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 18.3مليون دوالر
 

 المبلغ المتحصل عنه 

   7102: مايو الفترة المشمولة بالتقرير

 االستجابة االقليمية للمنظمة الدولية للهجرة      

                    7102● بخصوص األزمة السورية    

سكاكاا الكمكتك كرريكا دااكو سكوريكا و اك لك  الك  توفر المنظمة الدولية للهجرة المساعدة لل
والعائديا العراقييا واللبنانييا والكمكجكتكمكعكاي الكمك كيكفكة ال كعكيكفكة فك  الالجئيا السورييا 

    البلداا المجاورة ف  العراق واألردا ولبناا وترايا ومصر.  

 توزيع المواد غير الغذائية
 

415,426       

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   5,395,978

 المأوى
 

63,316     

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   372,462

 المساعدة في النقل
 

22,201      

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   770,489

 الدعم النفسي و االجتماعي
 

5,790     

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   302,478

 الصحة
 

144,610       

 مجمل الذين تمت مساعدتهم 

 منذ بداية األزمة   2,157,086

 سبل كسب العيش

. 

29,669      

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة  143,075

1 

 17.3
 مليون

 االفراد المستهدفين

 2,823,825
 

 الذين تمت مساعدتهم

 داخل سوريا  2,543,381

         7102القطاعات األساسية للمساعدة في 

 (7102المنظمة الدولية للهجرة ف  العراق  ©. )صورة: التدريب على مهارات البيوت الفالحية المغطاة لالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في مركز بيبيجاك للتدريب، السليمانية أهم المواضيع

 

7% 

 مستلم

مكايكو   01و  2: ف  الفترة ما بيا األردن 

نظمي المنظمة الدولية للهجرة دوراي تكدريكبكيكة 

حككوو اادارة  اانسككانككيككة لككلككحككدود ومكك ككافككحككة 

االتكككجكككار بكككالككككبكككشككككر لسكككلكككك كككاي الكككحككككدود 

باا افة إلی  لك   قكدمكي الكمكنكظكمكة  األردنية.

 ككالكك   20611الكدولككيككة لككلككهكجككرة أل كك ككر مككا 

 المساعدة ف  النقو للمدارس ف  مايم األزرق.  

مكايكو   10و  0: ف  الفتكرة مكا بكيكا العراق 

فكردا )الجكئكوا سكوريكوا   041شار  أا ر مكا 

ونازحوا دااليا  ومجتمعاي محليكة م كيكفكة  فك  

دوراي تدريبية حوو المهاراي األساسية ف  مجكاو 

البيوي الزراعية الكمكاك كاة و السكالمكة فك  مكجكاو 

مبيداي اآلفاي أجرتها المنظمة الدولية للهجكرة فك  

 أربيو والسليمانية ودهو . 

مايو  نظمي المكنكظكمكة  01: ف  لبنان 

الدولية للهجرة بالتعاوا مع مفو ية األمم 

المتحدة لشكووا الكالجكئكيكا والكيكونكيكسكيك  

ووزارة الصحة العامة جلسة توعية بشكنا 

الاش  عا مرض السو وإحالة المكر ك  

إل  مت وعيا ف  مجاو التوعية يكعكمكلكوا 

 مع المنظماي غير الحاومية ف  عرساو.

: اكالو شكهكر رم كاا  تكواصكو تركياا 

المنظمة الدولية للهجرة تقديم وجباي ساانكة 

لالجئيا ال عفاء وأفراد المجتمع المك كيك  

ما االو  ال ة م ابك  غك ائكيكة فك  غكاز  

وفك  سكانكلكيكورفكا  عنتا  تديرها المحكافكظكة.

وهاتا   نظمي فرق التوعية المتنقلة التابعة 

جلسكة تكوعكويكة  71للمنظمة الدولية للهجرة 

لكالجككئككيككا والككمكجككتككمككعككاي الكمكك ككيككفككة بشككنا 

 حقوقهم والحصوو عل  الادماي.

: قدمي المنظمة الدولية للهجرة ورياس  

مكايكو مكعكداي  10و  0ف  الفترة ما بكيكا 

عكائكلكيكة اكاصكة بكالكمكيكاك لكفكائكدة أاك كر مككا 

ما النازحيا والعكائكديكا فك  ريك   2411

وعالوة عل   لك   يسكتكمكر الكعكمكو  دمشق.

بمشروع المنظمكة الكدولكيكة لكلكهكجكرة لسكبكو 

اسك  الككعكيكي  بكحككيكا يسككتكهكد  السكاككاا 

النازحيا دااليكا فك  أربكعكة مكاكيكمكاي فك  

إدل  ما االو المسكاعكدة فك  سكبكو اسك  

 العيي وإنشاء مساحاي للسوق. 

