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 ...ومقترحات الحلالشمال السوري  في مخيمات النازحينواقع 
 الباحث محمد أحمد خليل

 03.02.2022المركز السوري سيرز 
 ،دأضعع ادةفيي ععادمععردةف ععور  رد ععمدما   عع  د م عع   د2011مععبداية ععددة ععيوردةفيععوريد ععمد ععور  د عع  د

مدإفىدةفشععل ادةف ععورت،د تقصععددامععألد  عع  دةج ععيدةفللعع ه دهمختلفددفل ز حدمردم   قهمد ب وتهمد توجه
ةفل    دةفخ رجدد رد ق اته،د تم  يدةفلع ركدةفع كا دد مدمععي همد اععاةفم،د وجععيد لىدةفلي   رد مدد

ةف عع ين ردأادةفشععل ادةف ععورتدفععودمععردةفل عع   دةجميععادأم عع ادفهععمد جا عع اهم،دةتصهععوةدإفععىدةفشععل ادةف ععورتد
ةفلخقلعع  د ععمدة تشععا داععيد د،د  ك وةدةفخق  د   لدد شاد  وة د ع  وادمردا ويدةفعقشد مدةفلخقل  

 رغعععمدما  فعععددتا ععع ردةفخعععيم  د عععمد،دةفشعععل ادةف عععورتدبشعععكيدة  عععاد تقصعععددموجععع  دةف عععز حدةفلتيعععاري
دةفلخقل  دم يةفتدةفلع   يدم تلايدنتىدفذةدةف و 

دفيدفذهدةفعشاد  وة دفمدتيردةف لددإل ص ددمشا ردإلفغ ءدةفلخقل  د تأم ردنق يدأ ضيدف  م  ه ؟؟؟
ةف ععورتد  ععيددة  ععادمععردةفل  لعع  دةإل  عع  قددةفتععمدتععي مدةفل  قععد،ددرغععمد جععوددنكععومت رد ععمدةفشععل ا

د   لععدد ععمدةفل  قععد،دويةادةف عع ينوادنتععىدةف ععو د ععع  وة جلعقعع  دد غ اف دمردمص فسدمالقدد مؤ  عع  دد
دمردنادةفمقفد باددةفشت ء،د تتياردمع   تهمد مدةيد   دم ذد ز نهمد فصواهمدفلعقشد مدةفلخقل  

دنتىدةف و .
ل  دةإل    قدد مدةفشل ادةف ورتدةفلااردم ذدة يوردةفيوريد مد ور  د لىدد ععمد م عع  ييدتعليدةفل  

خقعععع  د مععععوةددغذةاقععععدد أفن ععععدد غ افعععع دمععععردةفخععععيم  ،دفيععععردفععععذهدتوي ععععبدةف عععع ين رد ععععمدةفلخقلعععع  دمععععرد
ةفل   ية دةفلؤاتددفمدتعععيدة ةقععددفتخمقععفدمع  عع يدةف عع ين رد ععمدةفشععل ادةف ععورت،داععيد صعع دةفعلععيد لععىد

 قلدد وعقددفاق يدةف  ين رد  قلهمدمردةفخق  دإفععىد نععية د ععك قددتيععوادد لىدأادتشكيمش ر بدم تيةمدد
دهم. تتهمد ة تقالف تافظدخموص دفهممأ ىدآمرد
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مع  عع يدةف عع ين رد ععمدمخقلعع  دةفشععل اددت ععلقادةفضععوءد لععىدمععردخععالافلقععددفععذهدةفوراععددةفنايقععددتيلععردأد
 ععمدةفشععل ادد لعع  د ةفصلعقعع  بعععادةفل داهعع د ععيددمععردةفلشعع ر بدةف ععك قددةفتععمدا مععتةف ععورت،د ت عع  اد

بد ب عع ءد تيلفععدد أ ععيةد،دمععردمواععدتف صعع يدفععذهدةفلشعع ر بد ةفاععييعد ععردبعععادإليععوةءدةف عع ين ر،ددةف ععورتد
د ععاحلشعع ر ب،دأ ضعع ادةفدفععذهميععيدد ةفلؤ  عع  دةفف  لععدد ععمدةفل  قععددإا مععدةفل  لعع  ددفاعد تشصقبدة  ععد
ميعععيدفععذهدةفلشعع ر بدةفتعععمدتلغععمدةفخقععع  د ت ععت يفه داونعععية ددإلا مععدد عععمد ه  ععددةفوراعععددبعععادةفلقتانعع  

د ك قددفل  ين رد مدةفشل ادةف ورتدةفلاار.
 داه د" ا  دم  قودةو تص بد"دةفع  دةفل ضم،دتوضحدأ ض ردةفلخقلعع  د تععوي همد مدآخادإنم اقددا 

د4مل واد  يح،دمردأصععيدأميععادمععردد2.1 اودةف  ين ردةف ور  ردالغتدد مدةفشل ادةف ورت،د إادأ يةد
أفععألدد43دد ععك ادةفلخقلعع  دمل و عع اد ،د ععمدنعع ردي لعع د ععي ععمدةفشععل ادةف ععورتدماليعع رد ععورتد  ععك واد

أققلتد مدأرةضديرةعقععد،ددمخقل د شوةاق ادد282مخقل ا،دمردا  ه دد1293 عقشوادضلردد،دد  يحدد869 
د1. ودتاميد لىدأتدد مدأ دم   ييدإ    قددأملقد

 قيدةفعشععاة دمععردةف عع ين رد ععمدفععذهدةفلخقلعع  دنقعع تهمدم ععذداية ععددمأ عع يدةف ععز حد ععمد ععور  ،د تقصععددةف ععادد
تع  مدفذهدةفلخقل  دةفيي ادمععردةفمعععوب  د  لععدد دد،دةفق رصد مد ميدةفشت ءد  ي دتوة ادموةددةفتي ئ

دفذهدةف  وة 
 د وةصألدثلصقععدداو ععد،دأد دإفععىدأضععاةردة  ععايد2022 ايدشهيدةفشل ادةف ورتدةفلااردمبداية دد   د

فمدتتالععيدفععذهدةفعوةصععألد د مدةفلخقل  ،دن عديوجيدةفيي ادمردةفخقمدب فقددفمديتمدتغ  اف دم ذد  وة د
د.لىدرؤ سد  م  ه  دمل دأدىدإفىد قو ه 

 با ععع دإنمععع اق  د" ا ععع دم  عععقودةو عععتص بد"دأمعععيدةرتفععع رد عععيددةفلخقلععع  دةفلتضعععاريدمعععردةفعوةصعععألد
مخقلعع ادنتععىدةعادمععبدة ععتلاةردد266إفىدأميادمردد 2022ةفل ا دد ةفيلصقددخالادشهادة  وادةفي  مد
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نا قعع ادضععلردتلعع دد23 للق  دةفتوث  دةفي ملددفللخقل  د مدمختلألدةفل    ،د ض فدإف ه دأميععادمععرد
دةفلخقل  ،دمبدة خف ضدم تلاد مددرج  دةفااةري.

