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SECD VISION IS THAT EVERY COMMUNITY HAS THE CAPACITY TO
SUSTAINABLY MEET AND DEVELOP THEIR BASIC HUMAN NEEDS

SYRIAN ENGINEERS FOR CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT IS A 

NON-GOVERNMENTAL, NON-PROFIT ORGANIZATION THAT IS NOT AFFIL-

IATED WITH ANY INTERNAL OR EXTERNAL POLITICAL PARTIES OR OR-

GANIZATIONS. IT WAS FOUNDED IN ALEPPO ON 01.01.2013 UNDER THE 

VISION "CAPACITY BUILDING OF HUMAN AND CONSTRUCT THE LAND"

"And then began to join engineers from the rest of the 
Syrian provinces, such as Idlib, Daraa, Hama, Homs, 
Damascus countryside and other areas."

The organization was established in Turkey on 26/09/2013 
and licensed on 24/07/2014.

The organization’s address in Turkey and its offices inside 
Syria

Turkey Gaziantep - MÜCAHITLER MAH.BASMACI VAKİF 
İŞ MERKEZİ 52059 NOLU SOKAK No:1/29 ŞEHİTKAMİL 
GAZİANTEP

Syrian Engineers for Construcation & Development (SECD)

info@secdo.org

facebook.com/secd0

linkedin.com/company/syrian-engineers-for-construction-and-development-organization-secd
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OUR SECTORS
SYRIAN ENGINEERS FOR CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT SECTORS

SECD commences from the concept of comprehensive development as a basis for its 

works, through the implementation of projects in the major sectors of the development 

process.

Address: MÜCAHITLER MAH. 52059 NOLU SOKAK BASMACI VAKİF İŞ MERKEZİ NO:302 

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP, TURKEY

SYRIA: IDLIB - ALDANA, ALEPPO, ALRAII

And also through partnerships with other organizations in other development areas, in 

addition to working to build and develop the capabilities and qualifications of individuals 

to reach an institutional system based on people who are effective at the individual and 

collective levels.
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Water Sanitation Hygiene 
Sector

Education Sector

Shelter and NFI Sector

Eearly Recovery Sector

Protection Sector

Capacity Building Sector

Engineering Studies & Consultancy Sector

التعريف بالمنظمة

عناوين المنظمة

تٔاسسـت منظمـة المهندسـين السـوريين لإلعمار والتنميـة كمنظمـة غيـر رسـمية وغيـر حكوميـة ال تتبـع ٕالى حـزب 

ٔاو منظمـة سياسـية داخليـة ٔاو خارجيـة فـي محافظـة حلـب بتاريـخ 01 / 01 / 2013 تحـت شـعار مـن ٔاجـل بنـاء اإلنسان 

وٕاعمـار األرض. ثـم بـدٔات تضـم فـي صفوفهـا مهندسـين مـن باقـي المحافظـات السـورية مثـل: ٕادلـب ودرعـا وحمـاه 

وحمـص وريـف دمشـق وغيرهـا. تم تٔاسيس المنظمة في تركيا بتاريخ 2013-9-26 وترخيصها بتاريخ 24 / 07 / 2014

تنطلــق منظمــة المهندســين الســوريين لإلعمار والتنميــة مــن مفهــوم التنميــة الشــاملة 
كٔاســاس لعملهــا، عبــر تنفيــذ مشــاريع فــي الركائز الرئيســية لعمليــة التنميــة. 

وعبر ٕاقامة شراكات مع منظمات ٔاخرى في المجاالت األخرى للتنمية باإلضافة ٕالى العمل على بناء وتطوير 

على  بالفاعلية  تتميز  ٔاشخاص  على  قائمة  مٔوسساتية  منظومة  ٕالى  للوصول  األفراد  ومٔوهالت  قدرات 

الصعيدين الفردي والجماعي. 

قطاع المياه والصرف الصحي واإلصحاح

قطاع المٔاوى والمواد غير الغذائية

قطاع الحماية

قطاع التعليم

قطاع االنتعاش المبكر

قطاع التدريب وتنمية القدرات 

الدراسات واالستشارات الهندسية

إدارة وتنسيق المخيمات

قطاع سبل العيش

منظمـة المهندسـين السـوريين لإلعمار والتنميـة

Camp Coordination & Camp Management

MÜCAHITLER MAH.52059 NOLU SOKAK BASMACI VAKİF İŞ :تركيا

 MERKEZİ NO:302 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

سوريا: ادلب، الدانا - حلب، الراعي

Livelihood Sector
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

Syrian Engineers for Construction and Development (SECD) continues hard-working to 
provide basic services to the IDPs and poor people in northwestern Syria to meet their 
needs, SECD provides services to IDPs and poor people without any ethnic, sectarian, 
political, or religious discrimination. SECD also provides some aid to poor Syrian refugees 
inside Turkey.

As it is known, the displaced people and camp residents face severe and critical 
circumstances in northwestern Syria, their basic needs require a huge budget, based 
on SEC'S  ethics and principles, and in cooperation with all humanitarian partners and 
good coordination, we contribute through many activities to meet the basic needs of 
the beneficiaries and get their satisfaction.

SECD support many sectors, WASH, SNFI, CCCM, ERL, FSL, Education, Protection, SECD 
focus on engineering interventions in the targeted areas. 

SECD implemented multi-sector strategic projects during 2021, focusing on improving 
infrastructure at the communities and camps, supporting the water units, solid waste 
management, hygiene promotion, and waste collection campaigns. 

These projects mitigated the misery in the camps and in the communities were filled by 
IDPs through paving roads, establishing firefighting centers, and conducting capacity-
building for technical members about maintenance and protection.

It also ensured the sustainability of water pumping depending on solar energy systems 
with minimum operating costs, almost neglected, the activities included capacity 
building of many local councils, and developing the experience of Syrian engineers, all 
these activities are within the SECD purposes in order to empower the Syrian citizen in 
general, and especially the Syrian engineers to create a strong community that leads 
itself and enable to achieve the sustainable development.

prevention procedures against spreading of COVID-19 pandemic were applied in all 
activities, SECD team, all workers, stakeholders, The number of beneficiaries during 
2021 reached to 372,954 beneficiaries.

SECD in cooperation with its partners is still working hard to support IDPs and 
vulnerable people, and I hope that 2021 will be a good year, blessing, and peace for 
the Syrian people and all peoples of the world.

STATEMENT BY THE
CHAIRMAN OF BOARD

تواصل منظمة المهندسين السوريين لإلعمار والتنمية سعيها لتقديم الخدمات األساسية للسكان في شمال 

غرب سورية وتركز جهودها لتلبية حاجات النازحين و الفقراء دون أي تمييز عرقي أو طائفي أو سياسي أو ديني، 

كما تقدم بعض المساعدات للالجئين السوريين الفقراء داخل تركيا.

