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ــاني  ــل اإلنس ــاالت العم ــوريين يف مج ــة الس ــة يف خدم ــى المتخصص ــة األول ــون المؤسس أن نك
ــانية. ــا اإلنس ــة وقيمن ــا الحضاري ــن رؤيتن ــاً م ــوي، انطالق والتنم

منظمـــة إنســـانية غيـــر ربحيـــة 
ـــت  ـــا، تأسســ ـــجلة يف تركيـــ مس
ـــم  ـــام 2013 م لتقدي ـــع عــــ مطل
ـــة اإلنســـانية لمســـتحقيها. اإلغاث

من نحن؟

الرؤية

األهداف
تقديم المساعدات والخدمات اإلنسانية واإلغاثية للمنكوبين والمحتاجين. 

دعم وتطوير المجتمع المدني ليكون إيجـابــيـــا مثــقــفــــا  وصــحــيـــا  ومستداما.
ــادية وتأميــن فــرص  رفــع المعانــاة عــن األســر الفقيـــــرة مــن خــالل تقديــــم مشــاريع اقتصـ

ــاة. ــات الحي ــى متطلب ــم عل ــل تعينه عم
تطويــر وتوفيــر الفــرص التعليميــة والعمليــة، وحــّث المســتفيدين علــى ابتــكار حلــول مناســبة 

لواقعهــم المجتمعــي.
التعاون مع المنظمات المحلية والعالمية العاملة يف القطاع اإلنساني.

االرتقــاء بمفهــوم العمــل الخيــري مــن خــالل 
بنـــــاء مؤسســــة حديثـــــة ومتطــــورة تعمل 
على تلبيــــة االحتيــاجـات اإلنسانية واإلسهــام 
بـــفعــاليـــــــة فـــي تمكيـــــــن المجتمعــــــات 

المتضــررة والنهــوض بهــا.

اإلنسانية
االستقاللية

الشفافية
عدم التمييـز

العطـاء بكرامة

القيمالرسالة
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يمــر العمــل اإلنســاني يف ســوريا والعالــم بمرحلــة حرجة، وقــد زادت 
الحاجــة وطالــت المعانــاة ممــا يلقــي علــى الجمعيات ،والمؤسســات 
ــذه  ــاء ه ــة عط ــعرت جمعي ــد استش ــرة، وق ــؤولية كبي ــة مس الخيري
والمشــاريع  المســاعدات  لتقديــم  الهــّم  وحملــت  المســؤولية، 
ــن  ــود النازحي ــزز صم ــاب وتع ــف المص ــا تخف ــي بدوره ــة الت النوعي
والالجئيــن مــن الشــعب الســوري التــي دارت عليــه األيام،كمــا 
هــو  اإلنســاني  العمــل  بمعاييــر  والرقــي  االســتدامة  أن  أدركنــا 

ــن. ــة المانحي ــب ثق ــتمرار وكس ــد لالس ــبيل الوحي الس

والحمــد للــه هــذا مــا اســتطعنا تحقيقــه خــالل عــام 2021 بأكثــر من 
ــالمية  ــة وإس ــة وعربي ــة ودولي ــة أممي ــن مؤسس ــا بي ــراكة م 74 ش
المشــاريع  مــن  وبمجمــوع  دوالر،  مليــون   50 تجــاوز  بتمويــل 
ــن  ــي ،وم ــر الغذائ ــي أو غي ــن الغذائ ــاع األم ــواءًا بقط ــة س المتنوع
مشــاريع اإليــواء واإلصحــاح والتعليــم والصحــة، وبدأنــا ببعــض 
المناطــق بالعمــل علــى مشــاريع التعــايف المبكــر، وعززنــا مشــاريع 

ــتدام. ــر المس ــة ذات األث ــاريع التنمي ــاف ومش األوق

م. خالد العيسى
المدير العام

كلمة المدير العام

علي الطنطاوي

اإلحسان أن تعطوا من قلوبكم
ال من أيديكم وحدها، فيكون المال في اليد،

والبسمة على الشفاه،
والكلمة الطيبة المواسية على اللسان
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الهيكلية اإلدارية

الجمعية
العمومية

مجلس
اإلدارة

المدير
العام

سكرتاريا تنفيذية

رقابة داخلية

إدارة الخدمات
االجتماعية

برنامج الحمالتقسم المناصرةقسم المراقبة والتقيمقسم جودة التعليم
والمشاريع الخاصة

قسم الموارد البشرية قسم المحاسبة

قسم التكنولوجيا

ع الفرو

قسم المشتريات

قسم االعالمقسم المنح والشراكاتقسم االيتام
قطاعات العمل اإلنساني

قسم المستودعات

قسم الخدمات 
االجتماعية

قسم الصحة
النفسية

قسم العالقات العامةقسم االمتثال

قسم تنمية
الموارد المالية

إدارة المشتريات
والمستودعات

إدارة التطوير
واالمتثال

إدارة العالقات
ادارة الشؤونادارة البرامجالعامة

القانونية
ادارة الشؤون

المالية
ادارة الشؤون

اإلدارية
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إنتشارنا فروع الجمعية
إسطنبول

