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 دوالرمليون 

 مجمل المبلغ المطلوب

 

 

  

  دوالرمليون 4.3 

 المبلغ المستلم

 

   2017: مارس الفترة المشمولة بالتقرير

 االستجابة االقليمية للمنظمة الدولية للهجرة      

                    2017● بخصوص األزمة السورية    

سكاكان الكمكتك كرريكن دااكل سكوريكا و اك لك  الك  توفر المنظمة الدولية للهجرة المساعدة لل
والعائدين العراقيين واللبنانيين والكمكجكتكمكعكاي الكمك كيكفكة ال كعكيكفكة فك  الالجئين السوريين 

    البلدان المجاورة ف  العراق واألردن ولبنان وترايا ومصر.  

 توزيع المواد غير الغذائية

 

304,619       

 مجمل الذين تمت مساعدتهم 

 منذ بداية األزمة      5,284,171

 المأوى

52,114     

 مجمل الذين تمت مساعدتهم 

 منذ بداية األزمة      361,260

 المساعدة في النقل
 

15,262      

 مجمل الذين تمت مساعدتهم 

 منذ بداية األزمة     763,550 

 الدعم النفسي و االجتماعي
 

4,275     

 مجمل الذين تمت مساعدتهم 

 منذ بداية األزمة      300,963

 الصحة
 

78,789       

 مجمل الذين تمت مساعدتهم 

 منذ بداية األزمة      2,086,035

 سبل كسب العيش 
 

22,082      

 مجمل الذين تمت مساعدتهم 

 منذ بداية األزمة     133,655

1 

 17.3
 مليون

 االفراد المستهدفون

 541,948
 

 الذين تمت مساعدتهم

 داخل سوريا 352,109 

         7102القطاعات األساسية للمساعدة في 

 ( 7102المنظمة الدولية للهجرة في العراق  ©صورة:  (متخرجون من تدريب حول مهارات صناعة الحلويات وإدارة األعمال يحضرون افتتاح مصنع الحلويات في مخيم دوميز، العراق أهم المواضيع

 

  حضور المنظمة 
 

  دول 6 

 موقعا 56 

 

 موظفا 899 

 دوليا 86 

 وطنيا 813 

 

2% 

 مستلم

شككمككولككة صرررم    فككتككرة الككمكك : اككالل الكك

بالتقرير، قدمي المنظكمكة الكدولكيكة لكلكهكجكرة 

معداي الدعم النفس  و االجكتكمكاعك  لك كال  

مدارس ليتم توزيعها عكلكا األاكفكال الك يكن 

 يعيشون ف  مدينة العكاشكر مكن رم كان. 

وعالوة عل   ل ، وزعي المنظمة الكدولكيكة 

للهجرة المواد غير الغ ائية علك  كاك كر مكن 

 كسرة ف  القاهرة الابرى.  00733

مكككارس هكككو الكككيكككوم  42:  األردن

العالم  للسل. و قد نظمي الكمكنكظكمكة 

الككدولككيككة لككلككهككجككرة جككلككسككاي تككوعككيككة 

وفككحكك  فكك  مككاككيككمككاي الككالجككئككيككن 

والمكنكااكق الكحك كريكة و تكلك  الكتك  

يصكعككل الككوصككول نلكيككهككا مككن اككالل 

الككعككامككلككيككن الككمككتككاككوعككيككن فكك  مككجككال 

الصحة المجكتكمكعكيكة ومكتكابكعكة عكال  

المر   ال ين ا عوا لكلكتكشكاكيك  

مككن اككالل بككروتككواككوالي الككعككال  

 المرصودة المباشرة. 

: لتحسين وصول الالجئيكن نلك  العراق 

مككوارد االنككتككرنككي والككتككاككنككولككوجككيككا فكك  

المايماي، قامي المنظمة الدولية لكلكهكجكرة 

بككانشككاس اككمككسككة مككرااككز لككلككتككاككنككولككوجككيككا 

المجتمعية ف  دهو  وكربيل. وف  مكارس، 

شككاكك ككا مككن  00833اسككتككفككاد كاكك ككر مككن 

اككدمككاي الككمككسككاعككدة الككتككقككنككيككة مككن مككرااككز 

   للتانولوجيا المجتمعية.  

سكيكق مكظ مكنكظكمكة لبنان    : بالتنك

األغ ية والزراعة، قامكي الكمكنكظكمكة 

الدولية للهجرة بكتكوزيكظ سكالي مكن 

الابز و معداي اعداد األاعمة عكلك  

كسرة لبنانية عائدة فك  عكاكار.  033

اكفكال  570وعالوة عل   ل ، تلق  

دعما نفسكيكا واجكتكمكاعكيكا مكن اكالل 

األنشاة الترفيهية والوسااة الكفكنكيكة 

واألنشكاككة الككريكا ككيككة ن كظككمككي فكك  

مكالجكف فكك  الكجككنكول وفكك  مكراككز 

 داري ف  البقاع. 