ب عع  دد ففتدإفىدأادةو ععتص بددةإل  عع  قددفلل  لعع  دةفع ملععدد ععمدةفل  قععددفععمدت ععصيدأتدتا ععردإضعع  م
ة تلاةردةفعوةميدةفصو د،د ي  ديدنصمدةجضاةر،دإض  ددإفىدضعألد للق  دةفتلو يدةفااق ععقددفدنععية د

دةجخ ايد مدةفلخقل  .
%دمععععردةفلخقلعععع  دود  ععععت قعواد70أادةف عععع ين رد ععععمدأميععععادمععععردد" ا عععع دم  ععععقودةو ععععتص بد"د أ ضععععح

  دةفتععمدتاة عع دمععوةددفلعععزاد لععىد%دمععردةفلخقلععد95ةفامواد لىدموةددةفتي ئددفهذةدةفع  ،دةل د ات جدد
ةإل اةرد ععمد للقعع  د قععيد    قددفل  ين رد مدةفلخقل  ،د دةفخق  ،دمل ديت ل دي  ديد للق  دةإلغ ثددةإل

ةف عع ين ردمععردةفلخقلعع  دإفععىدم عع مردمؤاتععدد ةفتععمدمععردشععأ ه دتخمقععفدةجضععاةردةف  جلععدد ععردةفعوةمععيد
دةفصو ددةفلختلفد.

ةتلو ععيدة ععتص بدددمل ععوادد ورد39مععردا ععيدةجمععمدةفلتاععييد ةفنعع ف د أمععيدأاد صععزدةفتلو ععيدةفلعلععرد  ععهد
،دفععودم لعع دأاععيدمععردةفل لعع دةففعلععمد تاتعع جدةفلخقلعع  دإفععىدضعععألدفععذةدةفل لعع دفلوصععوادةفشععت ءدفل عع ين ر

د2%دمردةونتق جد قا.85إفىدتأم رد
ددةفعوةصععألد مدةيد   دتع  مدةفلخقل  د مدةفشل ادةف ورتدمردفععذهدةفلأ عع يد ععمد مععيدةفشععت ء،د تقصععد

ةفقو ددةفتمدتهي د تغاقدةفيي ععادمععردةفخقعع  د تا صععادةفلخقلعع  دملعع د عااععيد صععوادةف ععع  د ةفلعع ءدفهعع ،د
نيدفذهدةجيمددود كواد مدتقي مدةفخيم  دفهذهدةفلخقل  د ودات يييدةفخععقمدبععأخاىدجييععيي،داععيد صعع د د

قلعع  دفععمدمععو ردفللععي   ردةفعليد لىدإ ش ءدةتيد ك قددتيععواداييلععدد ععردةفلخقلعع  ،د ععإادة تنعع ردةفلخ
 هععذةدة تقعع صدمععردأب ععادنقععواهمد فععودةفعععقشدةعمععرد ةو ععتقاةرد ععمدم عع يادتالعع همد تخفععألدمع  عع تهم،د

،د إادنععع دةفععععوديدفعععودنععع دأ   عععمدفل ععع ين ردود لكعععردنععع جتهمدفلعععي مدةإل  ععع  مد ةإلغععع ثمد تقلعععيدمعععر
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امألدمي همد ااةفمدمل دأج ععافمدةفت  ياد  ه،د لردنقهمدةفعوديدإفىدد  رفمد ما  ندد    دةج يدةفذتد
د لىدةف ز حد ةفعقشد مدةفلخقل  ،دفيردفلتخمقفد  همد ص دإا مددمش ر بد ك قددجييييدفهم.

يوجيدةفيي ادمردةفل  ل  دةإلغ ثقدد مدةفشل ادةف ورتدتقي دةفل   ييدفل  ين رد مدةفلخقل  دفي ه دود
 ةفا جددةج   قددفمدتعع م رددا   مدفذهدةفلخقل  ،ةفتمدبا جددفه د  جلقبدةفا ج دت ت قبدأادتل قد

مأ ىدآمردفهم،د  تمدةفاييعد ردبعادةفل  ل  دةفتمدتقو دبلش ر بد ك قدد مدةفشل ادةف ورتدف قيد
ةف  ين ردمردةفخق  دإف ه ،دمبدذةادبعادةفتف ص يدةفلتعلقععدداهععذهدةفلشعع ر بد معع دةفخععيم  دةفتععمدتقععيمه د

دفل  ين ر.

 ية المستهدفة في هذه الورقة: المنظمات اإلنسان
دم  لددةف  ق ادةفلاصوص. ➢د.م  لددرنلددنوادةفع فم ➢

دم  لددأااةر. ➢دف ئددةإلغ ثددةو    قد.ددIHHم  لدد ➢

د."Syria Relief"م  لدد ➢دم  لدد   ءدةإلغ ثقد.د ➢

د ا  دملهمدةفت و م.د ➢ .دم  لددا ق ادةإلغ ثقد ➢

 منظمة رحمة حول العالم: 
أجاةفعع دةفن نعععدمععبدةج ععت ذد  ععيدةفوفعع ردةفلالععيدمععييادمكتعع درنلععددنععوادةفععع فمد ععمدمععردخععالادمق الععدد

م  قدددرردةففاة د ةفل   دفل  قددغمردةفز توادتمدةفاييعد ردأفمدةفلش ر بدةفتمدتقو داه دةفل  لدد
(،دميععيدمشعع ر بدإغ ثقععددت لو ععد ععمدةفشععل ادةف ععورت،دن عععدتعت ععادمشعع ر بدم  لععددرنلععددنععوادةفععع فمد 

  عععتمدتوي عهععع د لعععىدةف ععع ين رد عععمد،د.. غ افععع ةفلشععع ر بدةفشعععتو ددمعععردتعععأم ردمعععوةددتي ئعععدد فنععع سدشعععتوتد
مخقل  دةفشل ادةف ورت،دأ ضعع ادمشعع ر بدخ صععددبق عع ردةفتعلععقمدمععردتوي ععبداا   ععقدد مععوةددا عع ءدفدا قععدد

د.أض نمد نلال دإ   رد توي بد ليدإغ ثقدد توي برمض  قددد،د موةايةفلير قد
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 قعععععيدا مععععععتدم  لععععععددرنلععععععددمععععععبداية ععععععدد عععععع  د

 ،داتوي عععبدمعععوةددتي ئعععدد معععية  د أفن عععدد2022

  الععدد لععىدمخقلعع  دد400شععتو ددجميععادمععرد

ماععقادميي ععددة ععزةي،د توي ععبدميععيدفععذهدةفلععوةدد

  العععععععدد عععععععمدةفلخقلععععععع  دد1000جميعععععععادمعععععععرد

دةفل تشايد مدر فدما   ددإدف .