ع سوريا 8 ع تركيا 4فرو فرو

عدد الموظفين
1.120

أورفا
غازي عنتاب

هاتاي

الساحل

سرمدا

جرابلس
عفرينتل ابيض

أطمة الباب

ريف حلب الغربي

أطمة
أعزاز
الباب

تل ابيض
جرابلس

ريف حلب الغربي
الساحل
سرمدا

اسطنبول
أورفا

غازي عنتاب
هاتاي
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حجم التمويل

3,173,930
مستفيد

2021

حجم التمويل

1,058,943
مستفيد

2018

حجم التمويل

1,318,368
مستفيد

2019

حجم التمويل

1,724,232
مستفيد

2020

حجم التمويل

783,011
مستفيد

2016

حجم التمويل

1,119,249
مستفيد

2017

حجم التمويل

195,248
مستفيد

2013

326,578
مستفيد

2014

868,269
مستفيد

2015

حجم التمويل حجم التمويل حجم التمويل

17,340,377 $ 9,742,115 $ 3,229,380 $

21,300,000 $30,286,141 $53,909,351 $59,250,000 $65,492,230 $

17,340,377 $
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قطاعات عملنا

قطاع األمن الغذائي

قطاع الصحة

قطاع التعايف المبكر

قطاع المياه واالصحاح

قطاع إدارة وتنسيق المخيمات

إدارة الخدمات االجتماعية

قطاع المأوى

قطاع الحماية

قطاع التعليم
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قطاع األمن الغذائي

يساهم قطاع االمن الغذائي وسبل العيش بالحد من الفقر يف 
المجتمعات المتضررة لجميع األشخاص المستضعفين وبناء 
المرونة األسرية، عبر تسهيل وصول الغذاء لمحتاجيه بصورة 

منتظمة، وتعزيز قدرتهم للحصول على مورد دخل ثابت عن طريق 
دعم مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيواني وسبل العيش المستدامة.

2,631,520
مستفيد
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توزيع السالل والقسائم الغذائية

ــر  ــى تخفيــف الفقــر مــن خــالل توفي ــة ال تهــدف المشــاريع الغذائي
الوصــول إلــى الغــذاء للســكان المتضرريــن مــن الحــرب خاصــة 
ــات  ــل المخيم ــون داخ ــن يعيش ــخاص الذي ــاً واألش ــن داخلي النازحي
عبــر توفيــر األغذيــة المنقــذة للحيــاة لتلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة 
األساســية، إضافــة إلــى رفــع المســتوى التغــذوي ومنــع ســوء 
ح أعمارهــم بيــن 6 و 23 شــهر، عبــر  التغذيــة لألطفــال الذيــن تتــراو
ــاد  ــة الح ــوء التغذي ــالج س ــادي وع ــة لتف ــالت الغذائي ــم المكم تقدي

ــة. ــات الدقيق ــص المغذي ونق

2467399
سلة غذائية

10789
قسيمة غذائية

4294
مكمل غذائي

ــن  ــز األم ــى تعزي ــز ال ــم المخاب ــز ودع ــع الخب ــاريع توزي ــدف مش ته
الغذائــي للســكان عبــر توزيــع الخبــز المجانــي للعائــالت ودعــم 
األفــران عــن طريق توفيــر الدقيــق أو التكاليــف التشــغيلية لتخفيض 

ــعار. ــاع األس ــع ارتف ــاج ومن ــف اإلنت تكالي

توزيع الطحين والخبز

14000000
رغيف خبز

1400
طن طحين
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ــن مــن أجلتشــجيعهم  تقــدم هــذه المشــاريع المســاعدة للمزارعي
ــم  ــر الدع ــالل توفي ــن خ ــة م ــة للزراع ــي القابل ــاء األراض ــى إحي عل
الــالزم لهــم يف جميــع مراحــل العمليــة الزراعيــة وتقديــم خدمــات 
ــة،  ــة الحديث ــاليب الزراع ــة أس ــة لمواكب ــم الالزم ــب والتعلي التدري
إضافــة لتســهيل عمليــات تصريــف المنتجــات مــن خــالل بنــاء 

األســواق الشــعبية.