شككمككولككة ترررارريررا   فككتككرة الككمكك : اككالل الكك

نكوعكا مكن  48بالتقرير، وزعي المنظكمكة 

كسكرة سكوريكة  033المنح الكعكيكنكيكة عكلك  

تعيش فك  جكنكول شكرق تكراكيكا. وعكالوة 

عككلكك   لكك ، نككظككمككي الككمككنككظككمككة دورتككيككن 

تدريبيتين حكول صكحكة الكمكركة والكتكنكظكيكم 

األسري ونوع الكجكنكس فك  مكراكز اكدمكة 

 المهاجرين ف  ايسيورين ف  كنقرة.  

: كاملي المنظمكة الكدولكيكة سوريا  

ف  شهر مارس كعمال نعكادة   للهجرة

التأهيكل فك   كمكانكيكة مكالجكف مك قكتكة 

فك  ندلكل دون المستوى المكاكلكول و

كسككرة نككازحككة.  04اسككتككفككادي مككنككهككا 

وباإل افكة نلكا  لك ، وزعكي فكرق 

المنظمة الدولكيكة لكلكهكجكرة فك  حكمكاة 

وحم  والال قية واكراكوس مكوادا 

غير غ ائية منق ة للحكيكاة عكلكا ك ك كر 

 نازح وعائد.  080333من 

 لالتصال بنا:

 scc@iom.int     تنسيقية االزمة السورية  

  drd@iom.int           قسم العالقات بالمانحين 

www.iom.int/countries/syria     +41.22.717.92.71  

mailto:SCC@IOM.INT
mailto:DRD@IOM.INT
http://www.iom.int/countries/syria/features


 حضور المنظمة
 

 موقعا  16 

 محافظة سورية  14 

 عمان و غازي عنتاب  2 

 

 داخل سوريا  

  موظفا 229 

 دوليين  5 

 وطنيا  224 
 

 عبر الحدود  

   موظفا  84 

 دوليا  29 

 

 مناطق يصعب الوصول اليها شخصا وزعت عليهم المواد غير الغذائية في     615,847

 (         4102مارس  -4102)يوليو 

  4102االرقام الواردة ادناه مقتبسة من انشطة 

 (  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير (

A  
 توزيع المواد غير الغذائية 

( 141,880 من النازحين والمهاجرين ال ين تقاعي بهم السبل، والساان  270 ,286 (

 المت ررين، و الالجئين الفلساينيين بما ف   ل  التوزيظ االل عبور الحدود. 

 

j  
 الدعم  المتعلق بالمأوى وإعادة التأهيل 

040002(70860 مستفيد، وتشمل األشغال المتعلقة بإصالح المأوى العامة و كعمال االرتقاس   (

   بالمأوى للنازحين ف  المبان  غير الماتملة وا ل  توفيرالمستلزماي. 

 

f  
 المساعدة الصحية 

زحين واألفراد المت ررين، ويشمل الدعم توفير مواد مساعدة  د ( تستهدف النا576( 40464

اإلعاقة، وتوفير المعداي والمستلزماي الابية، وننشاس وحداي للرعاية الصحية األولية )متنقلة  

    و ابتة(.

 

i  
 الصحة النفسية و المساعدة النفسية و االجتماعية

وتشمل كنشاة البرامج التدريبية الت  تقدم للمهنيين ف  مجال الصحة ال هنية و الدعم نازحا.  680 

 النفس  واالجتماع  و ا ل  العاملين ف  المجال اإلنسان . 

 

b  
 التعافي المبكر و المساعدة المتعلقة بسبل كسب العيش  

( مستفيدا. و تشمل االنشاة  ورش عمل لعرض مواد غير غ ائية قام بصنعها  704( 20020 

  نازحون، النقد مقابل العمل، ف ال عن توفير سبل اسل المعيشة. 

  

e  
 بناء القدرات  

تشمل البرامج التدريبية المساعدة اإلنسانية، ندارة المأوى وندارة المشاريظ والتنسيق ستفيدا. و  80 

 واالتصال حول بدس االنشاة التجارية.    

 

K  
 اجالء االجانب 

 (  من جنسية  ال ة.      0(  4تم اجالس شاصان   

 

 

k  
  المياه و الصرف الصحي و النظافة الصحية  

(6,135 مستفيدا. و تشمل األنشاة استعادة ادماي المياه والصرف الصح    6,135 (
 والنظافة المستدامة وتوفير مساعداي المياه والصرف الصح  والنظافة المنق ة للحياة

 

E  
  الدعم اللوجستي

من البضائع  3م2772شاحنة ف  األردن، و قد تم نقل كا ر من  044تم ف  شهر مارس التعاقد مظ  

ال  غازي عنتال. ويشمل النشاا توفير قوافل الشاحناي لتسليم المساعداي اإلنسانية من األردن نلا    

 سوريا، ف ال عن نقل الب ائظ ال  مستودعاي المنظمة الدولية للهجرة ف  غازي عنتال.