د

د
د

د

ةفلشعع ر بدةفتععمدت عععىدف قععيدةف عع ين ردمععردةفلخقلعع  دإفععىدةتععيد ععك قد،د تي مدم  لددرنلددنععوادةفععع فمدد
د ايدد لتد ييدمش ر ب،دم ه :

شععقدد ععك قددا الععدد لععىدفععذةدد200د مدمشا رد ك مد مداا ددباورتدد مدر فدنل دمؤفععألدمععرد -1
،د مفا شعع  دادمععوةددةف  عع ءكلقععددمععردةفلشا ردمؤ  ددش  دفديت  ،د  للتدم  لددرنلدداي لهدب

 شقدد ك قد.دد200
مشععا رد ععك مدب فتشعع ركدمععبدمؤ  ععددا عع ءد ععمداا ععددباورتععدد ععمدر ععفدنلعع ،دةفلشععا ردمؤفععألدمععرد -2

 .شقدد ك قدد200
مشا رد ك مد مدم  قددازة ددب فقاردمردميي ددةفن رد مدر فدنل ،دةف   ءدمؤفألدمردثال دد -3

الددمردةفعوةايدةفلتوةجييرد مدد  د15شقدد ك قددمصهزيدب في مي،دت تهيفدد15 وةا دم د ق رردد
 ةفلخقل  .دد

د



 

6 

 

دد

دد
 حول العالم  السكنية صور لمشاريع رحمة

  
 ايدتف  لتدم  لددرنلددنوادةفع فمدبشكيد ا بدمبدةفعوةصععألدةفيلصقععددةفتععمدشععهيته دم عع   دةفشععل اد

ةفعععذتد ععع  تهدةف عععورتد عععمدةففتعععادةفل ضعععقد،د ا معععتداتمعععو ادمعععوةددإ المقعععددفوضعععبدةفلخقلععع  د ةفضعععارد
ةفعوةصألدفه ،دم  شييداه دةفصه  دةفية لددفلتخمقععفدمععردشععييدةفلع  عع يدةفتععمديوةجههعع د ععك ادةفلخقلعع  د

د مدةفشل ادةف ورت.
ن عدا  د ا  درنلددنوادةفع فمداتوي بدم ديدةفخ زد لىد يددمردةفلخقل  د  تمدةفعليدفتصه زدنللععدد

 د ععمدميي ععددة ععزةي،د   عععىد ا عع درنلععددب   قععد(د ععتويرد لععىد ععيددمععردةفلخقلعع د2000مؤففععددمععرد 
د3.فلعليد لىدة ت يةادةفخق  دةفتمدتضار د تقصددةفعوةصألدةفيلصقددبخق  دجيييي

 
مقاللة أجراها اللاحث مع األستاذ علد الوهاب المحمد المدير التنفيذي مكتممب منةمممة رحمممة حممو  المممالم عمم  مدينممة اعممزاز،   3
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  عععاىدةج عععت ذد  عععيدةفوفععع ردأادف ععع كدبعععاءدشعععيييد عععمدإا معععددمشععع ر بدتهعععيفدإفعععىد قعععيدةف ععع ين ردمعععرد
م  لععددتقععو دبليععيدفععذهدةفلخقلعع  دإفععىدةتععيد ععك قد،د ذفعع د تقصععددةفعلععيدبشععكيد ععادت،دن عععدأادةععيد

ةفلش ر بد لكردأادودتلل دتيلفددةفلشا ردأ دتاميدةفي مدةفي  مدفععهدب في مععي،دملعع ديععؤدتدفلتععأخاد ععمد
ة ته ءدفكذةدمش ر بدففتععاة د و لععد،دجادةفعلععيد كععوادبشععكيد ععادتد أغلعع دةفلشعع ر بدتيععواداية ععددةفعلععيد

داه دفصل دةفي مداي ادتوة ادةفتيلفددةفي ملد.
ةفاععيدود كععوادمععردخععالادتوي ععبدةف ععليدةإلغ ثقععدد ت ععيييدةفخقعع  دةفن فقععددبغ افعع ،د إ لعع دةفاععيد  قتععاحدأاد

فلخ ععادد كوادمردخالاد جوددغا دد وةرئدمشتاةددا ردةفل  ل  دةفف  لدد مدةفل  قععددفتقععي مدتمععور
مععافدصععامد غ افعع دمععردةفخععيم  ،د ةععيدم  لععددتعلععيدبق عع ردمععع ردمصهععزيدبف ي ععمدفليي ععددة ملععدد

هععع د تخممعععه ،دربلععع دبععععادةفل  لععع  دتيعععوادإمك  ق تهععع دب عععق ددجعععيةادفيعععردةفعلعععيدبشعععكيدبا ععع دد ل
جل  مدا درد لىدإ ه ءدمع   يدةفيي ععادمععردةف عع ين رد تاق عع دنقعع يدأ ضععيدفهععم،دب إلضعع  ددأادميععيدفععذةد

ي عععادمعععردةفلخقلععع  د عععمدةفلشعععا رديعععو ادم ععع ن  ديرةعقعععددة  عععايد عععمدةفشعععل ادةف عععورت،دن ععععدت تشعععادةفي
د.أرةضمديرةعقد

 فريق ملهم التطوعي:
مردخالادمق الددأجاةف دةفن نعدمبدةفلييادةفت ف ذتدففا عع دملهععمدةفت ععو مد ععمدةفشععل ادةف ععورتد عع  ألد

د ع ور،دفلاييعد رداية ددتأ قسدةففا  د ة  الاتهد أفمدةفلش ر بدةفتمدا  داه دةففا  :
مت ععو  ردمتوةجععييرد ععمد لعع اد ععمدةجردا،داعع  دد10 دمردا ععيد2012   ددتأ سد ا  دملهمدةفت و مدد

 د نععي  د وةصععألدثلصقععد،د2013ةففا  دبل   ييدةفالجئ رد مدةجرداد مدأ اد عع  دفهععمد لععىدةف ععز حد
جلععبدةفت ا عع  د  عع  يدةفالجئعع ردةفلتوةجععييرد ععمدمخقلعع  دةجردا،دة  ععتدفععذهدأ اد لععىدفا عع دةفد علععي

د ضو.د70 يددأ ض ءدةففا  دبعيف د  صيداددةيدةدن عدنللددففا  دملهمد
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 دتععمدتععاخقيد ا عع دملهععمدةفت ععو مد ععمدتاةقعع د  ععتحدمواععبدإفيتا  ععمدفصلععبدةفت ا عع  ،د2015  ععمد عع  د
د3 ة ادأ ادم مدد ابقععدد  هعع دة  ععدد ععاقدةفععي بد ةفت ععاردةإلفيتا  قععد،دجلععبدفععذةدةفلواععبدبعععيدتفع لععهدرد

دأما كم.دمل وادد ورد35بدنتىدةف و دم د ق ررد،د ايدجلأما كمدمل وادد ورد1شهوردم د ق ررد
 ،دن ععععد جعععيدةففا ععع دأ عععهد صععع دإ صععع ددنلعععواد2020تأ عععسدا عععمدةفلعععأ ىدففا ععع دملهعععمدةفت عععو مد ععع  د