غرب  شمال  في  المخيمات  وسكان  النازحون  يواجهها  التي  والحرجة  القاسية  الظروف  أن  الجميع  يعلم  كما 

سورية تحتاج  إلى إمكانيات كبيرة لتلبية الحاجات األساسية والملحة لكننا انطالقا من أخالقنا ومبادئنا وبتضافرنا 

مع جميع العاملين في المجال اإلنساني وتنسيق الجهود فيما بيننا نساهم في العديد من النشاطات التي تسد 

الحاجات األساسية للمستفيدين وتنال رضاهم. 

نفذت المنظمة مشاريع استراتيجية متعددة الجوانب خالل العام 2021 ركزت فيها على تحسين البنية التحتية 

إلى حمالت جمع  التوعية الصحية والنظافة باإلضافة  النفايات الصلبة وحمالت  المياه وإدارة  ودعم قطاعات 

القمامة.





هذه المشاريع ساعدت على تخفيف معاناة النازحين الفقراء في المخيمات وفي المجتمعات 

التي تؤوي نازحين من خالل تعبيد الطرقات وإنشاء مراكز إلطفاء الحرائق وتدريب الكوادر الفنية 

في عدة مجاالت ، كما حققت االستدامة من خالل االعتماد على منظومات الطاقة الشمسية 

قدرات  تطوير  النشاطات شملت  تكون مهملة،  تكاد  تشغيلية  بكلف  المياه  لتغذية مضخات 

سعي  إطار  في  وذلك  السوريين  المهندسين  قدرات  وتنمية  المحلية،  المجالس  من  الكثير 

بصفة  السوري  والمهندس  عامة  بصفة  السوري  المواطن  لتمكين  تملك  ما  بكل  المنظمة 

خاصة إليجاد مجتمع قوي يقود نفسه بنفسه ويحقق التنمية المستدامة

أثناء تنفيذ هذه النشاطات تم االلتزام بإجراءات الوقاية من جائحة كورونا سواء من كوادرنا أو من 

التي  اإلنسانية  الخدمات  من  المستفيدين  عدد  وبلغ  المصلحة.  وأصحاب  العاملين  جميع 

تقدمها المنظمة خالل هذا العام 372,954 مستفيد

 

المنظمة مستمرة في عملها وتقديم المساعدات بالتعاون مع شركائها وأتمنى أن يكون عام 

2022 عام خير وبركة وسالم للشعب السوري ولجميع شعوب العالم.

تعمل المنظمة في قطاع المياه واالصحاح واإليواء والمخيمات والمساعدات غير الغذائية والتعافي 

المبكر والتعليم و الحماية و األمن الغذائي وسبل المعيشة وتركز على التدخالت الهندسية في المناطق 

المستهدفة.

المهندس محمد ويشو

MOHAMMED WISHO

Chairman
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WHAT WE DOأهم خدماتنا

SECD provides execution, design, and supervision services through a technical and 

advisory team of engineers and project managers.

+++

Technical and feasibility studies

Projects developing, planning and management

Projects implementation and operation

Monitoring and Evaluation

Technical and management consultation

Research, Studies, Scientific publications, and workshops carried out by the or-

ganization.

Cooperate with international institutions specialized in matters that require col-

lective action, especially in the areas of human development, human rights, and 

child protection.

Partnership with international organizations and networks working in the areas 

of human development and human rights and reconstruction

1. .1

6.
.6

2. .2

7.
.7

3. .3

8.

.8

.9

4.
.4

5.
.5

تقــدم منظمــة المهندسين السوريين خدمــات التنفيــذ والتصميــم واإلشراف عبــر فريــق تقنــي واستشــاري مــن

المهندسين ومدراء المشاريع

الدراسات الفنية ودراسة الجدوى.

تطوير وتخطيط وإدارة المشاريع.

تنفيذ وتشغيل المشاريع.

الرصد والتقييم.

تقديم المشورة الفنية واإلدارية.

بها  تقوم  التي  العمل  وورشات  المنظمة  تنشرها  التي  العلمية  والمنشورات  والدراسات  البحوث 

المنظمة.

التعــاون مــع المؤسسـات الدوليــة المتخصصة فـي الشـؤون التــي تتطلــب العمــل الجماعي، و خاصــة 

فــي مجاالت التنميــة البشــرية وحقوق اإلنسان، واألطفال.

الشـراكة مـع المنظمـات والشـبكات الدوليـة العاملـة فـي مجاالت التنميـة البشـرية و حقـوق اإلنسان 

وإعادة اإلعمار.

المؤتمرات التخصصية الهادفة إلى تبادل الخبرات مع اآلخرين.
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HIGHLIGHTSأبرز النقاط
During 2021

SECD became an active member of CLIMATE ACTION NETWORK – ARAB WORLD 

network. 

SECD became an active member of Sanitation and Water for All (SWA) network. 

SECD attend the Earth and Environmental Science, Volume 779, 

Fifth International Scientific Conference on Environment and Sustainable Devel-

opment, 1-2 June 2021, Baghdad, Iraq & Istanbul, Turkey, and presented a scien-

tific paper about “Household composting in North Syria case study” which was 

published in IOP Conference Series. The initiative study results were published 

in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, you can see more 

details about this initiative at this link: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/779/1/012112

1.

2.

3.

+++
خالل عام 2021

.1

.2

.3

أصبحت منظمة المهندسين السوريين لإلعمار والتنمية عضًوا نشًطا في شبكة العمل المناخية في 

العالم العربي.

والصرف  المياه  شبكة  في  نشًطا  عضًوا  والتنمية  لإلعمار  السوريين  المهندسين  منظمة  أصبحت 

.SWA الصحي للجميع

حضرت منظمة المهندسين السوريين لإلعمار والتنمية مؤتمر علوم األرض والبيئة، المؤتمر العلمي 

الدولي الخامس حول البيئة والتنمية المستدامة، بتاريخ 2-1 حزيران 2021، بغداد، العراق واسطنبول، 

تركيا، وقدمت المنظمة ورقة علمية حول "تحويل النفايات المنزلية إلى محسنات للتربة".

يمكنك االطالع على ورقة العمل هذه من خالل الرابط أدناه: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/779/1/012112
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الرؤية، الرسالة والقيم
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قيمنا
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VISION, MISSION & VALUES

SECD VISION

SECD VALUES

SECD MISSION

Learning from experiments

Embedding highest quality in our work

Consistently meeting our obligations to our donors

Innovation through:

    Finding creative solutions to the persistent problems of poverty in Syria.

