة األيتــام إلــى المــدارس مــن خــال ربــط 

ــة. ــرك العمال ــة بالتعليــم وت الكفال

91 مستفيد322 مستفيد محافظة إدلب
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7.716.860

يهــدف المشــروع إلــى تخفيــف مخاطــر الحمايــة لألطفــال النازحيــن وأطفــال 

المجتمــع المضيــف فــي شــمال غــرب ســوريا بمــا يتماشــى مــع المعاييــر 

الدنيــا لحمايــة الطفــل، وذلــك مــن خــال توســيع الخدمــات المقدمــة فــي 

ــة  ــة التابــع لمؤسســة الشــام اإلنســانية فــي منطقــة الجانودي مركــز الحماي

واألماكــن المحيطــة بهــا، حيــث يعمــل المشــروع علــى توعيــة المجتمعــات 

المحليــة حــول مخاطــر حمايــة الطفــل مــن خــال فــرق الحمايــة المتنقلــة، 

وتخفيــف المخاطــر المباشــرة مــن خــال توفيــر خدمــات إدارة الحالــة، إضافــة 

إلــى بنــاء قــدرات العامليــن فــي المجــال االنســاني حــول تنفيــذ خدمــات إدارة 

الحالــة.

أطفال

عدد المستفيدين

ذوي احتياجات بالغين
خاصة

مستفيد ألف مستفيد ألف مستفيد

مشروع تخفيف مخاطر حماية الطفل

24.5 ألف مستفيدإدلب - الجانودية 

منطقة المشروع

مركز حماية الطفل - إدلب
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»ليــاس « طفلــة تعانــي مــن إهمــال شــديد نتيجــة ضعــف اإلمكانــات 

ــف لديهــا مخاطــر  والظــروف الراهنــة التــي تعيشــها، األمــر الــذي خلَّ

حمايــة كثيــرة، منهــا مضاعفــات اإلعاقــة الحركيــة، وضعــف التواصــل

االجتماعــي، وتراجــع وضعهــا الصحــي، ُرصدت هذه الحالة أثناء جوالت 

ــق  ــة، ليتدخــل بعدهــا فري ــة بالجانودي ــة فــي مركــز الحماي ــق التوعي فري

إدارة الحالــة، ويحيلهــا إلــى طبيب عصبية، وبعدها بدأت مرحلة العاج 

الفيزيائــي، وأجــري لهــا جلســات عاجيــة بشــكل أســبوعي، مــع تأميــن

االحتياجــات الطبيــة المتمثلــة بكرســي متحــرك، وبعــد تحســن وضــع 

الطفلــة، ُأمــن لهــا جهــاز للمشــي لتتمكــن مــن التحــرك بواســطته، 

إضافــة لبــوط طبــي ليســاعدها علــى الحركــة بشــكل كامــل، إضافــة

لدمــج الطفلــة فــي أنشــطة مناســبة لتقديــم الدعــم النفســي لهــا، 

وبعــد المتابعــة المســتمرة والعنايــة والعــاج الــذي قــدم لهــا مــن 

والصحيــة النفســية  حالتهــا  تحســنت  المختصيــن  األطبــاء  قبــل 

واالجتماعيــة بشــكل كبيــر وبــدأت تندمج مع األطفــال المحيطين بها.

الطفلــة »صفــا« مهجــرة مــع عائلتهــا مــن مدينــة معــرة النعمــان إلــى 

أحــد مخيمــات ريــف إدلــب الشــمالي، فقــدت والدهــا نتيجــة الحــرب، ولم 

يبقــى لهــا معيــل بعــد هللا ســوى والدتهــا التــي ليــس بإمكانهــا توفيــر 

جميــع مســتلزمات العائلــة، وبســبب الظــروف المعيشــية الصعبــة 

التــي تمــر بهــا األســرة، انقطعــت »صفــا« عــن الدراســة لمــدة عــام 

كامــل، وتابعــت دراســتها فــي المنــزل بمســاعدة والدتهــا ألن المخيــم 

الــذي تقطنــه ال يوجــد فيــه تعليــم للصــف الخامــس االبتدائــي، وبعــد

أن وصلــت حالــة الطفلــة وعائلتهــا إلــى فريــق الحمايــة فــي مؤسســة 

مــن  للتحقــق  المنــزل  إلــى  زيــارة  الفريــق  أجــرى  اإلنســانية،  الشــام 