فوضععبدةف عع ين رد ععمدمخقلعع  دةفشععل ادةف ععورت،د  لععيدةففا عع د لععىدشععاةءد ععيددمععردةجرةضععمددم ععتيةمد
خق  ،دبعيدذف دت وردةفعليدف   ءدأا قدد  بققععدد جلبدةفت ا   دف   ءد نية د ك قددصغ ايداييلدد ردةف

 مثل:  
دةفلوجودد مدميي ددة زةي. ك قددد نييد472ةفذتد ضمدد"تجمع عزيز السكني"مشا ردد-1

ددد
 عزيز السكني في مدينة اعزاز تجمع صور لمشروع 

د

  ك قدد مدميي ددة زةي.د نييد270ةفذتد ضمدد"أوتاد ملهم"مشا ردد-2

ددد
 صور لمشروع قرية أوتاد ملهم في مدينة اعزاز 
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 نعععييد عععك قد،د مشعععا ردد261  عععييدمشععع ر بد عععمدما   عععددإدفععع دأفلهععع :دمشعععا ردب ر شععع دةفعععذتد ضعععمد
 تععوة اد نععييد ععك قد،دفععذهدةفلشعع ر بدةف ععك قددجلقعهعع دتضععمدم عع جيد مععيةرسدد176 وروفعع دةفععذتد ضععمد
دم  ددةفخيم  د  ه .

أ لعع د وةصألدثلصقددأد دإفىدضاردة  ادبلخقل  دةفشل ادةف ورت،دد ني  د2022 مبداية دد   د
مخقل  دةفشل ادةف ورتدبع وةاد نتىدآخاداعدمن شادمرددةخيدمردخالاد ا  دملهمدةفت و مدنللدد

ةفلخقلعع  دإفعععىدةفخععع رجد جلعععبدخقلععد(،ديهعععيفدمعععردخععالادفعععذهدةفاللعععددإل مععع ادأصععوة دةف ععع ين رد عععمد
د.ةفت ا   دف   ءد نية د ك قددجييييد  قيدةف  ين ردمردةفخق  دإفىدفذهدةفونية 

،دملعع د عع و اد نععية دأما كععمدد ورد1600000أ عع  دتععمدجلععبدمعع د قعع رردد4 بعععيدة  ععالقدةفاللععددرد
فذهدةفع اال د  الددمتوةجييد مدمخقل  دةفشل ادةف ورت،د  عليد ا  دملهمد لىد قيددد400 ك قددادد

مكو ععدددأما كععم،دةفشععقددآوفدد ورد4إفىدةفونية دةف ععك قددةفصييععيي،دت لعع دتيلفععددةفشععقددةف ععك قددنععوةفمد
دمرد غا دد ص فدد م   ب(.

ود عليد ا  دملهمد لىدإ ش ءدةا     دف قيدةف  ين ردمردةفخق  د إ ل دجلقبدمشعع ر عهدفععمدعنعع ريد ععرد
د.إ ل تقدمتيد

 لععىدةف عع ين ردد غ افعع دمععردةفل عع  ية ،د مداتوي بدموةددةفتي ئدد ةفلععوةددةفغذةاقععد  قو د ا  دملهمدةفت ود
د مدمخقل  دةفشل ادةف ورتدم ذداية دددخواد ميدةفشت ء.

دد
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دد
 صور لحملة حتى آخر خيمة

 
 تل ىدمردجلقبدةفل  ل  دأادت يأدةفعلععيدب فلشعع ر بدةف ععك قددةفل ععتيةمد،د ةفععتخليدمععردجلقععبدةفخقعع  د(

جادةفخق  د ضعه د مءدفلغ  دد  صعع دةفعلععيد لععىدةفععتخليدم هعع د تععأم رد نععية د ععك قدداييلععدد  هعع ،د
فقععدد لكععردةفيي ادمردةفل  ل  دتع  مدمردمشكلددأادةفععي مدةفععذتد ععأتمدفهعع دمععردةفل  لعع  دةفي دأ لمدأادد

ميععيدفععذهدةفلشعع ر بدج هعع دتعت ععاد للقععددتغ  ععادد لععوغاة م،دفيععرد لكععردةفتععأث اد ل هعع دمععردخععالادنلععال د
د4م  صايد ةفضغاد ل همدفلعليد لىدمش ر بدا  ءد نية د ك قددفل  ين رد وض اد ردةفخق  (.

 هيئة اإلغاثة االنسانية: IHHمنظمة 
بإ شعع ءد ،د ا مععتد2011 لىدم   ييدةف  ين رد ععمد ععور  دمععردة ععيوردةفيععوريد عع  دددIHH للتدم  لددد

 للتدةفل  لدد لىدا  ءدةفيو ت اة د ةفيا     (دن عد جععي دأادتيلفععددةفخقعع  د دةفعيييدمردةفلخقل  ،دد
د  فقدد تات جدإفىدت يييدةيد   .

دم ه :مردشق د ك قددإ ل تقد،دبعيدذف دتوجهتدةفل  لددإلا مددةفلش ر بدةف ك قددفل  ين ردةفلكو دد

 نععييد ععك قددتتععأفألدةععيدد100ةفلكو ععددمععرددقرية أبواب الرحمة""أ ادمشا ردا  ءدفه دفودمشا رددد-1
ددد5 نييدمردثال دغافد م   ب.

 
 2022\1\27المدير التنفيذي لفريق ملهم التتوع  ع  الشما  السوري، ع  مكتله، اعزاز، لتاريخ مقاللة أجراها اللاحث مع  4
 . https://www.youtube.com/watch?v=mq46qaXO5SI  ،28 \1\2022موقع الجزير ، علا الرالت التال     5

https://www.youtube.com/watch?v=mq46qaXO5SI
https://www.youtube.com/watch?v=mq46qaXO5SI
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دد
 "صور لمشروع قرية "أبواب الرحمة

 

"دمشععا رد ععك مدإ ععل تمدقريةةة السةة  مشا رد"دد-2

دIHH نييد ععك قددا مععتدبععهدم  لععددد50مكوادمردد

بل  قععععددةفععععز فداا ععععفدإدفعععع دةفغابععععم،دةععععيد نععععييد

 ك قددمكو ددمردغا ت رد م عع  ب،د تععمدا عع ءدمير ععدد

د6 م صيددةخيدةفقا د.