دعم سالسل الزراعة

15.200
مستفيد

2400
مزارع

340
هيكتار مزروع

ــاظ  ــاالً يف الحف ــاً وفع ــب دوراً حيوي ــة تلع ــروة الحيواني ــاريع الث مش
علــى الثــروة الحيوانيــة وإعــادة ترميــم الفجــوة التــي خلفتهــا الحرب 
ــة المواشــي توفيــر  مــن خــالل تشــجيع األهالــي علــى تربيــة ورعاي
الرعايــة الصحيــة واألعــالف لنموهــا وتســمينها، إضافــة للعديــد 
مــن الخدمــات البيطريــة واإلشــراف الفنــي والتوعيــة اإلرشــادية 

ــن. للمربي

دعم وتنمية الثروة الحيوانية

4247
عائلة مستفيدة

500
طن اعالف

121569
خدمة بيطرية
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قطاع المأوى والمواد الغير غذائية

يسعى قطاع المأوى والمواد غير الغذائية لتدارك مشاكل إيواء 
النازحين من خالل بناء المجمعات السكنية وتوفير مقومات 

السكن الكريم لألهالي من خالل تقديم خدمات تأهيل وترميم 
المساكن والبنى التحتية داخل وخارج المخيمات، يضاف الى ذلك 

أنشطة االستجابات الطارئة وتأمين المستلزمات األساسية غير 
الغذائية التي تساعد يف توفير حياة كريمة وآمنة.

178,040
مستفيد
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الشــمال  يف  الســكنية  التجمعــات  بنــاء  يف  عطــاء  بــدأت جمعيــة 
ــام 2021  ــة ع ــى نهاي ــأت حت ــث أنش ــام 2015، حي ــذ ع ــوري من الس
ســتة تجمعــات ســكنية تحــوي أكثــر مــن 3000 شــقة ســكنية. 
وبذلــك تعتبــر جميعــة عطــاء األكثــر عمــالً وخبــرة يف هــذا النــوع مــن 

المشــاريع.

التجمعات السكنية

تركــز هــذه المشــاريع علــى تحســين ظــروف المــأوى للنازحيــن 
الذيــن يعيشــون يف المخيمــات بهــدف التصــدي لتحديــات الحيــاة يف 

ــى مــدار فصــول العــام. ــام عل الخي

مشاريع البنية التحتية وتحسين المخيمات

690
مخيم

9845
خيمة معزولة

100 وحدة سكنية
منطقة اطمة

520 وحدة سكنية
منطقة اطمة

800 وحدة سكنية
منطقة جرابلس

350 وحدة سكنية
منطقة أعزاز

474 وحدة سكنية
منطقة اطمة

780 وحدة سكنية
منطقة جرابلس

2015

2016

2017

2020

2021

2021
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للنازحيــن  الغذائيــة  غيــر  األساســية  المعيشــية  المــواد  تقــدم 
والمتضرريــن علــى امتــداد الشــمال الســوري لتســاعدهم يف الحفاظ 
علــى حياتهــم وحيــاة أطفالهــم وتوفــر لهــم ظــروف العيــش بكرامــة.

توزيع المواد غير الغذائية

تســعى جمعيــة عطــاء مــن خــالل قدرتهــا العملياتيــة الواســعة 
لتكــون جاهــزة دائمــا لتقديــم اإلســناد العاجــل والســريع للتخفيــف 
ح  مــن آثــار الحــوادث الطارئــة يف المخيمــات ومجتمعــات النــزو
عــن طريــق توفيــر خدمــات النقــل واســتبدال المــأوى وتقديــم 

مســتلزمات المعيشــية األساســية.

االستجابة الطارئة

21.350
استجابة طارئة

4423
خيمة مستبدلة

16529
سلة غير غذائية

3450
قسيمة غير غذائية
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قطاع الحماية

يساعد قطاع الحماية يف الوقاية من تعرض األفراد للمخاطر وضمان 
احترام حقوقهم، و االستجابة للحاالت المتعرضة ألي شكل من 

أشكال العنف و االعتداء، إضافة للتركيز على بناء القدرات لألفراد 
و المجتمعات األكثر ضعفاً بما فيهم النساء، األطفال، كبار السن، 

و ذوي االحتياجات الخاصة و تعميم مبادئ الحماية يف كل قطاعات 
العمل اإلنساني.

51,527
مستفيد
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تشــمل مجموعــة خدمــات الوقايــة مــن مخاطــر حمايــة الطفــل بمــا 
فيهــا جلســات التوعيــة، الدعــم النفســي االجتماعــي، بنــاء القــدرات 
للعمــال اإلنســانيين، برامــج مهــارات الحيــاة و المهــارات الوالديــة. 
و  الحالــة  التخصصيــة كإدارة  االســتجابة  يتضمــن خدمــات  كمــا 

ــر ضعفــاً. اإلحــاالت و الدعــم العينــي و النقــدي للحــاالت األكث

حماية الطفل

2260
مستفيدين من البالغين

ــاً  ــر ضعف ــات األكث ــن الفئ ــى تمكي ــة عل ــة العام ــل الحماي ــز تدخ يرك
ــطة  ــالل أنش ــن خ ــة م ــات الخاص ــن و ذوي االحتياج ــار الس ــن كب م
رفــع الوعــي، بنــاء القــدرات، الدعــم العينــي للحــاالت المســتضعفة، 

ــتهدفة. ــات المس ــة للمجتمع ــم الحماي ــتبيانات تقيي ــة الس إضاف
كمــا يقــدم تدخــل الحمايــة العامــة خدمــات التوعيــة و االستشــارات 
المصالــح  و  المدنيــة  األحــوال  وثائــق  قضايــا  حــول  القانونيــة 

العقاريــة.