لهــا  الازمــة  االســتمارات  تنظيــم  وبعــد  والطفلــة،  العائلــة  وضــع 

مــن  اســتفادت  األيتــام،  لكفالــة  أملهــم  عطاؤكــم  مشــروع  ضمــن 

المشــروع حيــث تمكنــت مــن العــودة إلــى المدرســة لتتابــع دراســتها 

مــع زمياتهــا فــي مخيمــات التهجيــر، وتتفــوق فــي دراســتها مــن جديــد.
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بعد رحلــــــــــــة عاجـــــــها 

الطويلــــــــــــة في مركـــــز 

حمـــــايــــــــــــة الطــــفـــــــــل 

بالجانوديــــة الطفـــلـــــة 

لياس تتحسن بشكل 

ملحوظ صحيًا ونفسيًا 

واجتماعيًا

بعد انقطاعهـــــا عــــــن 

المدرســــــــــة نتيجــــــــــة 

التهجيــــــــر، الطفلــــــــة 

»صفا« تعــــــــود إلـــــى 

مدرستــــهــــا لترســـــم 

أحامهـا ومستقبلها 

من جديد



أنشطة الحماية ضمن مشروع استجابة متعددة القطاعات - إدلب



مشروع صندوق كريم للتمويل األصغر - ريف حلب
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قطاع التعافي المبكر

يعمــل البرنامــج علــى توفيــر الدعــم للفئــات واألســر األكثــر حاجــة مــن 

خــال المســاهمة فــي بناء قــدرات المجتمع ورفع الكفاءة المهنية، 

حيــث يقــدم خدمــات التدريــب المهنــي الــذي ينتهــي بمنــح لتحســين 

لألشــخاص  عمــل  فــرص  وخلــق  العيــش  ســبل  إلــى  الوصــول 

علــى  االعتمــاد  مــن  لانتقــال  النــزاع  مــن  المتضرريــن  الضعفــاء 

المســاعدة إلــى مرحلــة اإلنتــاج، كمــا ويعمــل علــى دعــم المشــاريع 

الناشــئة عبــر توفيــر القــروض الصغيــرة، وذلــك فــي نطــاق تعزيــز 

االعتمــاد علــى الــذات وترســيخ ثقافــة العمــل، باإلضافــة إلــى توفيــر 

الازمــة  الفــرص  توفيــر  وتســهيل  ذاتيــة مســتدامة  عمــل  فــرص 

والقــدرة  المهــارة  لديهــم  الذيــن  ألولئــك  األســواق  فــي  لاندمــاج 

والرغبــة فــي العمــل علــى مشــاريعهم الخاصــة، ممــا يســاعد فــي 

خلــق فــرص عمــل جديــدة وزيــادة دخلهــم و إعــادة تأهيــل األســواق 

والبنيــة التحتيــة المرتبطــة بهــا.

المستفيديناإلنفاق

134.4252
مستفيدألف دوالر

$

252
مستفيد

19
مستفيد

ذوي احتياجات بالغين
خاصة
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23121 19

المتناهــي  التمويــل  مبــدأ  يعتمــد  تنمــوي  اجتماعــي  اقتصــادي  مشــروع 

الصغــر، يســعى إلــى دعــم ســبل العيــش مــن خــال إتاحـــة الفـــرصة لمــن 

تظهــر لديهــم المهـــارة والقـــدرة والرغـــبة فــي العمـــل الحـــر للحصـــول علـــى 

السيولـــة الازمـــة لدفــع عجلـــة أنشــطتهم الخاصــة وتنميــة هـــذه األنشــطة 

مــن خــال منــح القــروض بنظــام القــروض الحســنة اإلنتاجيــة المســتردة، 

حيــث يقــدم المشــروع خدمــات الشــمول المالــي واإلقــراض بقيمــة تصــل 

مراحــل تشــكل  ثاثــة  مــن  المشــروع  ويتكــون  أولــى،  600$ كمرحلــة  إلــى 

فــي مجموعهــا خطــة متكاملــة للخــروج مــن الفقــر إلــى خــط الفقــر ومــن ثــم 

الوصــول إلــى الطبقــة المتوســطة.