 

i  
 برنامج مساعدة األسر

مستفيدا ف  شهر مارس . وتشمل ادماي برنامج مساعدة األسر ادماي المعلوماي  040085   
والت بي من استکمال الو ائق و دروس ف  االندما  والمساعدة ف  الباي تأشيراي لم الشمل 

 األسري. 
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 كامل أنحاء سوريا  

 6.3
  13.5نازح داخلي مليون

شخص في حاجة   مليون

  للمساعدة

2017داخل سوريا لغاية مارس    

 15,722,147 مستهدفين  | تمت مساعدتهم 352,109

 

موظفو المنظمة الدولية للهجرة عل  توزيعها بصفة مباشرة اشرف من المواد غير الغ ائية الموزعة   74%

 (.      4102مارس  -4302حسل عدد المستفيدين )يوليو 

تشمل مجمل العملياي ف  سوريا ال األنشاة المنسقة من 
داال سوريا واألنشاة عبر الحدود.       

. 

33% 
CROSSBORDER 

operations 

15% 
CROSSLINE 

areas 

عبر بتوزيع  االستجابة بحسب عدد االفراد الذين تمت مساعدتهم 

 (.   4102مارس  -4102يوليو  )و نوع العمليات المواد غير الغذائية 

67% 
 داخل سوريا

 117,794,530     دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 -USD          1,911,80  المبلغ المتحصل عنه

2 
www.iom.int/countries/syria 

   التدخالت المتعلقة بالتعافي المبارة وسبل اسب العيش 

فردا من األنشاة المتعلقة بالتعاف  المبکر و سبل اسل العيش الت  تقوم بها المنظمة الكدولكيكة    682االل الفترة المشمولة بالتقرير، استفاد  

امركة ف  ريف دمشق والال قية قاظ نسيج فردية لال منهن، باإل افكة نلك     82للهجرة. وف  ناار مشروع السجاد المصنوع يدويا، تلقي  

المواد الاام واألدواي واألوراق الصالحة لمدة كربعة كشهر ألجل تماينهن من بدس كعمال تجارية. وباإل افة نل   ل ، وزعكي الكمكنكظكمكة  

مكتكدربكا فك  الكتكدريكل    08الدولية للهجرة مجموعة من كدواي زراعة الفار بما ف   ل  المعداي والب ور والتعليماي  اي الصكلكة عكلك   

فكردا مكن الكنكازحكيكن ومكن كفكراد الكمكجكتكمكظ    035وعالة عل   ل ، يكعكمكل  .فردا بشال مباشر من ه ا النشاا.    50المهن . و  سيستفيد  

   الم يف حاليا ف  برنامج النقد مقابل العمل ال ي ينتج قوالل الاول لبناس وحداي سانية ف  اراوس.  

كسكرة تكعكيكش فك  مسكااكن    033وتواصل المنظمة الدولية للهجرة العمل علا مشروع نعادة تأهيل المأوى لتوفير حلول مالئمة للكمكأوى ل  

موقعكا و قكد انكتكقكلكي    07م قتة و دون المستوى المالول ف  ندلل. وف  مارس، تم اامال كعمال نعادة التأهيل ف   مانية مواقظ من كصل  

عكامكال مكن    03، وفر المشروع كي ا فرصا للنكقكد مكقكابكل الكعكمكل ل  4307كسرة  نازحة نل  المالجف الجديدة. وابتداس من يناير    04كول  

  فردا.    466العمال المهرة وغير المهرة، مما ساهم ف  ف  تحسين سبل اسل العيش ل  

باستهدافها ألربعة مايماي لكلكنكازحكيكن فك  مكنكااكق  .

كتيمة وسلقين وسونسكمكاهكيكن، سكعكي الكمكنكظكمكة الك   

تعزيز كنشاة سبل اسل الكعكيكش دااكل الكمكاكيكمكاي  

من االل ننشاس مساحاي للسكوق وتكوفكيكر الكتكدريكل  

نكازحكا    28عل  المهاراي. وابتداس مكن مكارس، قكام  

يقيمون ف   ال ة مكاكيكمكاي بكالكتكسكجكيكل فك  تكدريكل  

نكازحكا فك  الكمكشكاراكة فك     43المزارعين اكمكا بكدك  

مكاككتكلككف كنكواع الككتكدريككل الككمكهككنك  مكك كل الككاكيككااككة،  

وصيانة األجهزة اإللكاكتكرونكيكة، وتصكفكيكف الشكعكر،  

 . ونصالح الدراجاي النارية، وورش عمل األلمنكيكوم 

 من خالل عيونهم 

امسون عاما من حيات  استحالي ال  داان " حاتم هو واحد من آالف النازحين السوريين المقيمين ف  ندلل. عندما فر هو . كما اآلن، فأنا شا  نازح كصاف ف  الاابور ف  انتظار المساعدة اإلنسانية.اني صاحل كعمال كشرف عل  العديد من الموظفين”

 لمصاعل، اان حاتم مصمما عل  كا  كي عمل يمان كن يجده للحصول عل  مأوى كف ل ألسرته.ا شاصا آارين من كفراد كسرته نل  ندلل، ظلي األسرة بأاملها تحي ايمة صغيرة، مما وفر لهم بعض الحماية من عناصر الاقس. و عل  الرغم من 02و 

ية للهجرة بمساعدة عائلة حاتم بالمواد غير الغ ائية األساسية، بما ف   ل  الفرش و مدفأة. اآلن، لم يعودوا دولوقد ع ر م ارا عل  مأوى صغير يتاون من غرفتين ف  مبن  ارسان  فارغ ولان لم يان لديه ما ياف  من المال لشراس ك ا . قامي المنظمة ال

 عاما و لدي كجمل ال ارياي مظ عائلت  وكافال " يقول حاتم.  03حلم  هو العودة نل  مدينت ، عمل  وبيت  حي  ق يي ما يقرل من ”ينامون عل  األرض الارسانية الباردة و صار باماانهم ق اس فصل الشتاس ف  شقة كا ر دفئا. 