الحماية العامة

18450
مستفيدين من االطفال

4850
مستفيدين من البالغين

650
مستفيدين من االطفال
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تشــمل خدمــات الوقايــة و التمكيــن للنســاء و الفتيــات عبــر  و 
ــي،  ــم النفس ــي و الدع ــن المهن ــطة التمكي ــة و أنش ــات التوعي جلس
ــى  ــم عل ــف القائ ــن العن ــات م ــة للناجي ــات إدارة حال ــة لخدم إضاف

النــوع االجتماعــي.

الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي

ويشــمل خدمــات التوعيــة مــن مخلفــات الحــرب بأشــكالها و تقديــم 
معلومــات حــول اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا للوقايــة مــن األلغــام و 

األجســام المتفجــرة.

األعمال اإلنسانية المتعلقة باأللغام

150
مستفيدين من النساء

40
مستفيدين من االطفال

2650
مستفيدين من البالغين

11500
مستفيدين من االطفال
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قطاع التعليم

يعمل قطاع التعليم على تحسين الوصول الى خدمات التعليم مع 
إعطاء األولوية للفئات السكانية األكثر حرماناً، حيث يركز القطاع 
على استكمال األنظمة الحالية بدالً من إنشاء أنظمة موازية، مع 

االلتزام باستدامتها، بما يساهم يف عودة األطفال المتسربين 
إلى التعليم ويضمن استمرار الطالب المسجلين، ويحسن جودة 

التعليم المقدم لهم.

17,917
مستفيد
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بهــدف زيــادة مســاحات التعلــم المناســبة واآلمنــة، مــن خــالل بنــاء 
وترميــم المنشــآت التعليميــة يف مناطق تواجــد النازحيــن والالجئين 
ــن  ــة ويمك ــة وآمن ــا متاح ــان كونه ــا لضم ــين مرافقه ــة لتحس إضاف

الوصــول إليهــا بســهولة.

بناء وترميم المدارس

5
مدرسة منشأة

20
مدرسة مرممة

تمكيــن الوصــول إلــى مســاحات التعلــم، بشــكل يضمــن توفيــر 
بيئــة تعليميــة صديقــة للطــالب لتشــجع األطفــال غيــر الملتحقيــن 
بالمــدارس مــن العــودة أو البــدء يف التعلــم ودعــم اســتمرار األطفال 

ــم. ــجلين يف التعل المس

العودة اآلمنة للمدارس

22
مدرسة

10353
طالب
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والتأكــد  الضروريــة  المدرســية  بالمســتلزمات  االمــداد  إعــادة 
مــن حصــول الطــالب والكــوادر التعليميــة علــى الدعــم النفســي 
واالجتماعــي المطلــوب، باإلضافــة للتركيــز علــى تحســين جــودة 

خدمــات التعليــم المقدمــة واالهتمــام بالبيئــة المدرســية.

دعم العملية التعليمية

51
مدرسة

3583
كادر تعليمي

ــر  ــى تطوي ــاء عل ــت عط ــد 19، عمل ــار كوفي ــروف انتش ــتجابة لظ اس
أنشــطة وإجــراءات شــاملة تســاعد يف الوصــول للطــالب المتأثريــن 
بحالــة الطــوارئ التــي فرضهــا انتشــار الوبــاء وذلــك مــن خــالل بــث 
الــدروس التعليميــة عبــر الراديــو وتوزيــع أجهــزة الراديــو علــى 
ــة  ــة المتنقل ــوف النموذجي ــض الصف ــة بع ــة إلقام ــالب بالإلضاف الط

ــات. ــن المخيم ضم

التعليم عن بعد

2400
طالب

48
كادر تعليمي
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قطاع الصحة

يسعى قطاع الصحة الى تحسين وصول خدمات الرعاية الصحية 
األولية والثانوية والمتقدمة الى مستحقها والتوعية حول األمراض 

والوقاية منها، باإلضافة إلنشاء وتوسيع الخدمات المتخصصة، 
والمساهمة يف تأهيل الكوادر العاملة يف مجال الرعاية الصحية 

والعاملين يف الصحة العامة.