منطقة المشروعمنطقة المشروع عدد المستفيدينعدد المستفيدين

بالغينبالغين ذوي احتياجات 
خاصة

مستفيد مستفيد

مشروع التدريب المهني في دار آل محمودمشروع صندوق كريم

مستفيد

يعمــل المشــروع علــى تدريــب وتمكين األمهات لمســاعدتهم علــى االندماج 

فــي ســوق العمــل وتأميــن ســبل العيــش، وذلــك مــن خــال تقييــم قــدرات 

األســر الموجــودة فــي الــدار وتخصيــص تدريبــات مهنيــة تســاعدهم علــى 

التمكيــن واالعتمــاد علــى الــذات وتزويــد األســرة مــع نهايــة المشــروع بمنحــة 

ماليــة لتوفيــر اإليجــار وألتجهيــزات الازمــة للمهــن التــي تــم التدريــب عليهــا 

خــال فتــرة المشــروع، وذلــك لاندمــاج فــي األســواق وتمكيــن هــذه األســر 

مــن االعتمــاد علــى نفســها، كمــا ســيتم االســتفادة مــن عمليــات التشــبيك 

والتنســيق مــع جهــات حكوميــة مختلفــة بمــا فيهــا وزارة العمــل التركيــة 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي لترتيــب دورات التدريــب المهنــي المطلوبــة 

والقيــام بأنشــطة المشــروع المختلفــة وربــط النســاء بســوق العمــل.

21 مستفيدتركيا – أضنة  231 مستفيدحلب – الباب  
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أم مصطفــى تطــور عملهــا وتحســن دخلهــا بعــد االســتفادة مــن 

قــرض صنــدوق كريــم

»فكــرت أنــه مــا عــاد أشــتغل أبــدًا « هــذا مــا قالتــه الســيدة »أم مصطفــى 

« قبــل أن تحصــل علــى قــرض مــن صنــدوق كريــم، وهــي مــن مدينــة البــاب 

صغيــرًا  محــًلا  افتتحــت  إذ   ،» األلبســة  »تجــارة  فــي  تعمــل  حلــب  شــرق 

أن إال  عملهــا،  توســعة  تريــد  وكانــت  ضعيــف،  برأســمال  منزلهــا  ضمــن 

وضعهــا المــادي لــم يســمح بذلــك، فبــدأت تجارتهــا تتراجــع حتــى ســمعت 

عــن مشــروع صنــدوق كريــم للتمويــل األصغــر، فتقدمــت بطلــب للحصــول

علــى قــرض، وبعــد حصولهــا عليــه بدأت بشــراء ما يلزمها من ألبســة، وأدوات 

التجميــل، وغيرهــا مــن النواقــص، وطــورت عملهــا وتحســن دخلهــا المــادي، 

كمــا تمكنــت مــن توفيــر فرصــة عمــل إلحــدى الفتيــات فــي المحــل، وتســعى 

الســيدة أم مصطفــى لتســديد القــرض األول، حتــى تحصــل علــى المرحلــة 

دخلهــا  وتحســن  لمحلهــا،  جديــدة  أصنــاف  لتضيــف  القــرض،  مــن  الثانيــة 

المــادي وأصبــح لديهــا حافــزًا لاســتمرار فــي العمــل وتطويــره بشــكل أكبــر.

أبــو خليــل مهجــر مــن مدينــة حلــب اســتفاد مــن مشــروع صنــدوق كريــم 

ليحســن دخلــه المــادي ويعيــل أســرته وأطفالــه

فــي  البــاب  مدينــة  إلــى  حلــب  مدينــة  مــن  مهجــر   » خليــل  »أبــو  الحــاج 

تــرك  لكنــه  العقــارات،  تجــارة  فــي  يعمــل  كان  الشــرقي،  حلــب  ريــف 

ولــده  خســر  أن  بعــد  منهــا  ُهجــر  التــي  مدينتــه  فــي  يملــك  مــا  كل 

والجمجمــة. الكتــف  فــي  إلصابتــه  إضافــة  القصــف،  نتيجــة  وســيارته 

افتتــح بســطة صغيــرة لبيــع حطــب التدفئــة فــي مدينــة البــاب، لكنــه تعــرض 