    Upholding the highest ethical and professional standards.

    Continuous honesty and clarity.

    Transparency in all we do.

Every community has the capacity 

to sustainably meet and develop 

their basic human needs

Create communities that lead them-

selves to achieve sustainable devel-

opment

أن يمتلك المجتمع 
القدرة على تلبية 

احتياجاته األساسية 
وتطويرها بصورة 

مستدامة.

إيجاد مجتمع يقود 
نفسه بنفسه ويبدع في 

ذلك لتحقيق التنمية 
المستدامة

التميز من خالل:
     التعلم من التجربة

     تضمين أعلى مستويات الجودة في عملنا

     الوفاء بشكل مستمر بالتزاماتنا تجاه الجهات المانحة. 

االبتكار واإلبداع من خالل: 
إيجاد حلول نوعية ومبتكرة لمشاكل العوز المستمرة في سوريا.

النزاهة في عملنا من خالل: 
     الحفاظ على أعلى المعايير األخالقية والمهنية. 

     الصراحة والوضوح المستمرين. 

     الشفافية في كل أعمالنا و نشاطاتنا.

.1

.1

.2

.2

.3

.3
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ORGANIZATIONAL STRUCTUREالهيكل التنظيمي

Board of Directors

مجلس اإلدارة

Executive Manager
المدير التنفيذي

MEAL Department
قسم الرصد والمتابعة

Internal Audit
قسم التدقيق الداخلي

Hygiene
Promotion

قطاع النظافة

Small Enterprise
Sector

قطاع المشاريع

الصغيرة

Local Concils
Supporting

Department
قسم دعم

المجالس المحلية

HR
Department
قسم الموارد

البشرية

Education 
Department
قسم التعليم

WASH
Department

المياه والصرف

الصحي والنظافة

Projects
Department

قسم المشاريع

Financial 
Administrative

Office
المكتب المالي

واإلداري

Protection
Department
قسم  الحماية

Relif and
Development
Department
قسم  اإلغاثة

والتنمية

Capacity
Building

بناء القدرات

Training and
Qualification

التدريب والتأهيل

Schools
Rehabilitation

إعادة تأهيل

المدارس

Solid Waste
Sector

قطاع النفايات

الصلبة

Damage
Survey Sector

قطاع مسح

األضرار

Procurement
Office

مكتب المشتريات

SPWC Center
in IDLIB

مركز أمن حماية

المرأة والطفل

Food Security
Sector

قطاع األمن

الغذائي

Technical
Support

الدعم الفني

والتقني

Performance
Assesment

and Evaluation
تقييم األداء

Education
Support

دعم التعليم

Drinking
Water Sector

قطاع مياه

الشرب

Energy
Sector

قطاع الطاقة

Finance
Office

المكتب المالي

Community
Development

Sector
قطاع تنمية

المجتمع

Accounting
And Integraty
اإلدارة المحلية

والمحاسبة

Structural
Development
تطوير الهيكلية

Sewage
Sector

قطاع الصرف

الصحي

Infrastructure
Sector

قطاع البنى

التحتية

Development
Studies Sector

قطاع تنمية

الدراسة
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)المجتمعات  سوريا  في  للمتضررين  الخدمات  استمرار  لضمان  الصحي  والصرف  المياه  قطاع  دعم 

المضيفة والمشردين داخليًا، وخاصة النساء واألطفال والفقراء(.

الحد من معدل األمراض المنقولة عن طريق المياه.

الحد من معدل الفقر في المجتمعات المستهدفة.

تحسين الصحة العامة.

تحسين خدمة المياه في المجتمعات المضيفة من أجل استضافة أكبر عدد ممكن من النازحين داخليا 

في مجتمعاتهم.

قطاعات عمل المنظمة
قطاع المياه والصرف الصحي واإلصحاح

أهداف برنامج المياه والصرف الصحي واإلصالح

أحــد أهــم القطاعــات اإلنسانية حيــث تعتبــر المياه الصالحة  وهــو مــن 

الحصـول  بزيادة فـرص  الصحــي وذلـك  الصــرف  للشرب وتصريف مياه 

فـي  تساهم  والتي  الشرب  ميـاه  مـن  ومسـتدامة  كافيـة  كميـات  علـى 

خفـض مخاطـر األمراض المرتبطة بالمياه الصالحة للشرب وتوفير بيئـة 

أكثـر أمنـا وحمـاية للنـاس المعرضين للخطر، وتحسـين نوعيـة الخدمـات 

األساسية فـي مواقـع تواجـد النـاس المستضعفة والعاجزة.

SECD'S WORK SECTORS

IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT HUMANITARIAN SECTORS WHERE 

DRINKING WATER AND SEWAGE DRAINAGE BY INCREASING ACCESS TO 

ADEQUATE AND SUSTAINABLE QUANTITIES OF DRINKING WATER CONTRIBUTE 

TO REDUCING THE RISKS OF DRINKING WATER-BORNE DISEASES, PROVIDING 

A SAFER ENVIRONMENT AND PROTECTING PEOPLE AT RISK, AND IMPROVING 

THE QUALITY OF BASIC SERVICES WHERE VULNERABLE AND DISABLED 

PEOPLE ARE.

WASH SECTOR

PROGRAM OBJECTIVES
1.

6.

2.

3.

4.

5.

Support the water and sanitation sector to ensure continuity of services for the 

affected people in Syria (Host communities and internally displaced persons, 

especially women, children, and the poor).

Reducing the rate of waterborne diseases.

Reducing the poverty rate in the targeted communities.

Promote the public health.

Improve water service in host communities in order to host the largest possible 

number of IDPs in their communities.

The risks of further health deterioration.
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المشروع األول في قطاع الصرف الصحي واإلصحاح

دعم الناس في شمال سوريا من خالل توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية.

277655553154975166592 28321

المستفيدين

المجموعبناتأطفالنساءرجال

الموقع

49.78% 50.22%

27765 55531 54975 166592
TOTAL

BENEFICIARIES

Idleb province > Harem District > Dana subdistrict

LOCATIONS

محافظة إدلب - منطقة حارم - الدانا

THE FIRST PROJECT OF WASH SECTOR

PROJECT TARGET

Support the people in the north of Syria by providing WASH services

Obtain solid waste management, Sewer network, Sanitation, and hygiene in Dana.
هدف المشروع

" إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي ودعم إدارة النفايات الصلبة 
وقطاع النظافة في مدينة الدانا  

"

49.78% 50.22%

28321
males females boys girls
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ACTIVITIESأهم النشاطات

Conducting Sewerage works, the length of rehabilitated pipes is 6013 m in addition 
to 103 manholes and 97 rainwater drainage.