 ،دم ععععع مرد2019 عععععمد ععععع  ددIHHة تتاعععععتدم  لعععععدد -4
 ععمدالععييداابعع  داا ععفدإدفعع دد"السةةلطاع ع ةةد الحميةةد"

ةفشل فم،د ة ادةفلشا ردب وشععتاةكدمععبدم  لععدد  ععتحد
دةر،د دأ يغعععععععورددةر(،د   عععععععتهيفدأ عععععععادةف ععععععع ين رد

ميعععععادتضعععععارةادمعععععردأرةمعععععيدةفشعععععهيةء،د تعععععمدتصه عععععزدةج
م عععع مردةفقا ععععددبل ععععصيد م ععععنيدم ععععية م،دمععععبدتقععععي مد

 
 هيئة اإلغاثة اإلنسانية، علا الرالت التال   IHHلمنةمة الموقع الرسم    6

village-selamet-of-https://ihh.org.tr/ar/news/construction   

 " صورة لمشروع "قرية الس  

الحميد مساكن السلطاع ع د    

https://ihh.org.tr/ar/news/construction-of-selamet-village
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 ععددةفلختلفععدد غ افعع ،دن عععدتضععمدةفلععوةددةفغذةاقععدد تععو  ادةفلقعع هد ةفخععيم  دةفمععاقد،د توي ععبد ةجفن
د 7ةفقا ددت عددأا قد،دةيدا  ءد ضمدثل  مدشق د ك قد،د تققمدةيد  الددبشقددخ صد.

د

باسةةةةةم د لعععععىدمشعععععا رد عععععك مدIHH للعععععتدم  لعععععدد -5
 اد دب فتعععع 2018 عععمد ععع  دد"مدينةةةة الحيةةةاة الجديةةةدة"

قععبدةفلشععا ردبعع فقاردمععبدم  لععددخ  عع دةفن م ععت  قد،د 
إدفعع ،دفععيفدمععرداا ععددةفععادفو عع ردشععل فمدما   ععدد

ةفلشعععا ردإفعععىدا عععع ءدميي عععدد ععععك قدد لوذجقعععد،دتاتععععوتد
شععععقدد ععععك قد،دتتععععوة اد  هعععع دد1600 لععععىدمعععع د قعععع ررد

ةفلععيةرسد ةفلاةمععزدةف  قععدد ةفخيمقععدد ةفلاة عع دةفع مععد،د فععمدعنعع ريد ععردأا قععدد  بققععدد ةععيد عع ا د
 ماة  دصععاقد،د مصهععزيدبك ععويدج ععييددتاتوتد لىدثال دغافد ضمدأرببدشق د ك قد،د ةيدشقد

   .8ةفي مي،دفتيوادةفشقددج فزيدفل كردةفيهاب ءد ةفل ء،دإفىدج   دةففاش خيم  د
 

شععقدد ععك قدد ععمدد100ةفععذتد ضععمدد)قريةةة مجموعةةة  ريةةق القةةرآع ال ةةريم  مشععا رد ععك مدب  ععمدد-6
ةععع  وادةفيععع  مدمعععرد ععع  دد26 عععمددIHHم  لعععددد اعععيد عععللتما   عععددإدفععع ،دتعععمدا  ؤفععع دمعععردةف عععور،د

شعععقدد عععك قددم  قعععددمعععردةف عععورد فعععمداييلعععدد عععردد154 ،دةفعععع اال دةف  ينعععدد عععمدميي عععددة عععزةيد2021
لعقععددتاةلعع ادةفعععاةقدةفخقعع  دةفتععمدةعع  وةد  ععك واد  هعع ،دن عععدتععمدتشعع  يدفععذهدةفشععق داععي مدم هعع د مععردج

د9.فلعيةفدد ةفتع  اد شاةددأرغوادفللفا ش  

 
، علمممممما الممممممرالت التممممممال   2019"قريممممممة السمممممملتان علممممممد الحميممممممد" تفممممممت  ألوالهمممممما، عنممممممب للممممممدي،  7

https://www.enabbaladi.net/archives/303235   2022\1\30، آخر تحديث. 
،   https://www.enabbaladi.net/archives/ 265430ال  ، علا الرالت الت2018مدينة الحيا  الجديد ، عنب للدي،   8

 .2022\1\30آخر تحديث  
 .2022\1\31، آخر تحديث  https://tr.agency/news 133511-وكالة أنلاء تركيا، إلراهيم هاي ، علا الرالت التال   9

 مدينة الحياة الجديدة 

https://www.enabbaladi.net/archives/303235
https://www.enabbaladi.net/archives/303235
https://www.enabbaladi.net/archives/303235
https://www.enabbaladi.net/archives/265430
https://www.enabbaladi.net/archives/265430
https://www.enabbaladi.net/archives/265430
https://tr.agency/news-133511
https://tr.agency/news-133511
https://tr.agency/news-133511
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ف ئععددةإلغ ثععددةإل  عع  قدد نقععوقدةإل  عع اددIHHوجععيدةفيي ععادمععردةفلشعع ر بدةف ععك قددةفتععمدتققلهعع دم  لععددي
 ةفاا عع  د ععمدةفشععل ادةف ععورت،د ود لكععردنمععادجلقععبدةفلشعع ر بد ععمدفععذهدةفوراععددةفنايقععد،دن عععد قععيد

شععقدد ععك قدد ععمدم  قععددإدفعع دةف ععور ددتاععتدشععع رددد16239 ادفهعع دبأ ععهدتععمدا عع ءددأ  د دةفل  لدد مداقععد
د"ف يرد قف ادفلل لوم ر".

 منظمة عطاء اإلغاثية:
رتدبلشعع ر بد ععك قدد عععمدةفشععل ادةف عععودبععععييدمععردةفل  لععع  دةفتععمدا مععتدةإلغ ثقععددتعت ععادم  لععدد  ععع ءد

دفمدفذهدةفلش ر ب:ةفلااردإليوةءدةف  ين ر،د مردأد
"مشعععععا رد  ععععع ءدةف عععععك م"دةفعععععذتدا معععععتدبعععععهد -1

 ،د2017م  لععععدد  عععع ءد ععععمدر ععععفدإدفعععع د عععع  د
متي ملععععععد،دتشععععععليددلشععععععا ردخععععععيم    تضععععععلردةف

،د  قعع ادد مير ععدد م توصععف اددمالقا د م صيةادددمصل  اد
إضعع  ددإفععىدنععيةا دفد فعع اد نععاسدفلتصلععب،دإ ععهد

د10مردةف  ين ر.  الددد750فقاةبدديت بد
د،د مادةفلشا ردبعييدماةني:د مدميي ددجاةالسداا فدنل دةفشاامعطاء السكني مشا رددد-2

 نععييد ععك قد،د فععمدعنعع ريد ععردا عع ءد عع بقمد ضععمدم عع يادتتععأفألدمععردد260تشععليدةفلانلععددةج فععىدن عععد
د.،دأ دثال دغافد م   ب،د   تمدت لقله دفلع اال دةف  ينددبعيدشهادرمض اغا ت رد م   ب

 نععييد ععك قد،د فععمدعنعع ريد ععردم عع يادأرضععقددتتععأفألدمععردد540ةقلعع دتشععليدةفلانلععددةفي  قععددا عع ءدنععوةفمد
د.غا ت ردمبد  ادد ل   د

 
 https://www.enabbaladi.net/archives/ 164055، علا الرالت التال  2017تجمع عتاء السكن ، عنب للدي،   10