للخســارة بســبب فروقــات التصريــف وشــراء البضائــع بالديــن، وبعد ســماعه 

تقــدم بطلــب للحصــول علــى  للتمويــل األصغــر،  بمشــروع صنــدوق كريــم 

ــة للمشــروع، وتمكــن مــن ــى والثاني ــة األول قــرض، حيــث اســتفاد مــن المرحل

تطويــر عملــه فــي بيــع الحطــب، ثــم افتتــح بســطة لبيــع الســمك، والمــواد 

الغذائيــة ضمــن المنــزل، حيــث تحســن بعدهــا دخلــه المــادي، وقدرتــه علــى

تأمين المستلزمات اليومية ألسرته، واالحتياجات األساسية لطفله المصاب 

الحيــاة. وصعوبــات  المتــردي،  االقتصــادي  الوضــع  تبعــات  عنــه  ليخفــف 

قصة نجاح: قصة نجاح:
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تنفيــذ  تيســر  رقميــة  آليــات  لتفعيــل  والمتزايــدة  الملحــة  للحاجــة  نظــرا 

والمتابعــة  التوظيــف  مثــل  المتنوعــة  الجمعيــة  وسياســات  إجــراءات 

والتقييــم، عملنــا علــى بنــاء نظــام نســب التحميــل والمشــاركة علــى النظــام 

اآللــي AHF-ERP System  مــن أجــل تمكيــن المســؤولين مــن متابعــة نســب 

تحميــل الموظفيــن علــى المشــاريع، ومــن أجــل ضمــان مشــاركتهم الفاعلــة 

التوظيــف  بشــكل دائــم علــى المشــاريع، كمــا عملنــا علــى إطــاق نظــام 

اإللكترونــي الــذي يوفــر منظومــة شــبكية متكاملــة لــدورة التوظيــف، والــذي 

يحــرص علــى أتمتــة جميــع مراحــل عمليــة التوظيــف بــدءًا مــن طلــب إعــان 

التوظيــف ودراســة االحتيــاج وانتهــاًء بالتقييــم والتوظيــف وتوقيــع العقــود، 

وبســبب تكــرار الحاجــة لنقــل وانتــداب الموظفيــن بيــن المشــاريع أطلقنــا 

نظــام يدعــم آليــة مبتكــرة مــن أجــل تســهيل طريقــة نقــل الموظفيــن بيــن 

األولــى  بالدرجــة  اإلنســانية  المصلحــة  يخــدم  بمــا  انتدابهــم  أو  المشــاريع 

والمصلحــة العامــة للمشــاريع، إضافــة إلدخــال آليــة االعتمــاد والموافقــة 

مــن قبــل المعنييــن مــن أجــل ضمــان جــودة العمــل اإلداري.

تقنية المعلومات:

التطوير الداخلي

كان لوحــدة المنــح األثــر الواضــح خــال العــام 2021، مــن خــال تطويــر آليــة 

العمــل بمــا يخــص التواصــل مــع المانحيــن والتنســيق بيــن اإلدارات المعنية 

عبــر تطويــر إجرائيــة المنــح وتطبيقهــا، حيــث كان لهــذه الخطــوة األثــر الكبيــر 

فــي تغييــر طريقــة العمــل واالســتجابة لمتطلبــات المانحيــن، كمــا عملــت 

الوحــدة علــى تجهيــز اســتبيان رضــا المانحيــن فــي نهايــة العــام وإرســاله لهــم 

وكانــت النتيجــة %92، أيضــا كان لوحــدة المنــح دورًا كبيــرًا فــي تأميــن تمويــل 

عــدد كبيــر مــن المشــاريع خــال عــام 2021 كجــزء مــن فريــق المؤسســة 

مــن خــال التنســيق مــع المانحيــن ومناقشــتهم فــي االحتيــاج خــال العــام 

وإرســال المقترحــات بعــد مراجعتهــا وتجويدهــا ومراجعــة التقاريــر الدوريــة 

فــي  المانحيــن  كافــة متطلبــات  إرســال  والنهائيــة، والعمــل علــى ضمــان 

وقتهــا ممــا كان لــه أثــرًا فــي تشــجيع المانــح علــى تمويــل مشــاريع أخــرى 