 ) 4307المنظمة الدولية للهجرة سوريا  ©)صورة: 

http://www.iom.int/countries/syria/features
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 تركيا  

 3
  الجئ مليون

2017مارس  30في تركيا الى غاية   

مستهدفين   | تمت مساعدتهم 102,949 576,635 

 

 59,845,000  دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 3,704,328     دوالر  المبلغ المتحصل عنه

 جلسات التوعية بشأن صحة المرأة 

االل شهر مارس، قامي المنظمة الدولية للهجرة بتيسير دورتين تدريبيتْين مدة ال 
واحدة منهما  ال ة كيام بشأن صحة المركة والتنظيم األسري ونوع الجنس ف  مراز 

 40ادمة المهاجرين ف  ايسيورين ف  كنقرة. وقد شار  ف  التدريل ما مجموعه 
سنة. وقد هدف التدريل ف  المقام األول نل  زيادة وع   20و  43مهاجرة من العراق وسوريا، وتراوحي كعمار المشارااي بين 

المهاجراي بحقوق الصحة و حقوق االنجال و  ل  عن اريق نداال كساليل مراقبة الوالداي وكمراض النساس األا ر شيوعا، و من 
االل التشديد عل  كهمية الحمل المااا له والرعاية الصحية السابقة للوالدة وبعدها. واان للتدريل كي ا كهمية ابيرة ف  دعم  تماين 
المهاجراي والالجئاي من االل التعامل مظ ق ايا الزوا  المبار والعنف العائل  والنوع االجتماع ، حي  تم اتاحة المجال لهن 

 لمناقشة ه ه الق ايا. 

 من خالل عيونهم 
 ياس وكسرتها هم من بين ما يقكرل مكن  كال كة مكاليكيكن الجكف سكوري  عاما "عندما وصلنا نل  ترايا قبل كربظ سنواي، لم يان لدينا ش س". 08تقول  ياس البالغة من العمر 

ترانا سوريا فارغ  األيدي من دون كي مداراي" يقول والد  يكاس. "ومكظ مكرور الكوقكي، ” هربوا نل  ترايا بح ا عن األمان. 
 اعتدنا عل  الحياة االجئين، لاننا ما زلنا ناافح من كجل البقاس." 

 
وف  يوم من األيام، ااتشفي  ياس هوايتها الجديدة: النقش عل  النحاس. التقي  ياس بامركة تراية تمتهن النقش علك  الكنكحكاس. 
ونظرا لاونها مولعة به ا الفن، فقد عملي  ياس مظ ه ه المركة امتدربة االل السنواي ال ال  الما ية، حي  تماني من تكعكلكم 
مهاراي جديدة وكظهري موهبة حقيقية. و ف  بلدتها الصغيرة، كصبحي  ياس مشهورة، حي  كن الجكمكيكظ يكريكد كن يكرى آاكر 

، يكقكول والكد “ ةقاعة من العمل ال ي تنجزه. "انها تعشق تشايل النحاس ويمانها كن تق   كياما ف  صنظ كشياس يدوية. ننها فنكانك
  ياس مبتسما و بفار. 

 
وعل  الرغم من كن مهاراي  ياس تجاوزي مهاراي المتدربين، نال كنها ال تزال تفتقر ال  األدواي الالزمة لبدس عملها الاا . 
ومن االل مشروع المنح العينية للمنظمة الدولية للهجرة، تم تزويد  ياس بجميظ األدواي الالزمة لبدس عملها الاا  ف  مكجكال 

كريكد ” النقش عل  النحاس. تقول  ياس: "اآلن كصبح باماان  كن كاون ناقشة محترفة عل  النحاس و يمانن  كن كساعد عائلت ". 
 كن كتقن مهارات  بشال كابر ألنن  كحل  ل  ا يرا " ت يف  ياس. 

 دعم سبل اسب العيش في جنوب شرق ترايا 
وزع فريق سبل اسل العيش التابظ للمنظمة الدولية للهجرة ف  شهر مارس 

 033نوعا ماتلفا من المنح العينية )سلة كدواي سبل اسل العيش( عل   48
كسرة سورية تعيش ف  جنول شرق ترايا. و قد تم ااتيار المستفيدين بناس 
عل  مهاراتهم وحجم األسرة ومستوى الدال من االل جولتين من التقييماي. 
و بعد المقابالي األولية، عملي المنظمة الدولية للهجرة مظ المستفيدين لو ظ 
ااة لتاوير األعمال تاون قابلة للتابيق تستهدف األسواق ف  غازي عنتال 

 وهاتاي وسانليورفا. 
وقد تم تصميم ال سلة بحي  تستجيل لالحتياجاي الااصة لال مهنة من 
المهن الت  يمتهنها المستفيدون. اما تم تقديم اتيل نعالم  االل عملياي 
التوزيظ و  ل  لتوعية المستفيدين بشال كف ل حول المساعداي المتاحة لسبل 
اسل العيش ونجراساي الحصول عل  ن ن كو تراي  لفتح مشروع تجاري 

وسيستفيد بصفة مباشرة من المساعدة المقدمة كا ر من  صغير ف  ترايا.
سوري ف  جنول شرق ترايا من االل تماينهم من الحصول عل   00833

دال  ابي وتعزيز قدراتهم عل  مواجهة األزماي والحد من اعتمادهم عل  
 المساعداي اإلنسانية. 