115,337
مستفيد
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ــواع  ــع أن ــي لجمي ــالج الفيزيائ ــات الع ــم جلس ــز لتقدي ــدف المرك يه
ــة  ــة األطــراف الصناعي ــات، باإلضافــة لخدمــة تركيــب و صيان اإلصاب
وإعــادة تأهيــل فاقــدي األطــراف نفســياً واجتماعيــاً، كمــا يقــدم 
ــى المركــز. المركــز خدمــة المبيــت والنقــل للمســتفيدين مــن وإل

مركز األطراف الصناعية والعالج الفيزيائي

1105
مستفيد من جلسات 

العالج الفيزيائي

15
طرف صناعي

معاينــات  مــن  المجانيــة  الطبيــة  الخدمــات  إليصــال  تهــدف 
ــول  ــة الوص ــق صعب ــات والمناط ــى المخيم ــة إل ــارات وأدوي واستش
والتــي يتواجــد فيهــا المهجريــن وإجــراء جلســات توعيــة لهــم حــول 

األمــراض والوقايــة منهــا.
الدعــم  الصيدليــة،  العــام،  الطــب  المقدمــة:  الطبيــة  الخدمــات 

النفســي.

العيادات المتنقلة

2634
ادوية

34.767
خدمات طبية
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ــوريا،  ــرقي لس ــمال الش ــا يف الش ــن نوعه ــى م ــة األول ــي المدرس ه
وتغذيــة  الفاعلــة  الطبيــة  الكــوادر  عــدد  بزيــادة  تعنــى  والتــي 
القطــاع الصحــي الــذي يعانــي مــن نقــٍص حــاد يف المــوارد البشــرية، 
بكــوادر طبيــة مدربــة، قــادرة علــى العمــل والتعامــل مــع الظــروف 

االســتثنائية.

مدرسة التمريض والقبالة

توفــر الخدمــات الصحيــة األساســية للحــاالت البــاردة واالســعافية، 
عبــر كادر متخصــص لتلبيــة احتياجــات الفئــات األكثــر ضعفــا يف 

ــع. المجتم
العيــادات الفاعلــة: عيــادة الطــب العــام, عيــادة طــب االطفــال , 
ــر و  ــة, المخب ــادة البولي ــائية, العي ــادة النس ــة, العي ــادة الداخلي العي

الصيدليــة.

المراكز الصحية

30
خريجي القبالة

60
خريجي التمريض

6 اشهر
مدة الدراسة

3
مركز صحي

15
عيادة فاعلة
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التعافي المبكر

يعمل قطاع التعايف المبكر على تحسين آليات التأقلم اإليجابية 
لألشخاص والمجتمعات المتضررة، والحد من االعتماد على 

امدادات وخدمات الطوارئ، بما يساهم يف تعزيز التعايف الذاتي 
للمجتمع المحلي وتغطية االحتياجات والقدرة على الصمود.

19,800
مستفيد
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ــل  ــن العم ــن ع ــدة للعاطلي ــل جدي ــرص عم ــر ف ــاء بتوفي ــوم عط تق
ــرة  ــاريع الصغي ــم المش ــالل دع ــن خ ــش م ــروف العي ــين ظ وتحس
والمتناهيــة الصغــر بالقــروض الميســرة والتــي تســهم يف دفع عجلة 
االقتصــاد ومســاعدة العائــالت الفقيــرة يف االنخــراط يف نشــاطات 
منتجــة ومســتدامة ممــا يســهم يف تحســين ظــروف العيــش لديهــم.

صندوق حياة

تقــوم عطــاء مــن خــالل معهــد عطــاء المهنــي بالعمــل علــى تأهيــل 
الشــباب والشــابات مــن خــالل توفيــر التدريــب المهنــي يف عــدد مــن 
المهــن المطلوبــة يف مناطــق شــمال غــرب ســوريا، كمــا يتــم تدريــب 
المتدربيــن علــى إدارة المشــاريع الصغيــرة والتســويق وريــادة 
ع بتمويــل عــدد مــن المشــاريع الصغيــرة  األعمــال، ويقــوم المشــرو

لبعــض المتدربيــن بالمنــح الصغيــرة.