Providing three solid waste trucks with trails for solid waste collection and removal.

Rehabilitating the 3 three solid waste trucks with trails 2 mini truck and loader.

Providing 2400 liter of fuel to operate the SWM vehicles.

Providing 1000 garbage bins, with a capacity of 0.1 m3 .

Conducting 3 waste collection campaigns.

Paying salaries for 50 solid waste workers for 5 months.

Providing 6000 hygiene family kits and water/jerry cans 10-liter capacity.

Providing 6000 baby kits as a separate kit for 4 months, 1500 per month.

Awareness by conducting 6 hygiene promotion campaigns and guidelines to 

prevent the people from COVID-19 pandemic: spreading.

1.

6.

7.

8.

9.

10.

2.

3.

4.

5.

.1

.6

.2

.7

.3

.8

.9

.10

.4

.5

إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي واستبدال )6013( متر من األنابيب وتنفيذ )103( غرفة تفتيش و 

)97( شواية مطرية.

تقديم )3( جرارات مع شاحنات لجمع النفايات الصلبة وترحيلها.

إعادة تأهيل جرارين مع ثالث شاحنات صغيرة ولودر.

تقديم )2400( لتر من الوقود لتشغيل آليات جمع القمامة.

تقديم )1000( حاوية قمامة )0.3( م3.

القيام بثالث حمالت لجمع النفايات.

صرف رواتب )50( عامل في قطاع النظافة لمدة 5 أشهر.

توفير )6000( حصة من مستلزمات النظافة الشخصية لألسرة بيدونات مياه سعة 10 لترات.

تقديم )6000( سلة نظافة منفصلة لألطفال لمدة 4 أشهر، 1500 كل شهر.

القيام بست حمالت توعية بالنظافة الشخصية وإرشادات للوقاية من جائحة كورونا.
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المشروع الثاني في قطاع الصرف الصحي واإلصحاح

تعزيز الصمود لدى السكان السوريين المتضررين من النزاع في شمال سوريا من 
خالل إنشاء  منظومات للطاقة المتجددة )النظام الشمسي( لتشغيل محطات المياه 

ودعم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 

9113111131179640470 8448

المستفيدين

المجموع

هدف المشروع

" تأمين مياه الشرب ودعم إدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي 
والنظافة في 4 مجتمعات باالضافة إلى المخيمات المحيطة بها 

"

51.67% 48.33%

الموقع

بناتأطفالنساءرجال

– منطقة جسر الشغور

جسر الشغور: المرج األخضر الغربي – البشيرية / بللو

الجانودية: الحمامة / كفر دبين

– منطقة حارم

الدانا: مشهد روحين – مخيم سرمين 

THE SECOND PROJECT OF WASH SECTOR

PROJECT TARGET

Igniting Resiliency among the Conflict-Affected Syrian Population in 
north Syria through the establish renewable energy modalities (solar 
system) for the water stations and supporting WASH services 

Obtain drinking water, solid waste management, Sanitation, and hygiene in 4

communities and nearby camps.

8406 16036 16726 49101
TOTAL

7933

BENEFICIARIES

Idleb province > Jisr-Ash-Shugur District > 

Jisr-Ash-Shugur subdistrict: ( Western Marj Akhdar, Bsheiriyeh/Bello)

Janudiyeh subdistrict:  Hamama/Kafr Debbin

Harim District > Dana subdistrict: Mashhad Ruhin and Sarmeen camp

LOCATIONS

51.67% 48.33%

males females boys girls
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أهم النشاطات
.1

.6

.2

.7

.3

.8

.9

.10

.11

.12

.4

.5

إنشاء 4 منظومات طاقة شمسية لتشغيل محطات المياه في المرج األخضر الغربي ، والبشيرية / 

بيلو ، والحمامة / كفر دبين ، ومشهد روحين.

إعادة تأهيل محطات المياه و شبكات المياه وتوسعتها بأنابيب البولي إيتيلين بطول 6840 م في كل 

من المرج األخضر الغربي، البشيرية / بللو ، والحمامة / كفر دبين ، ومشهد روحين ، ومخيم سرمين.

وصيانة  تشغيل  حول  المياه  ووحدات  المحلية  المجالس  ألعضاء  فنية  عمل  ورشات  أربع  تنفيذ 

منظومات الطاقة الشمسية واألمور الفنية واسترداد التكاليف. 

تقديم 3000 كغ من هيبوكلوريت الصوديوم السائل لتعقيم المياه.

تقديم 4000 سلة تحوي مستلزمات النظافة الشخصية لألسرة وبيدونات مياه سعة 10 لترات

القيام بحمالت توعية صحية وتعزيز النظافة في المجتمعات والمخيمات المستهدفة.

توزيع 1600 حاوية قمامة سعة )0.1 م 3( للمخيم والمجتمعات المستهدفة.

تقديم جرارين مع مقطورتين للمجالس المحلية وقطاع النظافة في البشيرية ومشهد روحين.

تقديم 12000 لتر من الوقود وتكاليف التشغيل إلدارة النفايات الصلبة

تأهيل 28 تواليت و 19 حفرة فنية للصرف الصحي في مخيم سرمين

شفط حوالي 300 م 3 من مياه الصرف الصحي  من الجور الفنية في مخيم سرمين

تجريف وردم حوالي 3600 م 2 في المكبات العشوائي في المرج األخضر الغربي والحمامة / كفر دبين. 

ACTIVITIES
Installation of 4 solar systems and operating of the water station in Western Marj 
Akhdar, Bsheiriyeh/Bello,  Hamama/Kafr Debbin, and Mashhad Ruhin,

depending on the solar system. 

Extension of the water network with 6840 m of PE pipes in water station in

Western Marj Akhdar, Bsheiriyeh/Bello,  Hamama/Kafr Debbin, and Mashhad Ruhin, 
and Sarmeen camp.

Four technical workshops were conducted for the local council and water units about 
cost recovery, and technical issues, and solar system maintenance and operation.

Providing 3000 kg of liquid sodium hypochlorite to sterilization the water. 

Providing 4000 hygiene family kits and water/jerry cans 10-liter capacity

Conducting hygiene promotion campaigns in targeted communities and camps.

Provide and distribute 1600 garbage bins (0.1m3) for the camp and the communities.

Providing 2 trucks with a trail for solid waste units

Provide 12000 liters of fuel and operation cost for solid waste management

Rehabilitation of 28  latrines and 19 septic tanks in Sameen camp 

Desludging about 300 m3 of wastewater from the septic tanks in Sameen camp

Cut and fill about 3600 m2 in the random landfill, at Western Marj Akhda and

Hamama/Kafr Debbin

1.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2.