 حضور المنظمة
 

 مواقع  10 

 

   موظفا 120 

 دوليا 21 

 وطنيا  99 

  4102الرقام الواردة مقتبسة من انشطة 

(( تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة   (

 بالتقرير 

كرقام تمي مراجعتها/ معدلة من فترة المشمولة بالتقرير اسابق استنادا نل  **

 قاعدة البياناي الموحدة بأ ر رجع  

A  

 توزيع المواد غير الغذائية

 10,309 (4,890  الجئا في الحضر *  (

  

 O 
 خدمات النقل 

 الجئا في الحضر 2,137 

 النقل المدرسي 

   الجئا في الحضر   12,139 

e  المساعدة الغذائية 

  الجئا سوريا   6,000 

e   بناء القدرات 

 217 (96  مستفيدا  (

f  المساعدة الصحية 

 7,452  (2,477  مستفيدا (

 i 
 ادراة الحاالت 

341 (36  حالة (

 خدمات الدعم االجتماعي  

 *مستفيدا )367( 966 

b  المساعدة في سبل كسب العيش 

 10,708  (3,815  مستفيدا   *  (

c  التعليم 

 مستفيدا   2,365 

k  
 المياه و الصرف الصحي و النظافة الصحية  

 2,840 (930  مستثفيدا     (

T  
 برنامج القسائم  

 16,108 (257  مستفيدا   (
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 لبنان 

 1.01
مليون

  الجئ 

  2016ديسمبر  31في لبنان الى غاية 

مستهدفين   | تمت مساعدتهم 14,229 271,428 

 

 36,045,600      دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 -USD        2,460,25  المبلغ المتحصل عنه

4 
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 مساعدة سبل العيش من خالل اإلنتاج الزراعي 
مارس، وزعي المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مظ منظكمكة األمكم الكمكتكحكدة  40و  42ف   

سكلكة مكن مكعكداي صكنكظ األغك يكة )تشكمكل  433سلة من الابز و  033لألغ ية والزراعة 
الحاوياي واألوان  واألوعية البالستياية والغاز والسار والال وزيي الزيتون وغيكرهكا مكن 

كسكرة مكن  033المواد الالزمة لصنظ األشياس م ل المالالي ومعجون الفوااه وغيرها من منتجكاي الكتكحكويكالي الكغك ائكيكة( عكلك  
العائدين اللبنانيين المسجلين من قبل المنظمة الدولية للهجرة ف  وادي االد، عاار. وتهدف ه ه المساعدة نل  التافكيكف مكن مكعكانكاة 

 العائدين اللبنانيين والمجتمعاي الم يفة من االل تعاف  اإلنتا  الزراع  للمستغلين الصغار. 

 حضور المنظمة
 

 مواقع 7 

 

  موظفا 303 

 دوليا  12 

 وطنيا 291 

  4102االرقام الواردة مقتبسة  من انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير    (

كرقام تمي مراجعتها/ معدلة من فترة المشمولة بالتقرير اسابق استنادا نل  **

 قاعدة البياناي الموحدة بأ ر رجع  

  

f  
 المساعدة الصحية

 5,262 (1,695  مستفيدا  (

 الدعم النفسي و االجتماعي 

 3,248 ) 1,149(
 ا مستفيد*

 

K  
 اجالء االجانب 

 فردا واحدا  0  
 

i  
 الحماية 

 المساعدة في العبور
          461 (60  مستفيدا (

 

 A 
 توزيع المواد غير الغذائية

 مستفيدا     904 

 الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي                
االل الفترة المشمولة بالتقرير، تم تنفي  كنشاة نفسية و اجتماعية من قبل موظف  مراكز داري وفكريكق الكتكوعكيكة 
التابظ للمنظمة الدولية للهجرة. وتهدف األنشاة الت  تم اال االع بها داال المراز نل  تدريل وتعزيز وتكاكويكر 
مهاراي المتاوعين ف  الموا يظ المتعلقة بحماية المركة والافل والعنف المنزل  والكعكنكف  كد الكمكركة وتكأ كيكره 
السلب  عل  األسرة. وك ناس كربظ زياراي ميدانية نل  مالجف الالجئين السكوريكيكن، تكم تكقكديكم عكدة جكلكسكاي حكول 
حماية المركة من العنف والزوا  المبار، واآل ار السلبية للزوا  المبار، وحماية األافال من الكعكنكف. وقكد شكار  