المعهد المهني

560
خريج

10
المهن المدربة

$3M
قيمة المحفظة

3000
قرض مسترد

99.6%
معدل السداد
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قطاع المياه واالصحاح

مساعدة النازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة من خالل توفير 
خدمات ومساعدات مستدامة والمنقذة للحياة يف مجال المياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية لألشخاص األكثر ضعفًا يف 
المناطق المحرومة من خدمات المياه وذات االحتياجات العالية 
للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، باالضافة الى المواقع 
التي يصعب الوصول إليها من أي نظام مياه مستدام وتحسين 
الوصول إلى إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

75,015
مستفيد
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ــع  ــاه القائمــة وتوزي ــة أنظمــة المي مــن خــالل إعــادة تأهيــل وصيان
منتجــات معالجــة الميــاه وتطهيرهــا بمــا يف ذلــك الدعــم التشــغيلي 
وإدخــال التحســينات علــى إمــدادات الميــاه يف المــدارس واألماكــن 
ــم  ــة لتقدي ــة. باإلضاف ــة الصحي ــق الرعاي ــال ومراف ــبة لألطف المناس
ــن  ــا أمك ــة حيثم ــة البديل ــة الطاق ــب أنظم ــتدامة بتركي ــول مس حل

ذلــك.

البنية التحتية وضمان جودة المياه

الصحــي  والصــرف  الميــاه  توزيــع  شــبكات  توســيع  خــالل  مــن 
يف المجتمعــات والمخيمــات مــن خــالل ربطهــا بأنابيــب الميــاه 
ــض  ــل المراحي ــاء وتأهي ــة لبن ــة، باإلضاف ــي القائم ــرف الصح والص
واالســتحمام والتفريــغ الــدوري لخزانــات الصــرف الصحــي، بمــا 
ــات الصلبــة وتوزيعهــا يف صناديــق  يف ذلــك اإلدارة المنتظمــة للنفاي

القمامــة.

الصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة

385
مرافق صحية

460
طاقة بديلة

67
أنظمة مياه

96726
خزان

144
تواليت

2015
صندوق قمامة
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مــن خــالل توزيــع مــواد النظافــة العينيــة التــي تشــجع علــى تعزيــز 
الســلوك الصحــي، باإلضافــة لتنفيــذ أنشــطة التوعيــة بأســاليب 
الوقايــة بهــدف تحســين المعرفــة بالممارســات الصحيــة الشــاملة.

النظافة والسيطرة على انتشار كوفيد19

الميــاه  بمــوارد  النائيــة  والمخيمــات  حديثــا  النازحيــن  تزويــد 
ــع  ــة لتوزي ــألرواح، باإلضاف ــذة ل ــة المنق ــي والنظاف ــرف الصح والص
خزانــات الميــاه، وتوفيــر الميــاه الكافيــة واآلمنــة عــن طريــق نقــل 

الميــاه بالشــاحنات يوميــاً.

التدخالت في حاالت الطوارئ

4376
سلة نظافة

1876
جلسة توعية

116073
لتر ماء

1876
سلل طارئة
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إدارة وتنسيق المخيمات

يغطي القطاع عموما كافة ما يتعلق بتنسيق العمل بين مختلف 
القطاعات ومختلف الوكاالت العاملة ضمن المخيم الواحد، ومع 

المخيمات االخرى، لضمان سالسة العمل االنساني ووصول 
المساعدة األنسانية لمستحقيها دون مضاعفة الخدمة.

كما يغطي القطاع شؤون حوكمة وإدارة المخيمات بما فيه تشكيل 
اللجان المجتمعية ضمن النسيج االجتماعي للمخيم للوصول إلى 

االعتماد الذاتي ونشر الوعي الخاص بتنظيم المجمتع ضمن هياكل 
وهيئات مجتمعية.

38,745
مستفيد
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تجهيــز وحــدات الصيانــة والطــوارئ يف المخيمــات وتشــكيل اللجــان 
المســؤولة عنهــا وتدريــب المســتجيبين للطــوارئ ولجــان النازحيــن 
بمــا يف ذلــك اإلســعافات األوليــة واالســتجابة للحرائــق ونشــر الوعــي 
ــات  ــد الخدم ــين أدوات رص ــى تحس ــة ال ــوادث. باالضاف ــادي الح لتف

لضمــان الوصــول إليهــا بيــن الســكان النازحيــن.

تعزيز القدرة على الصمود والوصول

156
مخيم

50
نقطة طوارئ

ــن  ــات م ــى إدارة المخيم ــن عل ــدرات القائمي ــز ق ــالل تعزي ــن خ م
حيــث التخطيــط التشــاركي وتنفيــذ المشــاريع لتحســين المخيمــات 
وتنســيق أعمالهــا وتلبيــة احتياجــات الســكان، يف ســبيل ضمــان 
ــة  ــات والحماي ــن أن الخدم ــد م ــي والتأك ــع المحل ــاركة المجتم مش
المقدمــة تتماشــى مــع القوانيــن والمبــادئ التوجيهيــة والمعاييــر 

ــا. ــق عليه المتف

تحسين جودة إدارة المخيمات

217
تدريب

72
مخيم
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إدارة الخدمات االجتماعية

تعنى هذه اإلدارة يف جمعية عطاء بتوفير الرعاية والحماية 
اإلجتماعية لألفراد واألسر سعياً منها لتحقيق التماسك اإلجتماعي، 
حيث تقدم مجموعة من الخدمات واألنشطة والبرامج والمبادرات 
اإلجتماعية يف مجال الضمان والرعاية والحماية والتأهيل لألفراد 

واألسر والمجموعات من ذوي الظروف االجتماعية الخاصة 
وأصحاب األزمات الطارئة.