3.

4.

5.

12.
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قطاع المأوى والمواد غير الغذائية

.1

.2

.3

.4

.5

إلــى تطويــر ودعــم  إلــى تحســين مساكنهم و حالــة المأوى، باإلضافة  التــي تحتــاج  االستجابة للمجتمعات 

مرونتها وتماسكها.

بالنـاس  الخاصـة  المسـاكن  تحسـين  خالل  من  واألسر  المجتمعـات  وتماسـك  صمـود  فـي  المسـاهمة 

والتجمعـات السـكنية، وتوفير أدوات المأوى فـي حالـة الطـوارئ للمسـاكن الخاصـة.

الحفـاظ علـى الحيـاة وضمـان حيـاة النـاس وتوفير المأوى والمواد غير الغذائية للنـاس الذيـن هـم بحاجـة لهـا. 

بناء قدرات المجالس المحلية العاملة في قطاع اإليواء.

توفير الحلول السكنية المناسبة.

أهداف برنامج المأوى والمواد غير الغذائية

خالل  مــن  النــزاع  مــن  المتضرريــن  الســوريين  الســكان  معاناة  مــن  الحــد 

تحســين ظــروف المســكن الحاليــة للعائالت عبر تحسـين  ظــروف المســكن 

الحاليــة للعائــالت مـن خـال تحسـين المساكن وإعـادة تأهيلهـا وتمكيـن أولئـك 

الذاتــي واإلدارة  االكتفــاء  األزمـة وتعزيـز  آثـار  للتعافـي مـن  المتضرريـن  النـاس 

الذاتيــة مــن قبــل النــاس المتضرريــن مــن الكــوارث والحــد مــن التأثيــر الســلبي 

للوضــع الراهـن علـى المـدى الطويـل علـى البيئـة الطبيعيـة وتعظيـم الفـرص 

كسـب  سـبل  دعـم  أنشـطة  إلقامـة  أو  علـى  للحفـاظ  المتضرريـن  للسـكان 

وطهـي  إلعـداد  الالزمـة  الوسـائل  مـن  األساسـية  االحتياجـات  وتلبيـة  العيـش 

النحـو  علـى  والتهويـة  التدفئـة  ووسـائل  والفـراش  المالبـس  و  الطعـام 

المطلـوب والحصـول علـى الخدمـات األساسـية الالزمـة لـكل مـأوى.

Reduction of  suffering of conflict-affected Syrian population by improv-
ing current shelter conditions of HHs through shelters’ improvements and 
rehabilitation and enable those to recover from the impact of the crisis and 
promote self-sufficiency and self-management by those affected by the 
disaster, minimize the long-term adverse impact on the natural environment 
while maximizing opportunities for the affected population to maintain or 
establish livelihood support activities and meeting them basic needs of the 
means to prepare, cook and eat food; clothing and bedding an adequate 
covered area or shelter and means for space heating and ventilation as required 
and access to essential services.

SNFI  SECTOR

PROGRAM OBJECTIVES
1.

2.

3.

4.

5.

Respond to communities that need to improve their housing and shelter situation, 
as well as develop and support their resilience and cohesion.

Contribute to the steadfastness and cohesion of communities and families 
in terms of improving housing for people and communities, and providing 
emergency shelter tools for private housing.

Lifesave and ensure people’s lives and provide shelter and non-food items to 
people in need.

Building the capacity of local councils operating in the shelter sector.

Strengthen coordination among all relevant stakeholders to enhance coherence and 
accountability in responding to requirements in the housing sector in the right time.
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المشروع األول في قطاع المأوى والمواد غير الغذائية

تلبية احتياجات المأوى 

5255334992062 505
المستفيدين

المجموع

" دعم النازحين واألسر الضعيفة في المجتمعات المضيفة من خالل 
القيام بإعادة تأهيل مآويهم المتضررة وغير المكتملة

   

"

49.67% 50.33%

بناتأطفالنساءرجال

أهداف المشروع
.1

.2

.3

THE FIRST PROJECT OF SNFI SECTOR
Address the shelter needs 

Support the IDPs and vulnerable households of the host communities through under-

taking the rehabilitation of their damaged and unfinished shelters.

525 533 499 2062
TOTAL

505

BENEFICIARIES

(Hanbushiyeh, Baksariya, Armala)

Badama Sub-district, Jisr-Al-Shugur

District Idleb Governorate

LOCATIONS

This project aims to address the shelter needs of 400 vulnerable households (an es-
timated 2082 individuals of them 70%IDPs) in Badama sub-district, Jisr-Ash-Shugur 
district, Idleb governorate, through the rehabilitation of their damaged houses.

Providing safe shelter for vulnerable displaced and host families with a special fo-
cus on families headed by women as well as families containing people with spe-
cial needs

Increase the resilience of affected communities by improving access to livelihood 
opportunities and basic services, especially among the most vulnerable households 
and communities

PROJECT OBJECTIVES

49.67% 50.33%

الموقع

)الحنبوشية، بكسريا، أرمال( والتي تتبع

ناحية بداما، منطقة جسر الشغور،

محافظة ادلب

males females boys girls

يهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات المأوى لـ 400 أسرة ضعيفة )تقدر بنحو 2082 فرد 

منهم 70٪ نازحين( في ناحية بداما منطقة جسر الشغور، في محافظة إدلب، من خالل إعادة 

تأهيل منازلهم المتضررة.

توفير مأوى كريم وآمن للعائالت الضعيفة النازحة والمضيفة مع التركيز بشكل خاص على 

العائالت التي ترعاها نساء وكذلك العائالت التي تحتوي أشخاص ذوي احتياجات خاصة.

العيش  كسب  فرص  إلى  الوصول  تحسين  خالل  من  المتضررة  المجتمعات  مرونة  زيادة 

والخدمات األساسية، وخاصة بين األسر والمجتمعات األكثر ضعفًا.

1.

2.

3.
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ACTIVITIESأهم النشاطات

Forming shelter committees from community leaders in the three villages and 
training them to play their role in educating the community about project activ-
ities and ensuring the effective participation of all community members.

Implementing rehabilitation works and supervision by SECD shelter teams for 
400 partially damaged houses.

Providing job opportunities for the local and displaced population through

employing youth in rehabilitation workshops for the damaged homes.

Conducting awareness campaigns and sessions for the host population and the 
displaced about the seriousness of Covid-19 disease, its symptoms and

methods of prevention.

1.

2.

3.

4.