فردا. وعالوة عل   ل ، كجريي كنشاكة تكرفكيكهكيكة وفكنكيكة وكنشكاكة ريكا كيكة  062ف  ه ه األنشاة ما مجموعه 
 افال.   008لألافال ف  مراز داري شار  فيها ما مجموعه 

 ) 4307المنظمة الدولية للهجرة لبنان  ©)صورة: 

 ) 4307المنظمة الدولية للهجرة لبنان  ©)صورة: 
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 العراق 

 الجئ  236,772

  2017مارس  31في العراق الى غاية 

 33,308 مستهدفين  | تمت مساعدتهم 7,026

 

 8,923,186       دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 -##,###,#       دوالر  المبلغ المتحصل عنه

 التدريب من أجل التوظيف ودعم األعمال التجارية الصغيرة 
 

نسكانكيكة، وندارة اإلرباي كسر يعشن ف  مايم دوميز تدريبهن عل  مهاراي صنظ الحلوياي ومهاراي ندارة األعمال. وقكد شكار  اكل مكن مكجكلكس ندارة اإلغكا كة والشك ون  03مارس، كاملي  0ف  
حفل الكتكاكر  وافكتكتكاح مصكنكظ الكحكلكويكاي فك  مكاكيكم  ف  المايماي، ف ال عن مم لين عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  ومفو ية األمم المتحدة لش ون الالجئين والمنظماي غير الحاومية المحلية

 .  0دوميز
 

مارس بشراس وتسليم معداي إلقامة ورشة بناس ف  مايم دوميز ومصنظ لأللياف الكقكمكحكيكة ومكتكجكر لكلكوجكبكاي السكريكعكة فك   00نل   0وعالوة عل   ل ، قامي المنظمة الدولية للهجرة ف  الفترة من 
 فردا.   05السليمانية سيستفيد منها ما مجموعه 

 حضور المنظمة
 

 موقعا  16 

 

  موظفا 90    

 دوليا  9 

 وطنيا  81 

تواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم المساعداة اليومية المتعلقة بالنقل للمدارس لفائدة الطالب الالجئين السوريين في 

 من الذاور(. 88من اإلناث و  191طالبا ) 283دهوك. وفي شهر مارس، استفاد من هذه الخدمة 

  )4307المنظمة الدولية للهجرة العراق  ©صورة:

  4102االرقام الواردة مقتبسة من انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير  (

كرقام تمي مراجعتها/ معدلة من فترة المشمولة بالتقرير اسابق استنادا نل  **

 قاعدة البياناي الموحدة بأ ر رجع  

O  
 خدمات النقل

 مستفيدا 283)) 283

f  
 المساعدة الصحية 

 مستفيدا 36)) 094 

b  
 المساعدة في كسب العيش

 مستفيدا   57)) 232 

i  
 الخدمات العامة

 (1,823 خدمة )مثل مراكز  6,319 (

 التكنولوجيا المجتمعية(  

  4102النقل المدرسي خدمات 

O 
15 
 حافلة

 استعملي للتنقل

 

F 
283 

 فردا

 تلقوا المساعدة ف  النقل

69% 
من األفراد ال ين تمي 
مساعدتهم من االل النقل 

 اناث هم 

 

 الخدمات المشتراة )مرااز النفاذ إلى التانولوجيا( 
ألجل تحسين وصول الالجئين نل  موارد االنترني والتاكنكولكوجكيكا فك  الكمكاكيكمكاي، قكامكي 
المنظمة الدولية للهجرة بانشاس امسة مرااز للتانولوجيا المجتمعية، واحد مكنكهكا فك  دهكو  
)مايم دوميز( وكربكعكة فك  كربكيكل )مكاكيكمكاي داراشكاكران، واكاورغكوسكيك ، واكوشكتكبكا، 

ال مراز من قافلتين )واحدة لل اور وكارى لإلنا (. وقد استفكاد فك   وبصيرما(. و يتاون
من الك اكور( مكن اكدمكاي مكرااكز  507من اإلنا  و  052شاصا ) 00000شهر مارس 

مكن  432مكن اإلنكا  و  50شكاكصكا ) 457النفا  نل  التانولوجيا ف  كربيل، اما استفاد 
 ال اور( ف  دهو . 

 ) 4307المنظمة الدولية للهجرة  العراق  ©)صورة: 
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 األردن 

 الجئ  658,015

  2017أبريل  5في األردن الى غاية 

 705,317مستهدفين  |  تمت مساعدتهم 54,402

 

 9,565,000      دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 2,612,650      دوالر  المبلع المتحصل عنه

 االستراتيجية الوطنية لماافحة االتجار باألشخاص 
االل شهر مارس، شاراي المنظمة الدولية للهجرة فك  ورشكة الكعكمكل الك كانكيكة والك كالك كة 
لتحدي  االستراتيجية الوانية لماافحة االتجار باألشاا . وعقدي ورشة العكمكل األولك  

مكارس،  7نل   6، كما ورشة العمل ال انية فقد عقدي ف  الفترة من 4307ف  شهر يناير 
مكارس. وقكد انكتكظكمكي هك ه  03نلك   45اما عقدي ورشة العمل ال ال ة ف  الفترة مكن 

 الفعالياي ف  عمان. 
 