ــادة ثقتــه بالمؤسســة وأعمالهــا. خــال العــام وزي

اعتمــاد  تــم  فقــد  بياناتهــم،  إلدارة  والحاجــة  الموظفيــن  عــدد  ازديــاد  مــع 

قاعــدة بيانــات مركزيــة تحتــوي علــى بيانــات وملفــات ووثائــق كل الموظفيــن 

العامليــن فــي المشــاريع ومنتســبي الجمعيــة، وتطويــر مصفوفة صاحيات 

ــات مــن أجــل ضمــان حمايتهــا  ــات الوصــول للبيان ــن مــن توزيــع صاحي تمكِّ

مــن الوصــول غيــر المرخــص بشــكل يتوافــق مــع معاييــر الخدمــات العالميــة 

واحتياجــات المتعامليــن وفقــا لائحــة حمايــة البيانــات GDPR، ومضينــا قدمــًا 

فــي تطويــر المهــارات التقنيــة لموظفــي الجمعيــة عبــر تدريبهــم علــى

 AHF-ERP System اآللــي  النظــام  علــى  برمجتهــا  بعــد  الجديــدة  األنظمــة 

األنظمــة  أجــل ضمــان فاعليــة اســتخدام  مــن  التقنيــة  الوحــدة  مــن قبــل 

ــى برنامــج تدريبــي معتمــد  ــا عل ــدة بشــكل صحيــح وفعــال، كمــا عملن الجدي

دورات  علــى  كافــة  الجمعيــة  موظفــي  لتدريــب  إضافــة  اليونيســف،  مــن 

المتنوعــة  الحــاالت  مــع  تعاملهــم  وأســاليب  مهاراتهــم  وتطويــر   PSEA

وطــرق اإلحالــة والتبليــغ لضمــان جــودة العمــل اإلنســاني بيــن المنتســبين 

والمســتفيدين.

المنح:

الموارد البشرية:
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الماليــة  التقاريــر  وإعــداد  والصــرف  الحســابات  حركــة  ومراقبــة  الســنوية 

الماليــة.  األمــور  مــن  وغيرهــا  المالــي،  والتحليــل 

وتســعى اإلدارة الماليــة إلــى تعزيــز عمليــة إدارة المخاطــر المتعلقــة بالمــوارد 

الماليــة، عــن طريــق تحقيــق فاعليــة العمــل وكفاءتــه العاليــة بمــا يتناســب 

مــع المعاييــر المحاســبية الدوليــة.

حيث يستمر تنظيم العمل من خال: 

المانــح  رؤيــة  مــع  يتوافــق  بمــا  الماليــة  السياســات واإلجــراءات  - تطويــر 

وشــركات التدقيــق المالــي لضمــان عمليــة توثيــق مالــي خاليــة مــن الشــكوك.

االســتمرار فــي إخضــاع المؤسســة إلــى عمليــات تدقيــق مالــي مســتقل عبــر 

إحــدى شــركات التدقيــق الكبــرى فــي العالــم.

- االســتمرار فــي تعزيــز االمتثــال للقوانيــن وتمكينهــا بهــدف رفــع مكانــة 

قانونيــًا. المؤسســة 

- تمكيــن العمــل المؤتمــت فــي المعامــات الماليــة لتســمح فــي اســتمرار 

العمــل فــي ظــل جائحــة كوفيــد 19 بمــا ال يضــر العمــل والخدمــات اإلنســانية 

المقدمــة.

التدريبيــة  الــدورات  خــال  مــن  قدراتــه  لرفــع  المالــي  الفريــق  تدريــب   -

CMA – CPA – CFM – IA العالميــة  للشــهادات 

وبســبب الحاجــة الدوريــة لمتابعــة تطــور المهــارات األساســية والتقنيــة 

للموظفيــن أطلقنــا نظــام إلكترونــي يســمح بتقييــم موظفــي المشــاريع 

بآليــة مبتكــرة وميســرة تمكــن مــن تقييــم موظفــي المشــاريع.