.1

.2

.3

.4

تشكيل لجان المأوى من قادة المجتمع في القرى الثالث وتدريبها للقيام بدورها في توعية المجتمع 

بأنشطة المشروع وضمان المشاركة الفعالة لجميع أفراد المجتمع.

تنفيذ أعمال إعادة التأهيل، واإلشراف والمتابعة من قبل فرق المأوى التابعة لمنظمة المهندسين 

السوريين لإلعمار والتنمية ل 400 منزل متضرر جزئيا.

توفير فرص عمل للسكان المحليين من خالل تشغيل الشباب في ورش إعادة التأهيل للمنازل

المتضررة.

إجراء حمالت وجلسات توعية للسكان المضيفين والنازحين حول خطورة مرض الكوفيد 19 وأعراضه 

وطرق الوقاية منه
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المشروع الثاني في قطاع المأوى والمواد غير الغذائية

تعزيز التخفيف من الحرائق 

47365976599320739 4034

المستفيدين

المجموع

" االستجابة السريعة لمخيمات النازحين في شمال سوريا لحماية 
األشخاص األكثر ضعًفا من مخاطر الحرائق والفيضانات المحتملة  

"

51.37% 48.26%

بناتأطفالنساءرجال

أهداف المشروع

3405 عدد العالئالت، 338 ذوي االحتياجات الخاصة

THE SECOND PROJECT OF SNFI SECTOR
Strengthening fire mitigation 

Rapid response to the IDPs camps in Northern Syria to protect the most vulnerable 

people from probability risks of fire and flood.

4736 5976 5993 20739
TOTAL

4034

BENEFICIARIES

Jisr-Al-Shugur District

Idleb Governorate

LOCATIONS

Continue strengthening fire mitigation and response, care, and maintenance to basic 
infrastructure in identified IDP sites And Strengthening preparedness and emergen-
cy response capacity, and creating a better infrastructure in the IDP sites to improve 
safety and protection by improving and enhancing its resilience by enhancing its 
flood response capacity.

PROJECT OBJECTIVES

51.37% 48.26%

males females boys girls

الموقع

منطقة جسر الشغور،

محافظة ادلب

االستمرار في تعزيز التخفيف من الحرائق واالستجابة لها وصيانة البنية التحتية األساسية في 

مواقع النازحين المحددة وتعزيز القدرة على التأهب واالستجابة للطوارئ ، وإنشاء بنية تحتية 

أفضل في مواقع النازحين لتحسين السالمة والحماية من خالل تحسين وتعزيز قدرتهم على 

الصمود من خالل تعزيز القدرة على االستجابة للفيضانات.

3405 HHs, 338 PWDs
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أهم النشاطات

.1

.2

.3

.4

.5

إعادة تأهيل ٩٤٥٠ متر من اطوال الطرقات الفرعية والرئيسية في ١٩ مخيم.

إنشاء قنوات لتصريف األمطار في ١٩ مخيم بمجموع اطوال ٨٧٠٠ متر.

عزل ارضيات ١١١٤ خيمة في ١٩ مخيم.

تقديم ساللم خاصة لثمانين عائلة من ذوي االحتياجات الخاصة  من اجل تسهيل وصولهم إلى وخارج 

الخيمة.

إجراء دراسة تقنية و مالية عن البنية التحتية الخاصة بالمأوى ضمن ٩٨ مخيم ومشاركتها مع المجتمع 

اإلنساني.

ACTIVITIES

Rehabilitating 9450 meters of roads inside 19 camps.

Installing 8700 meters of rain drainage system inside 19 camps.

Implementing 80 ramps for PWD in 19 camps.

Insulating the ground of 1114 tents in 19 camps.

Conducting technical and financial study on shelter infrastructure for 98 IDP 
camps with drawings and highlits and share it with the humanitarian commu-
nity.

1.

2.

3.

4.

5.
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قطاع إدارة وتنسيق المخيمات

مواقع  في  األساسية  التحتية  البنية  وصيانة  لها  واالستجابة  الحرائق  من  التخفيف  تعزيز  في  االستمرار 

النازحين المحددة وتعزيز القدرة على التأهب واالستجابة للطوارئ ، وإنشاء بنية تحتية أفضل في مواقع 

النازحين لتحسين السالمة والحماية من خالل تحسين وتعزيز قدرتهم على الصمود من خالل تعزيز القدرة 

على االستجابة للفيضانات.

أهداف برنامج إدارة وتنسيق المخيمات

األشخاص  لحماية  سوريا  شمال  في  النازحين  لمخيمات  السريعة  االستجابة 

األكثر ضعًفا من مخاطر الحرائق والفيضانات المحتملة )مشروعين من تخصيصي 

الطوارئ والمعياري(

Rapid response to the IDPs camps in Northern Syria to protect the most vulnerable 
people from probability risks of fire and flood  (Emergency and Standard Allocation 
2 Projects)

CAMP COORDINATION & CAMP 
MANAGEMENT  SECTOR

PROJECT OVERALL GOAL

Continue strengthening fire mitigation and response, care, and maintenance to basic 
infrastructure in identified IDP sites And Strengthening preparedness and emergen-
cy response capacity, and creating a better infrastructure in the IDP sites to improve 
safety and protection by improving and enhancing its resilience by enhancing its flood 
response capacity.
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1. تقديم خدمات الوقاية والتخفيف من معاناة وطأة الحرائق ل 131,621 شخص في 98 مخيم.

2. تزويد 131621 مستفيد بجلسات توعية حول مواضيع الوقاية من الحرائق والوقاية من الحرائق من خالل 

تنفيذ جلسات توعية وتوزيع كتيبات توعوية في 98 مخيمًا.

3. توزيع 21,929 بطانية حريق على 21,929 في 98 مخيم.

4. إنشاء 137 نقطة افطاء حريق من االسمنت في 98 مخيم مجهزة بخزانات و إضافات لمساعدة فرق 

التدخل السريع.

5. تجهيز 137 نقطة إطفاء حريق باألدوات الالزمة حيث تم توريد 80 قطعة من 12 مادة.

المخيمات  جميع  في  السريعة  التدخل  فرق  ليكونوا  شخص   1940 لـ  مهنية  تدريبات  إقامة  و  انتقاء   .6

المستهدفة.

غير  المواد  و  المأوى  و  الصحي  والصرف  المياه  التحتية ضمن قطاعي  للبنية  فنية  دراسة   196 إجراء   .7

الغذائية.