 

  حضور المنظمة 
 

  دول 6 

 موقعا 54 

 

 موظف 910 

 دولي 85 

 وطني 825 

 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 227 

 دوليا  3 

 وطنيا  224 
 

 عبر الحدود  

  موظفا  84 

 دوليا  29 

 

 المساعدة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

حزمة ما معداي المياك الااصة باألسر)تحتو  00741مايو  قدمي المنظمة الدولية للهجرة  10و  0ف  الفترة ما بيا 

 20471قوال  صابوا  واتي  إعالم   لفائدة  01أقراص لتنقية المياك  وس لْيا  و وعاء واحد للماء  و  01عل  

 شاص ما النازحيا والعائديا ف  ري  دمشق بشاو يمانهم ما الحصوو عل  مياك صالحة للشر  ف  البيي.   

 70وباا افة إل   ل   قامي المنظمة الدولية للهجرة  ف  إ ار مشروع ااسااا االنتقال  ف   ر وس بتوزيع 

جهازا )بما ف   ل  عداد لتحليو المياك و مدى صالحيتها للشر   ومقياس الموصلية  ومقياس األس الهيدروجين   

ومقياس ال ي  ال وئ   ومصف  نتراي السليلوز  ال   ومواد اميائية ااشفة عل  سبعة ماتبراي لمراقبة نوعية مياك 

شاص ف  مدينة  010111شاص و لتعزيز إدارة النفاياي الصلبة لفائدة  002110111الشر  تقدم ادماي ال  

  ر وس.

وعالوة عل   ل   قدمي المنظمة الدولية للهجرة أعماو الصيانة ألربع آالي  قيلة  وقدمي جرارا جديدا مع مق ورة إل   

شاص ما المجتمعاي الم يفة  460111بلدية عيا الزرقاء لتحسيا قدرة إزالة النفاياي الصلبة الت  تقوم بادمة

 والنازحة. 

  7102االرقام الواردة ادناه مقتبسة من انشطة 

 (  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير (

أرقام  معدلة/ منقحة مقتبسة من من الفترة المشمولة بالتقرير السابقة استنادا الى توحيد قواعد البيانات بأثر   **
 رجعي 

A  
 توزيع المواد غير الغذائية 

( 47,192 *ما النازحيا والمهاجريا ال يا تق عي بهم السبو  والسااا  478 ,339 (
 المت رريا  و الالجئيا الفلس ينييا بما ف   ل  التوزيع االو عبور الحدود. 

 

j  
 الدعم  المتعلق بالمأوى وإعادة التأهيل 

مستفيد  وتشمو األشااو المتعلقة بإصالح المنوى العامة و أعماو االرتقاء * (010417 (610106
   بالمنوى للنازحيا ف  المبان  غير الماتملة وا ل  توفيرالمستلزماي. 

 

f  
 المساعدة الصحية 

زحيا واألفراد المت رريا  ويشمو الدعم توفير مواد مساعدة  د   تستهد  النا40127( 20111
ااعاقة  وتوفير المعداي والمستلزماي ال بية  وإنشاء وحداي للرعاية الصحية األولية )متنقلة  

    و ابتة .

 

i  
 الصحة النفسية و المساعدة النفسية و االجتماعية

وتشمو أنش ة البرامج التدريبية الت  تقدم للمهنييا ف  مجاو الصحة ال هنية و الدعم نازحا.  680 
 النفس  واالجتماع  و ا ل  العامليا ف  المجاو اانسان . 

 

b  
 التعافي المبكر و المساعدة المتعلقة بسبل كسب العيش  

 * مستفيدا. و تشمو االنش ة  وري عمو لعرض مواد غير غ ائية قام بصنعها  401( 10217 
  نازحوا  النقد مقابو العمو  ف ال عا توفير سبو اس  المعيشة. 

  

e  
 بناء القدرات  

تشمو البرامج التدريبية المساعدة اانسانية  إدارة المنوى وإدارة المشاريع والتنسيق ستفيدا. و  10 
 واالتصاو حوو بدء االنش ة التجارية.    

 

K  
 اجالء االجانب 

 ما جنسية  ال ة.      7تم اجالء شاصاا   

 

k  
  المياه و الصرف الصحي و النظافة الصحية  

(1,803,423 مستفيدا. و تشمو األنش ة استعادة ادماي المياك والصر  الصح     2,069,038 (
 والنظافة المستدامة وتوفير مساعداي المياك والصر  الصح  والنظافة المنق ة للحياة

 

E  
  الدعم اللوجستي

كلغ من  092,791شاحنة ف  األردا  و قد تم نقو أا ر ما  21تم ف  شهر مارس التعاقد مع  
ال  غاز  عنتا . ويشمو النشا  توفير قوافو الشاحناي لتسليم المساعداي اانسانية ما البضائع 

 األردا إلی    سوريا  ف ال عا نقو الب ائع ال  مستودعاي المنظمة الدولية للهجرة ف  غاز  عنتا .