 .2022\2\1آخر تحديث  ،

عطاء السكني مشروع   

https://www.enabbaladi.net/archives/164055
https://www.enabbaladi.net/archives/164055
https://www.enabbaladi.net/archives/164055
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نععععيةا د  مععععدد  ععععوقدتصعععع رتد مير ععععدد م ععععصيد ععععمدميي ععععددجععععاةالسد  ضععععمدمصلععععبد  عععع ءدةف ععععك مد
 تهيفدجلعقدد   ءدفإلغ ثععددةإل  عع  قددفتا عع رد،ددىدإدةرتدفتقي مدةفخيم  دفل  ين ر م توصأل،د م  

د.11ظا فدنق يدةف  ين ردةفمعندد مدمخقل  دةفشل ادةف ورتد

دد

دد
 مشروع مجمع عطاء السكني في جرابلس 

 :اإلغاثية منظمة بنياع
ردإنيىدةفل  ل  دةفع ملدد مدةفيةخيدةف ورت،دة تص اتدف يةءدةف  ين رد أ لقتدمشا ددمردد ق اام  لددتعت ادد

د عمدأرضد ةفلشعا ردةفنع ر،د  قعبددميي عداهعيفدتعأم ردشعق د عك قددجفع فمدةفلخقلع  د عمددد"اا ددشا  ادةفاقع ي"
د15بل ع نددت لع دشعل ادنلع دفلنع رددفليي عددمدفللهصا ر،د مدم  قعدد  و عق ا(دةفت بععد  رغددب فقاردمردمخق

قدد ك قددتضمدةيدشقددغا ت رد م   ب،دمبدتوة ادتلييية دةفمافدةفمام،دشدد98،د ضمدةفلشا ردأفألدمتا
د100أمتعع ر،دأمعع دم عع نددةف عع ا دةفعلععوتدد210كو ععا دمععرد عع بق ر،دم عع نددةف عع ا دةجرضععمدمدم ععصيد تععمدا عع ءد

د12صأل.د16مكو ددمرد،د290×دد290فتعلقمدةج ف اد فمدعن ريد رد  بق ردبل  ندد  مير دد،متا

 
، آخممر تحممديث   https:// 2u.pw/UR5xs، علا الرالت التممال  2021، زيتون، اعتتاح مجمع عتاء السكن  ع  جراللس 11

1\2\2022. 
، آخممر  https://2u.pw/pmoNu، علمما الممرالت التممال   2021قريممة شممريان الحيمما ، حممحيفة حلممر، نممد  اليوسممف،  12

 .2022\1\31تحديث 

https://2u.pw/UR5xs
https://2u.pw/UR5xs
https://2u.pw/UR5xs
https://2u.pw/pmoNu
https://2u.pw/pmoNu
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ددد
 "شرياع الحياةصور لمشروع "قرية 

تخفععألددمشعع ر بد ععك قدا مععتدم  لععددا قعع ادةغ افعع دمععردةفل  لعع  د ععمدةفشععل ادةف ععورتدب فعلععيد لععىد د
د.مع   يدةف  ين رد مدمخقل  دةفشل ادةف ورتد

 منظمة ال نياع المرصوص:
 ععمدد 2020 عع  ددةف  قعع ادةفلاصععوصد ععمةف ععك مدإليععوةءدةف عع ين ر،دا مععتدبععهدم  لععدددد"تاةنلععوة"مشا ردد

ميي ددجاةالسد مدر فدنل ،دمؤفألدمردأفألد نييد ك قد،دةيد نييدمكو ددمردغا دد م   بدمبدتاكد
م  نددأرضدصغ ايدبص   دةيدشقدد لكردةو تف ديدم ه د مدةفزرة ددأ دتابقععددةفا وة عع  ،دت لعع دتيلفععدد

 13د وردأما كم،د  تضلردةفلشا ردم صيد مير د.د950بد عادةجرضد ةفخيم  دميد نييدم

ددد
 السكني في مدينة جرابلس ال نياع المرصوصمشروع منظمة 

ةفل ا عععدد تقععو دم  لععددةف  قعع ادةفلاصعععوصدةغ افعع دمععردةفل  لععع  د لععىدتوي ععبدمعععوةددةفتي ئععدد ةفعععوةياد
دةف  ين رد مدمخقل  دةفشل ادةف ورت.شتو دد  ليدغذةاقدد لىدد أفن د

 
 مشممممممروم تراحممممممموا، منةمممممممة اللنيممممممان المرحممممممو  اإلنسممممممانية، يوتيمممممموب، علمممممما الممممممرالت التممممممال   13

https://www.youtube.com/watch?v=HEU0Os1adIg . 

https://www.youtube.com/watch?v=HEU0Os1adIg
https://www.youtube.com/watch?v=HEU0Os1adIg
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 ":Syria Relief"منظمة 
 ععمدأ ةخععاددجلعقععدد   عع ء”دةف ععور دد”دةفخ ا ععددةف ا    قععددب فتععع  ادمععبSyria Reliefأ ل ععتدم  لععدد د

ميي ععددإليععوةءدآوفدةف عع ين رد ععمدشععل ادغععارد ععور  د نلعع يتهمدمععردةفلععو د ععمد،د ردا عع ءد 2021   دد

ادةفهعععيفدمعععردإ شععع ءدةفليي عععد،دا ععع ءدمصتلعععبديل عععمدء،دةفل  خقعععددةفق  عععقدد عععمد معععيدةفشعععت دظعععيدةف عععا ف

آوفد  ععععلد،دد6  تضععععمدةفليي ععععدد اععععودأفععععألدم ععععزادف اععععود،دور  ردةفتعلقلقععععدد ةفمععععاقدةنتق جعععع  دةف ععععد

م ععزا،د مععردد100ب إلضعع  ددإفععىدمير ععدد م تشععفىد ني قععدد م ععصي،دا  لعع دأ هععتدةفل  لععددا عع ءد اععود

دآدد150ةفلقاردأاد منحدد ت لعع دتيلفععددةفلشععا رد اععودمل ععواد،دبالععوادشععهادشععن بدةفلق ععيدخععادجعع فزاةم ععزوا

د14أفألدد وردأما كم.د144ج قهدة تاف  مدأتدم د ع داد اودمل و  رد د600 

 منظمة أبرار:

ت عىدم  لععددأاععاةردمععردخععالادمشعع ر عه د ععمدةفشععل ادةف ععورتدتخمقععفدمع  عع يدةف عع ين رد ععمدةفلخقلعع  ،د

 قيد للتد لىدمشا رد ك مدب  مد"اا ددنلمدصغ ا"د مد

العععييددةاععع د  نقعععددةختعععا رد عععمدر عععفدنلععع ،دتقعععيردم ععع ندد

 قععو دةجرضدةفتمد قشغ ه دةفلشا ردايالثدد شاد"د  م"،د د

شععقدد ععك قد،دةععيدشععقددمكو ععددد100ةفلشععا رد لععىدتععأم رد

،دمععبدتصه ععزدةف ااعع  د ا عع يدد2 د32   ععاددفوةاقععددبل عع نددإجل فقععددودتقععيد ععردد م عع  بدمععردغععا ت ر

 
 .2022\1\31، آخر تحديث   https:// 2u.pw/qlRra، علا الرالت التال  press-syria ،2021موقع  14

 قرية "حلم صغير" صورة ل

https://2u.pw/qlRra
https://2u.pw/qlRra
https://2u.pw/qlRra
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  الععددمععردةف عع ين ردةفلتوةجععييرد ععمدد100إيععوةءدمععردةفلشععا رد ةفهععيفد،دفلمععافدةفمععامدضععلردةفقا ععد

د15ةفل  قددضلردمخقل  د شوةاقد.