27697 38156 40880 131621 24888 

المستفيدين

22879 عدد العالئالت، 2216 ذوي االحتياجات الخاصة

المجموع

52.11% 47.89%

بناتأطفالنساءرجال

الموقع

أهم النشاطات

محافظة إدلب: منطقة جسر الشغور،

منطقة معرة مصرين

محافظة حلب: منطقة جبل سمعان

1. Providing  131621 beneficiaries by fire response and mitigation measures in 98 

camps

2. Providing  131621 beneficiaries with awareness-raising sessions on topics fire pre-

venting and fire protection by implementing  awareness-raising sessions and distrib-

uting awareness brochurs in 98 camps.

3. Distributing 21929 fire blankets on 21929 HHs in 98 camps.

4. Establishing 137 fire points in 98 camps with necessary tanks, drainage and water 

supply piples.

5. Equipping 137 fire points in 98 camps with 80 items from 12 types. 

6. Selecting and training 1940 EIT Emergency Intervention Teams members in 98 

camps on vocational trainings.

7. Conducting 196 technical studies in 98 camps

27697 38156 40880 131621
TOTAL

24888 

BENEFICIARIES

ACTIVITIES

Idleb governorate: 

- Maaret Tamsrin district

- Jisr-Ash-Shugur district

Aleppo governorate: 

- Jabal Saman district

LOCATIONS

52.11% 47.89%

males females boys girls

22879 HHs, 2216 PWDs
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المواقع المستهدفة

1. البشيرية

2. المرج االخضر الغربي 

3. حمامة

4. مشهد روحين

5. مخيمات باتنته

6. مخيمات حزانو

7. مخيمات كفر كفريحمول

8. مخيمات كفر جالس

9. مخيمات كفر تنور

10. مخيمات كفتين

11. مخيمات كللي

12. مخيمات معارة االخوان

13. مخيمات معر تمصرين

14. مخيمات الشيخ بحر

15. مخيمات تلتونة

16. مخيمات ابين سمعان

17. مخيمات المرجه

18. مخيمات بابكة

19. مخيمات باتبو

20. مخيمات دير سمعان

21. مخيمات الفوز - الزوف

22. مخيمات الغزالة - مغيدلة

23. مخيمات الحمامة - كفر دبين

24. مخيمات كفر كرمين

25. مخيمات كفر ناصح االتارب

26. مخيمات تلعادة

27. مخيمات التوامة

28. مخيمات الزنبقي

29. مخيمات زرزيتا

30. مخيمات زرزور – دركوش

قطاع الحماية

خالل عام 2021 ، حرصت منظمة المهندسين السوريين لالعمار والتنمية على 
تعميم أنشطة بجميع المشاريع التي تم تنفيذها خالل هذا العام وركزت على 
زيادة الوعي بين المستفيدات والمراهقات والمراهقين باإلضافة إلى إشراك 
التي قد  العوائق  األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع األنشطة لمنع وتخفيف 
أنشطة  في  الرجال  مشاركة  إلى  باإلضافة  الخدمات،  الى  للوصول  تواجههم 
التوعية. خالل هذا العام ، نفذت المنظمة أكثر من 132 جلسة توعية استهدفت 
التوعية  الذكور. عالوة على ذلك تعمل المنظمة على  3562 من  أنثى و   4630
الجنسيين من خالل جلساته ومن  واالنتهاك  االستغالل  الحماية من  بشأن 
في  مخيما   87 الحماية  أنشطة  غطت  منشور.   4500 من  أكثر  توزيع  خالل 

محافظتي إدلب وحلب باالضافة الى 4 قرى وبلدات في إدلب.

SECD made sure to mainstream of protection activities through all the projects that 
implement during this year and focused on raising awareness among women ben-
eficiaries and adolescent girls as well as inclusion of PWDs in all activities to prevent 
and mitigate the barriers that may face, in addition to the participation of men in 
outreach awareness activities. During this year SECD carried out more than 132 out-
reach sessions that targeted 4630 females and 3562 males. Moreover, SECD raises 
awareness of PSEA through its sessions and through distributing more than 4500 
brochures. The protection activities covered 87 camps in both Idleb and Aleppo 
governorates and 4 communities in Idleb.

PROTECTION  SECTOR

1. Bsheiriyeh

2. Western Marj Akhdar

3. Hamama

4. Mashhad Ruhin

5. Batenta camps

6. Hazano camps 

7. Kafr - Kafrehmul 
camps

8. Kafr Jales camps

9. Kafr tanor camps 

10. Kaftin camps

11. Kelly camps

12. Maaret Elekhwan 
camps

13. Ma'arrat Tamasrin 
camps

14. Shekh Bahr camps

15. Taltuneh camps

16. Abin Samaan camps

17. Al Marjeh camps 

18. Babka camps

19. Batbu camps

20. Deir Samaan camps

21. Foz – Zuf camps

22. Ghazala – Mgheidleh 
camps

23. Hamama - Kafr Deb-
bin camps

24. Kafr Karmin camps

25. Kafr Naseh Elatareb 
camps

26. Tilaada camps

27. Tuwama camps

28. Zanbaqi camps

29. Zarzita camps

30. Zarzur (Darkosh) 

LOCATIONS
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56.52% 43.48% 56.52% 43.48%

عدد الجلسات: 132

األنشطة المنفذة

1. الحماية العامة:
رفع مستوى الوعي من خالل الحمالت 

2. العنف القائم على النوع االجتماعي
أنشطة زيادة الوعي - العنف القائم على النوع االجتماعي 

3. األعمال اإلنسانية المتعلقة باأللغام
التوعية بالمخاطر. 
4. حماية الطفل

CP3 - قدرة الموارد البشرية على االستجابة لشواغل حماية الطفل
5.الحماية من االعتداء واالستغالل الجنسي

توزيع مواد التوعية بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين

المستفيدين

المجموع نساءرجال
46308192 3562

1. Protection:
Awareness raising through campaigns - GP1
2. GBV:
Awareness raising activities - GBV3 
3. Humanitarian Mine Action:
Risk education - MA11
4. Child Protection
Human resource capacity to respond to child protection concerns - CP3
5. PSEA
Distribution PSEA awareness materials

ACTIVITIES

4630 3562 8192
TOTAL

BENEFICIARIES

NUNMBER OF SESSIONS: 132

males females

42 43



قطاع التعليم

الموقع

عدد الحمالت

المرحلة المستهدفة

االنشطة التي تم تنفيذها

خالل العام 2021 قامت منظمة المهندسين السوريين لالعمار والتنمية بعدة 
حمالت في مجال التعليم والتوعية في منطقتي جسر الشغور وحارم في محافظة 

ادلب. حيث تم تنفيذ 19 حملة في عدة مدارس

1. البشيرية
2. المرج االخضر الغربي 

3. حمامة
4. مشهد روحين

تم تنفيذ 19 حملة مقسمة على المدارس انفة 
الذكر

تم استهداف الطالب من الصف االول الى التاسع 
حيث نظام التعليم فيها مختلط

حمالت العودة الى التعليم والتي تتضمن 
حمالت توعية وايضا انشطة الحماية والمحرك 

المجتمعي

324

602 

أوالد أصغر من 18 

فتيات أصفر من 18

نساء أكبر من 18 

تم استهداف المدارس من 
الصف االول الى التاسع حيث 

نظام التعليم فيها مختلط

381

During 2021, SECD conducted many education campaigns in both Harim and Jisr 
Ash-shughur districts in Idleb governorate where the team targeted the following 

schools

The total number of the campaigns that 
conducted in the two districts was 
19 campaigns.