 

i  
 برنامج مساعدة األسر

مستفيدا. وتشمو ادماي برنامج مساعدة األسر ادماي المعلوماي (  070061( 0110121   
والت بي ما است ماو الو ائق و دروس ف  االندماج والمساعدة ف   لباي تنشيراي لم الشمو 

 األسر .  
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 كامل أنحاء سوريا   

 6.3
 13.5 نازح داخلي مليون

شخص في حاجة  مليون 

  للمساعدة 

  2017في سوريا الى غاية مايو 

 15,722,147 مستهدفين  | تمت مساعدتهم 2,543,381

 

عل  توزيعها بصفة اشرف ما المواد غير الا ائية الموزعة   86%
حس  عدد المستفيديا موظفو المنظمة الدولية للهجرة مباشرة 

 (.       7102مايو   -7104)يوليو 

تشمو مجمو العملياي ف  سوريا او األنش ة المنسقة ما 
دااو سوريا واألنش ة عبر الحدود.         

 

 117,794,530     دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 5,405,269          دوالر  المبلغ المتحصل عنه

2 
www.iom.int/countries/syria 

 دعم سبل كسب العيش وتحقيق االستقرار المجتمعي للمجتمعات المحلية واألسر الضعيفة

االو الفترة المشمولة بالتقرير  واصلي المنظمة الدولية للهجرة دعم الس اا النازحيا ف  أربعة مايماي ف  إدل  مناالو 

تم االنتهاء ما و قد  وقد تم تحديد أربعة مواقع للسوق؛ المساعدة ف  مجاو سبو اس  العيي وإنشاء مساحاي لألسواق.

و يجر  حاليا العمو ف  الموقع األاير  وما المتوقع االنتهاء منه  متجرا. 20األشااو ف   ال ة ما األربعة مواقع مما يوفر 

 71020ف  يونيو 

مايو يوما نشا  لتعزيز التماس  االجتماع  بيا النازحيا    70وعالوة عل   ل   نظمي المنظمة الدولية للهجرة يوم   

والمجتمعاي المحلية الم يفة ف  موقع مشروع مايم الرواد والمحلياي المحي ة به )مديرية عيا الزرقاء   ر وس  حيا 

 فردا ما االو األحداا الريا ية والموسيقية ف  المراز المجتمع  و المساحاي الصديقة لل فو. 00461بلغ عدد المستفيديا 

658,788 
يصعب فردا تلقوا  المساعدة المتعلقة بالمواد غير الغذائية في مناطق 

 (.   7102مايو  -7102يوليو  )الوصول اليها 

 ( 7102المنظمة الدولية للهجرة سوريا  ©)صورة: 

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

 3
 الجئ مليون

  2017ابريل  27في تركيا الى غاية 

 576,635 مستهدفين  | تمت مساعدتهم 130,514

 

 59,845,000   دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 7,381,176     دوالر  المبلغ المتحصل عنه

 من خالل عيونهم

عاما  حياته  00يت ار حمدو  وهو صب  عمرك  وبالنسبة للا ير ما الشبا  الالجئيا  فإا ما يسم  بال فولة ال بيعية هو حلم بعيد المناو.

عاشوا هنا  لب ع سنواي  ف   وبعد أا دمري قنبلة منزلهم  فري األسرة بناملها إل  ترايا. السعيدة ف  إدل  مع أم ارسي نفسها أل فالها.

سعي األسرة ال  فعو ما ف  وسعها  أصيبي أم حمدو بسر اا ال د . محاولة اعادة بناء حياتهم عندما  ربتهم المنساة مرة أارى؛ فقد

بعد  الا سنواي  توفيي األم وتراي حمدو وإاوته  لجعلها ف  و عية مريحة  ولاا منزلهم ف  ترايا ااا ف  حاجة إل  إصالحاي.

 المراهقيا حزان . 

وه  واحدة ما أابر التحدياي بالنسبة للسورييا   –ل ل  فقد ارس نفسه لدراسته  وأتقا اللاة التراية  أدر  حمدو اا والدته تريد األف و له.

 عل  الرغم ما الحزا الااما ف  حياته  فال يزاو وجه حمدو تعلوك ابتسامة مشرقة ورائعة يستقبو بها العالم.و  ال يا يعيشوا ف  ترايا.

ة وقد قامي المنظمة الدولية للهجرة بدعم ه ك األسرة من  بداية العام ما االو مساعدة نقدية متعددة األغراض  وف  شهر مايو قدمي المنظم

 دعما ا افيا االو شهر رم اا.