  دةفتععمدتعلععيد لععىدجلععبدةفت ا عع  دف عع ءد نععية د ععك قددفل عع ين رد ععمد ف عع كدبعععادةفصلعقعع  د ةففع فقععد

دةفشل ادةف ورتدةفلااردميي:د

ةففل    قددت ا   دف   ءدأميادمردد"48جمعية اإلغاثة  "فااةددةإل المقدد مدةفيةخيدةففل    م"د  اددة

مععيد ن عععدأا ،ةف ععورتد"دإليععوةءد عع ينمدةفلخقلعع  د ععمدةفشععل اديافةةا ال رتقةةال"دفقا ععد نععييد ععك قددد600

د ورةادد1560م زاديتيوادمردغا ت رد نل  د م ني،د  تضلردةف  ىدةفتاتقد،دن عدتقععيردةلفتععهدا اععود

د.16أشخ صد5أم اةق ا،دمش اةادإفىدأ هد كفىدف كرد  الددتتيوادمرد

ددد

 صور لمشروع قرية يافا ال رتقال

نللددد"جمعية القلوب الرحيمة"دب فتع  اد ةفت    دمبدأ ل دش رد ل    م،ديي ىدإااةهقمدخل ي،ددد اي

د،دن عدفتأم ردم  مردة ل تقددفل  ين ر،داييلدد ردةفخق  د"،دا تدايادخقلد"د  وةاتاتدد واتدتفعع  الا

 
، آخممر تحممديث   https://2u.pw/vmSOD، علمما الممرالت التممال   2021قريممة حلممم حممدير، مممداد قلممم ونممل  ق ممية،  15

29\1\2022. 
 .2022\1\31حديث  ،آخر ت https:// 2u.pw/8dNc4، علا الرالت التال  2022حملة عاع  خير، موقع سوريا،  16
 

https://2u.pw/vmSOD
https://2u.pw/vmSOD
https://2u.pw/8dNc4
https://2u.pw/8dNc4
https://2u.pw/8dNc4
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سدةفلاتلععد،دم  ععااةدمععردا ععيدةفشععع دةففل عع   مد ععمدمع ععمدةفل عع   دةففل عع   قد،د خموصععا دم  قععددةفقععي

صععععغ ايد  هعععيفدةفلشععععا ردف  ععع ءداا ععععدد،دأفععععألدد ورد950ن ععععد صععععحدةفقععع الواد لععععىدةفلشعععا ردبصلععععبد

د وردد2700شعععقدد عععك قد،دةلفعععددةفوةنعععييدم هععع دد1700،دتضعععمد عععمدةفشعععل ادةف عععورتدةفلاعععاردفل ععع ين ر

د17أما كم،دةل د  تيفيدةفق الواد لىدةفلن دريدا   ءدم صيد ماةزد  مد مير د.

إليععوةءدةف عع ين رددال يمكن حصر جميع المشاريع السكنية التي تقيمها المنظمات فةةي الشةةمال السةةوري 

 ععمدةفشععل ادةف ععورتد ععمدفععذهدةفوراععددةفنايقععد،دفيععردة ععت ع  دت ععلقادةفضععوءد لععىدأفععمدةفلشعع ر بدةفتععمدتععمد

ىدأميععادمععردةفعليد ل ه د مدةفشل ادةف ورت،دن عد قيرد يددةفشق دةف ك دد مدجلقبدفذهدةفلش ر بدإف

أفعععألدد43مل و عع اد أفععألد نععييد ععك قدد فععذةدةفععععيددفععقسدبقل ععي،د في ععهدغ ععادةععع  مدإليععوةءدأميععادمععردد21

فعععذةدةفععععيددمعععردةفونعععية دةف عععك قددةععع ادبصهعععودد عععيددال عععيدمعععردمتفعععاا رد عععمدةفلخقلععع  ،دد ععع يحد869 

صقبدبعع امدةفل  ل  دمق ر دددبعيددةفل  ل  دةفيلععمدةفع ملععدد ععمدةفشععل ادةف ععورت،دفععذف د صعع دنعععد تشععد

ةفل  ل  د ةفلؤ    د لىد ليدمييدفذهدةفلشعع ر بدف قععيدةف عع ين ردمععردةفلخقلعع  دإفععىد نععية د ععك قدد

ويمكن في نهاية هذه الورقة  رح بعةةا المقترحةةات إ ل تقد،دنتىدفودة ادذف د لىدةفليىدةف و ي،د

دجال:إلقامة مشاريع سكنية وتشجيع المنظمات على توجيه جهودها وإمكانياتها في هذا الم

نعععد تشععصقبدةفل  لعع  د ةفلؤ  عع  د ةفصلعقعع  دةفف  لععدد ععمدةفشععل ادةف ععورتدإلا مععددمشعع ر بد -1

  ك قددتخفألدمع   يدةف  ين رد مدةفخق  .

 
 .2022\1\31، آخر تحديث   https://eldorar.com/node/172916الدرر الشامية، علا الرالت التال    17

https://eldorar.com/node/172916
https://eldorar.com/node/172916
https://eldorar.com/node/172916
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توجقععععهدة  ععععددإمك  قعععع  دةفل  لعععع  دةإل  عععع  قددفععععي مدةفلشعععع ر بدةف ععععك قد،دن عععععد صععععيدأاد ععععيدد -2

منعع ف د  الععد،د فععقسدفهعع ددةفل  ل  دتقو دانعاد"ةفلش ر ب"د مدةفشل ادةف ورتد تمععافد ل هعع 

 أتدأثادإ ص امد لىدأرضدةفوةاب.

أاد كوادفلاكوم  د مدةفشل ادةف ورتدد ردةم ادتدتوجقهدةفل  ل  دةفية لدد ةفضغاد ل هعع د -3

 فيقيدجهودف د مدإا مددةفلش ر بدةف ك قددفل  ين ر.