269,304
مستفيد
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تنتشــر مراكــز عطــاء المجتمعيــة يف 3 واليــات متفرقــة يف الجنــوب 
والخدمــات  االجتماعــي  التمكيــن  برامــج  تقــدم  والتــي  التركــي 
التعليميــة والتدريبيــة والدعــم النفســي لألســر الســورية الالجئــة. 
المجتمــع  يف  األضعــف  الشــريحة  علــى  المراكــز  هــذه  وتركــز 
المتمثلــة بالمــرأة والطفــل مــن خــالل ماتقدمــه مــن خدمــات ترقــى 

بهــم وتؤهلهــم لالندمــاج اإليجابــي يف المجتمــع المضيــف.

المراكز المجتمعية

3000
مستفيد شهريا

واليافعيــن  لألطفــال  نفســي  تعليمــي  تربــوي  ثقــايف  ع  مشــرو
عــن  عبــارة  وهــي  وتركيــا،  ســوريا  داخــل  يف  المتواجديــن 
ســنوي. ربــع  دوري  بشــكل  تصــدر  وإلكترونيــة  ورقيــة   مجلــة 
تركــز المجلــة علــى البعــد التربــوي والتعليمــي وأثــره يف الشــريحة 
المســتهدفة، بحيــث تكــون صلــة تواصــل مــع الطفــل بأســلوب 
بنــاء  إنجازاتــه وطموحــه وتســاهم يف  تعــرض  مشــوق وجــذاب 

شــخصيته وتناقــش أهــم قضايــاه واهتماماتــه.

مجلة عطاء

26
اصدار

138000
نسخة



67
Ataa Annual report 2021

ــام  ــى األيت ــدة عل ــة المتزاي ــاء المالي ــن األعب ــف م ــبيل التخفي يف س
ــم  ــل وإنقاذه ــدة للمعي ــر الفاق ــة واألس ــرة والمتعفف ــر الفقي واألس
مــن حالــة العجــز التــي خلفتهــا الحــرب، تقــدم لهــم جمعيــة عطــاء 
مبالــغ نقديــة تعينهــم علــى تأميــن مــوارد الحيــاة لهــم وألطفالهــم، 
ــم الخدمــات  ــة وتقدي ــة الطارئ باإلضافــة لمســاعدة الحــاالت الصحي

ــاً. ــالت النازحــة حديث األساســية للعائ

قسم المشاريع اإلجتماعية

ــن  ــموليتها م ــاء بش ــة عط ــام يف جمعي ــة األيت ــاريع رعاي ــز مش تتمي
حيــث تقديــم الكفــاالت الماليــة وتأميــن اإلحتياجــات األساســية 
باإلضافــة لإلشــراف االجتماعــي علــى األيتــام المكفوليــن مــن خــالل 
ــر  ــك عب ــم الصحــي والنفســي واالجتماعــي وذل متابعــة وضــع اليتي

ــالت. ــات مؤه ــرفات اجتماعي ــا مش ــوم به ــة تق ــارات دوري زي

قسم األيتام

6223
يتيم

2388
زيارة

576
حالة
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الحمالت الموسمية
تعمــل جمعيــة عطــاء علــى مجموعــة مــن الحمــالت الموســمية بشــكل ســنوي لدعــم قطاعــات 
ــا  ــا م ــاخ ومنه ــات المن ــط بتقلب ــون مرتب ــا يك ــا م ــة، فمنه ــة والحرج ــروف الطارئ ــة يف الظ معين

يتعلــق بمناســبات روحيــة واجتماعيــة متعــارف عليهــا بالمجتمعــات العربيــة واإلســالمية.

حملة الشتاء

حملة رمضان

حملة االضاحي
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حملة الشتاء
3.918

خيمة

7.778
مدفأة

6.725
نظافة

7.248.800
لتر وقود

392
وجبات مطبوخة 

134
قسائم شرائية

11.626
عازل

17.949
بطانيات

20.215
اسفنجات

9.206
ألبسة

8.756
سلل غذائية

828
وسائد

183,272
اجمالي مستفيدين
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حملة رمضان

215,541
اجمالي مستفيدين

11.848
حصة تمر 2 كغ

386
زكاة الفطر

48
هدايا العيد

242.136
وجبة مطبوخة

2.244
حصة لحم 2 كغ

9.510
ربطة خبز

21.324
سالل غدائية
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حملة االضاحي