 ل  مكنكظكمكة تكمكاكيكن، واتكحكاد الكمكركة  ف  وقد شاراي المنظمة الدولية للهجرة بنشاا ف  ه ه العملية مظ وااالي األمم المتحدة والمس ولين الحاوميين ومنظماي المجتمظ المدن  بما
 األردنية، ووحدة ماافحة االتجار، ووزارة العمل، ووزارة العدل، ووزارة الداالية، ووزارة التنمية االجتماعية. 

 حضور المنظمة

 مواقع  6 

 

  موظفا  68 

 دوليا 9 

 وطنيا 59 

   4102االرقام الواردة مقتبسة  من انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير  (

 

O  
 خدمات النقل

 443 (310  مستفيد ا (

f  
 المساعدة الصحية

35,950  (18,362   مستفيدا (

e  
 بناء القدرات

 9 (9     مستفيدين (

 النقل المدرسي في مخيم األزرق                                                                            
يتم ل الهدف الرئيس  من ه ا المشروع ف  تحسين فر  الوصول نل  التكعكلكيكم الكرسكمك  لكالجكئكيكن دااكل 
مايم األزرق من االل معالجة عاملْين يسهمان فك  زيكادة مكعكدالي الكتكسكرل مكن الكمكدارس: عكدم تكوفكر 
ادماي النقل المجانية والمنتظمة للاالل داال المايم، وق ايا الحماية المرتباة بنق  وسائل النقل. والك  

، واصلي المنظمة الدولية للهجرة تسجيل الاالل السوريين والمعلمين المكسكاعكديكن 4307مارس  00غاية 
االبا ف  ماتلف الكقكرى. ويكجكري  70060. و حت  اآلن، تم تسجيل 6و  0و  0و  4السوريين ف  القرى 

والكتك   0حاليا تقديم ادماي النقل لجميظ الاالل المسجلين، مظ بدس الادمة ف  كواار مكارس فك  الكقكريكة 
ستغا  المدارس ال ال  الت  توفر التعليكم الكرسكمك  فك  مكاكيكم األزرق. و سكيكمكاكن تسكجكيكل الكمكعكلكمكيكن 

 25المساعدين السوريين من االستفادة من ه ه الادمة داال المايم، علما كنه  قد تم ال  حكد اآلن تسكجكيكل 
 معلما. 

ويساهم ه ا المشروع كي كا فك  بكرامكج 
سبل اسكل الكعكيكش، واكاصكة بكرنكامكج 
"النقد مقابل العمكل"، مكن اكالل تكوفكيكر 
فر  مكدرة لكلكداكل لكلكسكوريكيكن الك يكن 

مرافق مكتكاكوع سكوري  033سيستفيد من ه ا المشروع ما يصل نل   يعيشون ف  مايم األزرق. ال  جانل  ل 
 من برنامج النقد مقابل العمل. 

 
و يستادم مشروع النقل المدرس  نظاما اورته المنظمة الدولية للهجرة لتسجيل ومراقبة الالبة ال ين يسكتكفكيكدون 
من الادمة. وقد تم تزويد ال االل ببااقة تحتوي عكلك  رمكز لكالكسكتكجكابكة السكريكعكة فكريكدا مكن نكوعكه ويكقكوم 
المورافقون المتاوعون العاملون مظ المنظمة باستادام كقرا  لكقكراسة الكرمكوز وتكتكبكظ األاكفكال الك يكن هكم فك  

 الحافلة االل ال رحلة. 

 لسللاليوم العالمي 
مارس اليوم العالم  للسل. وتعد المنظمة الدولية للهجرة ال  جانل منظمة الصحة العكالكمكيكة والكمكنكظكمكاي غكيكر  42   يم ل يوم

الحاومية المتاصصة نحدى الشرااس الرئيسيين لوزارة الصحة ف  جهودها الرامية نل  اسكتكئكصكال السكل فك  األردن. وتكنكفك  
المنظمة الدولية للهجرة جلساي التوعية والاشف ف  مايماي الالجئين والمنااق الح رية والمنااق الكتك  يصكعكل الكوصكول 
نليها من االل العاملين الصحيين المجتمعيين المتاوعين ومتكابكعكة عكال  الكمكر ك  الك يكن ا كعكوا لكلكتكشكاكيك  مكن اكالل 

 بروتواوالي العال  المرصود المباشر. 
وف  اليوم العالم  للسل، قامي المنظمة الدولية للهجرة بتوزيظ القمصان والقبعاي رفقة رسائل تكوعكويكة، اكمكا قكامكي بكتكنكظكيكم 

مارس، عقد م تمر ف  عمان است افته وزارة الصحة لتبادل كحد   40دوراي ماصصة ف  مايماي عمان والزعتري. وف  
البياناي حول مرض السل ف  األردن وماافأة م سساي ماافحة السل ف  البلد. وقد ح ر ه ا الحد  رئكيكس بكعك كة الكمكنكظكمكة 
الدولية للهجرة، السيد ننرياو بونزيان ، والمدير اإلقليم  لصحة المهاجرين بالمنظمة الدولية للهجرة، الداتور كلاسندر غاليكف، 

 ال  جانل فريق ماافحة السل. وقد كلق  السيد بونزيان  ااابا وحصل عل  ماافأة بالنيابة عن المنظمة الدولية للهجرة. 