المالية والشؤون القانونية:

بهــدف مراقبــة وقيــاس فاعليــة وكفــاءة العمليــات والعامليــن للتأكــد مــن 

تنفيــذ أنشــطة المشــاريع وفقــًا لمعاييــر المســاءلة االنســانية وتحقيــق 

األهــداف المرجــوة للمشــاريع واســتخاص الــدروس المســتفادة، عملــت 

وحــدة المراقبــة والتقييــم علــى مقابلــة )8820 مســتفيد( 5340 مســتفيد 

مــن البرنامــج الطبــي والتغذيــة _ 1560 مســتفيد مــن برنامج األمــن الغذائي_ 

180 مســتفيد مــن المــواد غيــر غذائيــة_ 1740 مســتفيد مــن برنامــج الحمايــة 

للحصــول علــى التغذيــة الراجعــة حــول جــودة التنفيــذ ومعاملــة العامليــن. 

بهــدف ضمــان التطبيــق الفعــال لعمليــات نظــام إدارة الجــودة، وتحديــد 

حــاالت عــدم المطابقــة لمتطلبــات نظــام إدارة الجــودة، وتحديــد أســبابها 

وطريقــة معالجتهــا بأســلوب فعــال؛ أجــرت وحــدة التدقيــق والتطويــر ثمــان 

عمليــات تدقيــق داخلــي شــملت جميــع أقســام المؤسســة.

تســعى اإلدارة الماليــة بصــورة رئيســة إلــى تحقيــق رؤيــة المؤسســة فــي 

والوحــدات  لــإلدارات  والمحاســبية  الماليــة  الخدمــة  معاييــر  أعلــى  تقديــم 

علــى حــدٍّ ســواء، وتتولــى اإلدارة الماليــة مهــام العمــل واإلشــراف علــى كافــة 

العمليــات الحســابّية الخاصــة بالمؤسســة بمــا فــي ذلــك إعــداد الموازنــات

المراقبة والتقييم واالمتثال:

التدقيق والتطوير والجودة:
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الشركات المنفذة للتدقيق

المراقبة والتدقيق الخارجي

561

4 6

TPMSopt Check Micro
Assessment

Audits Capacity
Assessment

BDOI-APS SREO
Consulting

PKF
international

مراتمرات

مراتمرات

مرات
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المناصرة

تحــرص مؤسســة الشــام اإلنســانية علــى إيصــال الصــوت 
والدوليــة،  المحليــة  الفعاليــات  مختلــف  إلــى  الســوري 
التنســيقية،  المنصــات  مختلــف  فــي  الفاعلــة  والمشــاركة 
والدعــوة إلــى العدالــة وااللتــزام بحقــوق اإلنســان والقانــون 
ــة  الدولــي اإلنســاني واتفاقيــات جنيــف التــي تهــدف إلــى حماي

المدنييــن.
  
ساهمت مؤسسة الشام االنسانية بعدة فعاليات تهدف 
لضمان استمرار وصول المساعدات عبر الحدود بالتنسيق 

مع باقي الشركاء منها البيان صحفي حول قرار مجلس 
األمن للتفويض بدخول المساعدات اإلنسانية عبر الحدود 

. SNA الصادر عن تحالف المنظمات السورية

المشــاركة كمتحــدث فــي المؤتمــر الصحفــي حــول األوضــاع 
اإلنســانية فــي جنــوب ســوريا. 

جائحــة  وانتشــار  تفاقــم  حــول  صحفــي  بيــان  علــى  التوقيــع 
كوفيــد_19

اإلنســانية  أجــل  مــن  ســباق  حملــة  فــي  المشــاركة 
التــي أطلقتهــا األمــم المتحــدة فــي ظــل   TheHumanRace

المنــاخ. أزمــة 
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التنسيق اإلنساني

شــغلت المؤسســة منــذ انطاقتهــا عــددًا مــن األدوار التنســيقية فــي العديــد مــن 

المجموعــات التقنيــة والفنيــة فــي القطاعــات العاملــة بهــا باإلضافــة إلــى المنصــات 

أجــل  مــن  الســورية-  اإلنســانية  المنظمــات  عــن  -كممثــل  االســتراتيجية  اإلنســانية 

مناصــرة الوضــع اإلنســاني شــمال ســوريا وتحقيــق اســتجابة أفضــل خــال العــام 

 :2021

مثلــت مؤسســة الشــام اإلنســانية المؤسســات المحليــة فــي المجلــس االستشــاري 

.)SCHF( لصنــدوق التمويــل اإلنســاني عبــر الحــدود لســوريا

شــاركت فــي اجتماعــات مختلفــة رفيعــة المســتوى مــع عــدد مــن المانحيــن وصنــاع 