151,625
اجمالي مستفيدين

39.308
حصة لحم

17.792
حصة لحم
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بهــذا  الخاصــة،  أعمالــه  بــكل  الغيــر  علــى  واعتمــاد  وقرحــة  شــلل  مزريــة..  بحالــة  جــاء 
أذيّــات  لتأهيــل  التخصصــي  عطــاء  مركــز  إلــى  محيميــد  أحمــد  الشــاب  وصــل  الحالــة 
الخشــب. بنجــارة  عملــه  أثنــاء  الثالــث  الطابــق  مــن  ســقط  أن  بعــد  الشــوكي،   الحبــل 

ــاإلرادة واألمــل،  ــى عجــزه ب ــر وتغلــب عل ــة بالصب ــد” شــعلة أمــل، يواجــه اإلعاق اآلن “محيمي
يعتمــد علــى ذاتــه ويمشــي منفــرداً لمســافة تصــل لكيلــو متــر واحــد، وذلــك بعــد عالجــه 

يف مركــز عطــاء ودمجــه يف المجتمــع، متابعــاً بإصــرار وصبــر وإيمــان يلفــت النظــر.

قصة أمل
STORY OF HOPE

شاهد الفيديو

قصص نجاح

اإلصرار 
علــى الحياة

INSIST ON LIFE

شاهد الفيديو

بتجهيــز  اإلنســانية  لإلغاثــة  عطــاء  جمعيــة  فقامــت  لصيانــة،  بحاجــة  وكانــت  دواليــب  ثــالث  مــن  عربــة  “الماغونــي”  اســتأجر 
المــواد  ع  يــوز يــوم،  كل  إشــراقة  مــع  عليهــا  للعمــل  ج  يخــر رافــد”  وأصبــح”  قيادتهــا،  مــن  ليتمكــن  وصيانتهــا  العربــة 
عائلتــه. قــوت  بتأميــن  ليســتمر  العمــل  بقــاء  الوحيــدة  وامنيتــه  توصــف،  ال  وقناعــة  بشــغف  ويعمــل  البقّالــة،  علــى   الغذائيــة 

ــة،  ــة وعيني ــم مســاعدات مادي ــك مــن خــالل تقدي ــى االســتجابة للحــاالت اإلنســانية، وذل ــة عطــاء مــن خــالل مشــاريعها عل وتعمــل جمعي
لمــرة واحــدة أو شــهرية للفئــات األشــد ضعفــاً مــن المهّجريــن والمقيميــن، إضافــة لتلقــي طلبــات المســاعدة للحــاالت اإلنســانية العاجلــة 
ــوع  وتصنيفهــا والتحقــق منهــا عبــر باحثيــن اجتماعييــن متخصصيــن، ومــن ثــم رفــع الطلبــات المعتمــدة إلــى لجــان مختصــة للنظــر يف ن

الدعــم ومدتــه وقيمتــه.
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ال يمكــن وصــف كميــة األمــل والهمــة التــي يملكهــا أســامة، يــدرس ويكمــل تعليمــه رغــم كل 
ــذي  ــل( ال ــم المتنق ــد )المعل ــن بع ــم ع ــج التعلي ــق ببرنام ــا التح ــه، وبعدم ــي تواجه ــات الت الصعوب
أطلقتــه جمعيــة عطــاء، أصبــح أســامة قــادر علــى اســتكمال تعليمــه، وتحقيــق أحالمــه بــأن يصبــح 

ــم. ــاب الهم ــن أصح ــال م ــج األطف ــب ويعال طبي

األمل والهمة
HOPE AND VIGOR

شاهد الفيديو

قصص نجاح

إرادة
ال تقهر

AN INDOMITABLE WILL

شاهد الفيديو

ــاء يف  ــة عط ــب جمعي ــر مكت ــل مدي ــث عم ــروف، حي ــم كل الظ ــل رغ ــى العم ــرار عل ــدي واالص ــزة يف التح ــةً ممي ــد قص ــد، يُجّس ــارق حم ط
ــوة ناســفة يف ســيارة كان يقودهــا خــالل قيامــه بمهمــةٍ انســانية، فقــام بتركيــب  ــر ســاقيّه نتيجــة انفجــار عب ــه تعــرض لبت جرابلــس، لكن
طرفيــن صناعييــن وعــاد للعمــل يف مكتــب الجمعيــة واإلشــراف علــى العمــل ميدانيــاً رغــم االصابــة التــي تعــرّض لهــا، فقــد أشــرف علــى 

ــن. ــه عــن كثــب كامــل شــؤون النازحي ــى متابعت ــةً ال ــث بجرابلــس، اضاف ــالت يف تجمــع عطــاء الســكني الثال إســكان العائ
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شركاء عطاء
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عطاء في اإلعالم
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