1.  Bsheiriyeh
2. Western Marj Akhdar
3. Hamama
4. Mashhad Ruhin

EDUCATION SECTOR

LOCATIONS

NUMBER OF CAMPAIGNS

SECD targeted the Grade/Level  1 – 9

GRADE OF EDUCATION

Back to Learning (BTL) campaigns

PROGRAM AREA

Conduct Back-to-Learning (BTL) 
campaigns (media outreach, awareness 
raising activities, community mobilization)

ACTIVITY

BOYS < 18

324
GIRLS < 18

381
WOMEN > 18

602 
BENEFICIARIES TYPE: MIXED
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قطاع االنتعاش المبكر

االستجابة السريعة لمخيمات النازحين في شمال سوريا لحماية األشخاص 

األكثر ضعًفا من مخاطر الحرائق والفيضانات المحتملة )مشروعين من 

تخصيصي الطوارئ والمعياري(

المواقع
جبل سمعان و جسر الشغور

أنشطة المشروع الرئيسية:
1. إقامة تدريبات مهنية نظرية وعملية معتمدة عن

إصالحات المياه والصرف الصحي والبنية الحتية و الكهرباء.
2. تقديم 1971 حقيبة  حقائب تحتوي 8 أدوات لكل شخص

متدرب بحسب التدريب الذي تلقاه.
3. تقديم المساعدة واالستشارة للمتدربين بعد مرحلة

التدريب عند قيامهم بعمل إصالح.

االستمرار في تعزيز التخفيف من الحرائق 
واالستجابة لها وصيانة البنية التحتية األساسية في 
مواقع النازحين المحددة وتعزيز القدرة على التأهب 

واالستجابة للطوارئ ، وإنشاء بنية تحتية أفضل في 
مواقع النازحين لتحسين السالمة والحماية من 

خالل تحسين وتعزيز قدرتهم على الصمود من خالل 
تعزيز القدرة على االستجابة للفيضانات.

SECD conducted an agricultural needs assessment related to irrigation 
needs in villages whose inhabitants depend on irrigated crops for agri-
cultural production

1. Provide certified practical and theioratical
vocational training for 2 days on water system
and basic infrastructure rehabilitation maintenance
and electricity maintenance for 1971 trainee.
2. Provide maintenance kits for each trainee that
include 8 items identified based on the received trainig.
3. Support trainees attempts and provide
supervision by SECD team.

Continue strengthening fire mitigation and 
response, care, and maintenance to basic 
infrastructure in identified IDP sites And 
Strengthening preparedness and emergency 
response capacity, and creating a better in-
frastructure in the IDP sites to improve safety 
and protection by improving and enhancing 
its resilience by enhancing its flood response 
capacity

EARLY RECOVERY SECTOR

Jisr Ash-shughur, and Jabal Saman districts 
Idlib Governorate

LOCATIONS

ACTIVITIES

1663

1971  

رجال

نساء

المجموع

PWDS 53

308

1663

1971  

MEN

WOMEN

TOTAL

PWDS 53

308
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75,376 111,633114,524 71,421
malesfemalesboysgirls

 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية

منظمة األمم المتحدة للطفولة

منظمة الهجرة العالمية

آفاد

منظمة شفق شام

بلدية كلس

منتدى الجميعات شمال غربي سوريا

شبكة العمل المناخية - شبكة العالم العربي

.)SWA( شبكة الصرف الصحي والمياه للجميع

قطاع االنتعاش المبكر وسبل العيش1,971

CONCLUSION

EARLY
RECOVERY

207,062

22,801

131,621

8,192

1,307

الخالصة

TOTAL NUMBER 
OF BENEFICIARIES عدد المستفيدين372,954

SECD PARTNERS
United Nations Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs (OCHA)

United Nations Children’s Emergency 
Fund (UNICEF)

International Organization for Migration (IOM)

Disaster and Emergency 
Management Presidency (AFAD)

Şafak Şam Organization

Kilis Municipality

NGO Forum Northwest Syria

CLIMATE ACTION NETWORK – ARAB WORLD network

Sanitation and Water for All (SWA) network.

4948



يمكنكم التبرع لمشاريع المنظمة
عبر الحسابات البنكية التالية

اسم البنك

اسم الحساب

رقم الحساب

عملة الحساب

SWIFT CODE

رقم كود فرع البنك

فرع البنك والعنوان

SECD BANK
ACCOUNT DETAILS

ZIRAAT BANKASI-DEĞIRMIÇEM ŞUBESI

MÜHENDİSLER İMAR VE KALKINMA ORGANİZASYONU DERNEĞİ

69364888

USD: TR34 0001 0019 0469 3648 8850 06
TRY:  TR61 0001 0019 0469 3648 8850 05
EUR:  TR07 0001 0019 0469 3648 8850 07

TCZBTR2A

1904

İNCILI PINAR 27090 ŞEHITKAMIL/GAZIANTEP

BANK NAME
ZIRAAT BANKASI-DEĞIRMIÇEM ŞUBESI

MÜHENDİSLER İMAR VE KALKINMA ORGANİZASYONU DERNEĞİ

69364888

USD: TR34 0001 0019 0469 3648 8850 06
TRY:  TR61 0001 0019 0469 3648 8850 05
EUR:  TR07 0001 0019 0469 3648 8850 07

TCZBTR2A

1904

İNCILI PINAR 27090 ŞEHITKAMIL/GAZIANTEP

ACCOUNT NAME

ACCOUNT NUMBER

ACCOUNT CURRENCY / IBAN

SWIFT CODE

BRUANCH BANK CODE

BANK BRANCH AND ADDRESS
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w w w.secdo.org

Thank You!







Address 
MÜCAHITLER MAH.BASMACI VAKİF İŞ MERKEZİ 
52059 NOLU SOKAK No: 302 
ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP 

Phone                            Complaints Number
+90 (342) 323 05 17               +90 (552) 296 25 90 
 

Email / Web

info@secdo.org
www.secdo.org