ل ادأاد كعععوادفللصععع فسدةفلالقعععددإنمععع اق  د بق  ععع  ددقققعععدد عععردةفلخقلععع  دةفلتوةجعععيد عععمدةفشعععد -4

ةف ورتدمرد يددةج اد ةجر  دد ةفخقعع  ،دملعع د  عع  يدةفل  لعع  د ععمد ضععبدممععوردأ فععمدإا مععدد

 مش ر بد ك قددفل  ين ر.

ةفف  لععدد ععمدةفل  قععددفتقععي مدةإل  عع  قددغا ععدد ععوةرئدمشععتاةدداعع ردةفل  لعع  دددةفعليد لىدتشععك ي -5

ةفخيم  ،د ةيدم  لددتموردفلخ ادف ي مدفليي ددة ملددمصهزيدبمافدصامد غ اف دمرد

تعليدبق  ردمع ردبا  دد له د تخممه ،دربل دبعععادةفل  لعع  دتيععوادإمك  ق تهعع دب ععق دد

جيةادفيردةفعليدبشكيدجل  مدا درد لىدإ ه ءدمع   يدةفيي ادمردةف  ين رد تاق  دنق يدأ ضيد

 عععدفهععم،دب إلضعع  ددأادميععيدفععذةدةفلشععا رديععو ادم عع ن  ديرةعقععددة  ععايد ععمدةفشععل ادةف ععورت،دن

دت تشادةفيي ادمردةفلخقل  د مدأرةضمديرةعقد.
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ودت ت قبدةفل  ل  دةفي فقدد ليدمييدفذهدةفلش ر بدجادةفية ل رد مدةفخ رجد م فو ه د لىد -6

أ هعع د للقععددتغ  ععادد لععوغاة م،دفيععرد لكععردةفتععأث اد لعع همدمععردخععالادنلععال دم  صععايدفلضععغاد

  ل هم.

يدمع   يدةف  ين رد مدمخقل  دةفشل ادةف ورتدأاد كوادفل  ش  ردةإل الم  ردد ردة  اد مد ق -7

دفلخ رج،دفتام يدم ديلز دف   ءد نية د ك قددبأم ادايردملكر.

 

 المراجع:
....دأراععع  دة رثعععددتيشعععألدنصعععمدةفلأ ععع ي،د،دةفصز عععاي،د2021ةف عععور واددادودةف ععع ين لعععاديو عععأل،د -1

 .دhttps://2u.pw/4299Y،د لىدةفاةبادةفت فم:د2021
 د.https://shortest.link/ 2Hc2،د لىدةفاةبادةفت فم:2022شنكددش  ،د -2
مواعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبدةفصز عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاي،د لعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععىدةفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاةبادةفتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع فم:د -3

https://www.youtube.com/watch?v=mq46qaXO5SIد. 
 ف ئعععععععددةإلغ ثعععععععددةإل  ععععععع  قد،د لعععععععىدةفعععععععاةبادةفتععععععع فم:دIHHةفلواعععععععبدةفا عععععععلمدفل  لعععععععدد -4

village-selamet-of-https://ihh.org.tr/ar/news/constructionدد
،د لععععععىدةفععععععاةبادةفتعععععع فم:د2019"اا عععععددةف ععععععل  اد  ععععععيدةفال عععععي"دتفععععععتحدأاوةاهعععععع ،د  عععععع دالعععععيت،د -5

https://www.enabbaladi.net/archives/303235د. 
 ،د لعععععععععععىدةفعععععععععععاةبادةفتععععععععععع فم:2018ميي عععععععععععددةفاقععععععععععع يدةفصييعععععععععععيي،د  ععععععععععع دالعععععععععععيت،د -6

https://www.enabbaladi.net/archives/265430د. 
ددhttps://tr.agency/news 133511-ةفاةبادةفت فم: ة فددأ ن ءدتاةق ،دإااةهقمدف يي،د لىد -7

https://2u.pw/4299Y
https://2u.pw/4299Y
https://shortest.link/2Hc2
https://shortest.link/2Hc2
https://shortest.link/2Hc2
https://www.youtube.com/watch?v=mq46qaXO5SI
https://www.youtube.com/watch?v=mq46qaXO5SI
https://ihh.org.tr/ar/news/construction-of-selamet-village
https://www.enabbaladi.net/archives/303235
https://www.enabbaladi.net/archives/303235
https://www.enabbaladi.net/archives/303235
https://www.enabbaladi.net/archives/265430
https://www.enabbaladi.net/archives/265430
https://www.enabbaladi.net/archives/265430
https://tr.agency/news-133511
https://tr.agency/news-133511
https://tr.agency/news-133511
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 ،د لعععععععععععىدةفعععععععععععاةبادةفتععععععععععع فم:2017تصلعععععععععععبد  ععععععععععع ءدةف عععععععععععك م،د  ععععععععععع دالعععععععععععيت،د -8
https://www.enabbaladi.net/archives/164055د. 

 ،د لعععععىدةفعععععاةبادةفتععععع فم:2021حدمصلعععععبد  ععععع ءدةف عععععك مد عععععمدجعععععاةالس،دي تعععععوا،دة تتععععع  -9
https://2u.pw/UR5xsد. 

،د لعععععىدةفعععععاةبادةفتععععع فم:د2021اا عععععددشعععععا  ادةفاقععععع ي،دصعععععاقفددن عععععا،د عععععيىدةف و عععععأل،د -10
https://2u.pw/pmoNuد. 

 تاةنلععععوة،دم  لععععددةف  قعععع ادةفلاصععععوصدةإل  عععع  قد،ديوت ععععور،د لععععىدةفععععاةبادةفتعععع فم:شععععا رد- 11
https://www.youtube.com/watch?v=HEU0Os1adIgد. 

 د.دttps://h 2u.pw/qlRra،د لىدةفاةبادةفت فم:2021،دpress-syriaموابدد- 12
،د لعععععععععععىدةفعععععععععععاةبادةفتععععععععععع فم:د2021اا عععععععععععددنلعععععععععععمدصعععععععععععغ ا،دمعععععععععععيةددالعععععععععععمد  عععععععععععناداضعععععععععععقد،د 13

https://2u.pw/vmSODد 
 د.دhttps:// 2u.pw/8dNc4،د لىدةفاةبادةفت فم:2022نللدد   يدخ ا،دموابد ور  ،د 14
،دآخععععععاددhttps://eldorar.com/node/172916ةفععععععيرردةفشعععععع مقد،د لععععععىدةفععععععاةبادةفتعععععع فم:د 15

 .2022\1\31تاييع:د
 

 المقاب ت:
مق الععددأجاةفعع دةفن نعععدمععبدةج ععت ذد  ععيدةفوفعع ردةفلالععيدةفلععييادةفت ف ععذتدمكتعع دم  لععددرنلععدد -1

 .2022\1\27ي،دة زةي،دات ر ي:نوادةفع فمد مدميي ددة زة
مق الددأجاةف دةفن نعدمبدةفلييادةفت ف ذتدففا  دملهمدةفت و مد مدةفشل ادةف ورت،د مدمكتنه،د -2

د.2022\1\27ة زةي،دات ر يد
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