 .FCDO القــرار مثــل

تــم اختيــار المؤسســة لتكــون ضمــن المجموعــة التوجيهيــة لــدورة البرنامــج اإلنســانية 

المؤسســات  عــن  كممثــل   Humanitarian Programme Cycle Steering Group

الوطنيــة علــى مســتوى دولــي، التابعــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت األمميــة 

الطــوارئ  منســق  بقيــادة  تعمــل  التــي   Inter-Agency Standing Committee IASC

اإلنســاني تحــت األميــن العــام لألمــم المتحــدة.

االستشــارية  المجموعــة  فــي  عضــو  لتكــون  اإلنســانية  الشــام  مؤسســة  انتخــاب 

.NGO Forum المنظمــات  لمنتــدى  التابعــة  الشــراكات  عمــل  لمجموعــة 

التــي  تــم انتخــاب المؤسســة لقيــادة مجموعــة فــرق االســتجابة الســريعة التقنيــة 

تعمــل تحــت قطــاع التغذيــة.  

ــا  ــارز فــي التخطيــط واالســتجابة لجائحــة كورون اســتمرت المؤسســة فــي لعــب دور ب

ــد_19.   مــن خــال مجموعــة عمــل كوفي

أجــل  مــن  للتنســيق  الحكوميــة  الجهــات  مــع  اجتماعــات  عــدة  المؤسســة  عقــدت 

االســتجابة اإلنســانية لاجئيــن داخــل تركيــا ضمــن خطة 3RP وشــاركت فــي االجتماعات 

التحضيريــة للتخطيــط لعــام2022.
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العضويـــــات

تؤمــن مؤسســة الشــام اإلنســانية بأهميــة التشــبيك والتنســيق فــي العمــل اإلنســاني لزيــادة أثــر االســتجابة اإلنســانية 

علــى األرض، فهــي عضــو فــي منصــات وشــبكات مختلفــة، ممــا مكنهــا مــن زيــادة حضورهــا محليــا ودوليــا. 

اتحاد رعاية األيتام
Orphans Care Federation

عضو مؤسس في تحالف المنظمات 
SNA السورية غير الحكومية

منتدى المنظمات الغير حكومية في شمال 
NGO Forum NWS غرب سوريا

منبر منظمات المجتمع المدني
CSOs Platform

شبكة منع االستغال واالساءة الجنسيين 
PSEA Network

المجلس الدولي للوكاالت التطوعية 
 ICVA Network
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الشركـــــاء
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معلومات الحساب البنكيعناوين مكاتب المؤسسة

الشـــركاء  جميـــع  اإلنســانية  الشـــام  مؤسســـة  تشــكر 

والمتبرعيـــن علـــى دعمهـــم الكبيـــر ومنحهـــا الثقـــة إليصــال 

المســـاعدات اإلنســانية إلـــى مســـتحقيها، والـــذي لـــواله لمـــا 

تمكنـت المؤسسـة مـن الوصـول إلـى المتضررين والتخفيـف 

ــة. ــذه األوقــات العصيبـ ــي هـ ــم فـ ــن معاناتهـ مـ

HQ Office Address:

Gaziantep Office Address:

Idlib Office Address:

Aleppo Office Address:

Göztepe Mah. İnönü Cad. No:122 

Başkule Plaza Kat:10 Daire:104, 

Bağcılar,     Istanbul – Turkey.

İNCİLİPINAR MAH -  GAZİMUHTARPAŞA BULV - 

KEPKEPZADE PARK İŞ MERKEZ-A BLOK - BİNA 

NO:8  -KAT:18 - 5 NOLU BÜRO -- ŞEHİTKAMİL/

GAZİANTEP

Syria - Aleppo - Sujjo

Syria - İdlib - Maarrat Tamasrin

Bank:  ZİRAAT KATILIM 

Account Name: İNSANİ ŞAM DERNEĞİ 

IBAN: TR01 0000 8768 0009 9000 0020 20

Bank:  ZİRAAT KATILIM 

Account Name: İNSANİ ŞAM DERNEĞİ 

IBAN: TR02 0000 8768 0009 9000 0020 90

Turkish Lira

Dollars
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