 ) 4307المنظمة الدولية للهجرة  األردن  ©)صورة: 

 ) 4307المنظمة الدولية للهجرة  األردن   ©)صورة:
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 دعم سبل اسب العيش لالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة 
 08سكوريكا و  24فكردا ) 63قدمي المنظمة الدولية للهجرة ف  شهر مارس منحا للتدريكل الكمكهكنك  لكفكائكدة 

كاتوبر والعبور و  ل  لتشجيعهم عل  بدس نشاا تجاري وا لك  مكواصكلكة  6مصريا( ف  العاشر من رم ان، 
برامج التدريل ك ناس العمل الت  يقدمها كصحال العمل. وتاّمل ه ه المنح الكحكد األدنكا لكألجكور الكتك  يكقكدمكهكا 

 كصحال العمل، مما يسمح للمرشحين للمنح بالحصول عل  كجور الئقة العالة كنفسهم وكسرهم.    

 توزيع المواد غير الغذائية 
 0وزعي المنظمة الدولية للهجرة ف  الفترة ما بين 

مارس، من االل شراائها المنف ين )سكوريكا  00و 
الغد و ادمة الالجئين مصر(، المواد غير الغك ائكيكة 
مكك ككل الككحككقككائككل الككمككدرسككيككة وحككفككا ككاي األاككفككال 
ومستلزماي النظافكة الشكاكصكيكة والكمكنكزلكيكة. وقكد 

كسكرة  00775استفاد من ه ا التدال ما مجمكوعكه 
( وكفككراد 40003مكن بكيكنكهكم الجككئكون سكوريكون )

 ( ف  القاهرة الابرى. 00245المجتمظ الم يف )

 توزيع معدات الدعم النفسي و االجتماعي 
االل الفترة المشمولة بالتقرير، قدمي المنظمة الدولية للهجرة من االل شري  منف  
)الرشاد( مجموعة من المواد الت قيفية والفنية )م ل الاتل الت قيفية والقص  لألافال 
والمواد الفنية وكلعال األلغاز واتل الرسم( نلا  ال  مدارس ف  مدينة العاشر من 

 رم ان. 
افل سوري ومصري مقيمين ف  قسم فقير جدا من مدينة العاشر من  433وستدعم ه ه المعداي الرفاه النفس  واالجتماع  ل 

 رم ان. 

 حضور المنظمة

 موقعا 1 

 

  موظفين 5 

 دوليا  1 

 وطنيا 4 

 تحظى االستجابة االقليمية للمنظمة الدولية للهجرة بخصوص األزمة السورية بدعم و تمويل األطراف التالية:        

  4102االرقام الواردة مقتبسة من انشطة 

( تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة  (
 بالتقرير  

A  
 توزيع المواد غير الغذائية 

 7,136 (3,779  الجئ في الحضر (

f  
 المساعدة الصحية 

(450  مستفيد       3,633  (

 الدعم النفسي و االجتماعي         

(200  مستفيد                347  (

b  
 المساعدة في سبل  كسب العيش

 (60  مستفيد       115  (

 من خالل عيونهم 
. وبسبل التعقيداي السياسية، ال يزال زوجها يعيش ف  سوريا. لدى صفاس  ال  بناي اما كنها تعتكنك  بكأمكهكا الكعكجكوز 4304عاما(، كم بمفردها ف  تعيش ف  مصر من  عام  00صفاس الا راوي )

 الت  تعان  من كمراض مزمنة. 
 

عاما. واالل زيارة من زياراي المنظمة الدولية للهجكرة، 00ااني صفاس دائما اموحة، تتالظ نل  مواصلة حياتها المهنية. عندما ااني ف  سوريا، ااني تعمل ف  القااع الاب  اموظفة ندارية لمدة 
وبعد التدريل،  .س نمو جا يحت ى به  ف  االلتزام والتفان صفاتم تحديد صفاس وااتيارها للمشاراة ف  الجولة األول  من التدريل عل  المهاراي التقنية. واالل التدريل ال ي استمر  ال ة كيام، ااني 

دوالر  67جكنكيكه مصكري )حكوالك   00433لك  بكمكبكرشحها فريق مشروع المنظمة الدولية للهجرة نل  م سسة مصر كاتوبر، وع ر ي عليها وظيفة بعد كول مقابلة. لقد تم تعيينها امساعد نداري 
 دوالر كمريا (.  000جنيه مصري ) 40333كمريا (. و بعد ب عة كسابيظ، تم ترقيتها نل  منسقة مشروع و زاد راتبها نل  

 
 رة عل  مساعدة كسرتها. قادوبف ل الدعم المقدم من االل مشروع سبل اسل العيش التابظ للمنظمة الدولية للهجرة، كصبحي صفاس كا ر سعادة وكصبحي تشعر كا ر باألمن و

  )4307المنظمة الدولية للهجرة مصر  ©صورة:)

المنظمة الدولية للهجرة مصر  ©صورة:)

4307(  
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