 خدمات الدعم االجتماعي

ق تهد  فرق التوعية المتنقلة ف  هاتا  وسانليورفا إل  نشر المعلوماي وزيادة الوع  وتوفير الدعم النفس  واالجتماع  لالجئيا ف  المنا 

 الريفية الت  ال تعمو فيها وااالي أارى.

جلسة لزيادة الوع  لدى الالجئيا والمجتمعاي الم يفة  71واالو شهر مايو  قامي فرق التوعية المتنقلة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بتنظيم 

وهدفي ه ك الجلساي إل  زيادة الوع  بالصحة النفسية والادماي النفسية واالجتماعية وحقوق الالجئيا والمسوولياي واا ار  فردا ف  من قت  بوزوفا وبيليا ف  سانليورفا وهاتا . 101لفائدة أا ر ما 

ماي الدولة  ومعايير لم شمو األسر واالجراءاي اد وتماا الفريق ما تقديم إجاباي عل  األسئلة المتعلقة بو ائق وإجراءاي الزواج  ومعايير شباة األماا االجتماع  لل وارئ  وأرقام هوات  القانون .

 المتبعة   وهوياي الحماية الموقتة  وااعاقة والتقارير الصحية  ودوراي اللاة التراية للبالايا.

واالو جلساي مع المجتمع الم ي   لوحظ وجود الا ير ما المعلوماي الم للة  واشفي الجلساي عا بعض مشاغو الالجئيا م و التحري ال   يتعرض له األ فاو ال يا يلتحقوا بالمدارس الو نية. 

 وستتابع الفرق ه ك الق ايا االو األشهر القادمة.  وسوء الفهم فيما يتعلق بالالجئيا السورييا ف  ترايا.

 المساعدة الغذائية

بتقديم الدعم للم ب  الا ائ  ال   تديرك المحافظة ف   ال ة  7100تقوم المنظمة الدولية للهجرة من  عام 

  يتم تقديم وجباي ساانة بشاو يوم  ما االو ه ك 7102ومن   يناير  مواقع ماتلفة ف  غاز  عنتا .

شاص  عي  ما الالجينئ السورييا والعراقييا واألفااا  40011الم اب  الا ائية إل  أا ر ما 

وما المتوقع أا يزيد عدد المستفيديا االو شهر رم اا  ال   بدأ ف  أواار شهر  واايرانييا  ف ال عا أفراد المجتمع الم ي  ال يا يعيشوا اارج المايماي.

 0شاص 00111مايو وحت  أواار شهر يونيو  إل  أا ر ما 

 حضور المنظمة
 

 مواقع  10 

 

  موظفا 126 

 دوليا 21 

 وطنيا  105 

  7102الرقام الواردة مقتبسة من انشطة 

(( تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة   (

 بالتقرير 

أرقام  معدلة/ منقحة مقتبسة من من الفترة المشمولة بالتقرير   **

 السابقة استنادا الى توحيد قواعد البيانات بأثر رجعي 

 

A   توزيع المواد غير الغذائية 

 13,908 (1,691  الجئا في الحضر *  (

 O 
 خدمات النقل 

 الجئا في الحضر 2,137 

 النقل المدرسي 

   الجئا في الحضر   18,926 

e  المساعدة الغذائية 

  الجئا سوريا   4,900 

e   بناء القدرات 

 مستفيدا  240 

f  المساعدة الصحية 

 12,832  (2,840  مستفيدا (

i  ادراة الحاالت 

426 (68  حالة (

 خدمات الدعم االجتماعي  

 مستفيدا )259( 1,521 

b  المساعدة في سبل كسب العيش 

 مستفيدا * )1,370(  8,632  

c  التعليم 

 4,377  (3,574  مستفيدا   (

k  
المياه و الصرف الصحي و النظافة 

 الصحية  

 5,130 (1,240  مستثفيدا     (

T  
 برنامج القسائم  

 مستفيدا   * 16,106 

3 www.iom.int/countries/syria 
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 لبنان  

 1.01
مليون

 الجئ 

  2016ديسمبر  31في لبنان الى غاية 

 271,428 مستهدفين  |  تمت مساعدتهم 22,987

 

 36,045,600      دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 -USD        2,460,25  المبلغ المتحصل عنه

4 
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 دورات التوعية بمرض السل

اجزء ما سلسلة التدريباي الت  أجريي بالتعاوا مع مفو ية األمم المتحدة لشووا 

الالجئيا واليونيسي  ووزارة الصحة العامة  قدم فريق  ب  تابع للمنظمة الدولية 

مايو بتنظيم جلسة عا الاش  عا الحاالي الت  يشتبه ف  إصابتها بالسو وإحالتها إل  الجهاي  01للهجرة ف  

رجاو  يعملوا مع المنظماي غير  4امرأة و  00مت وعا ف  مجاو التوعية ) 00وقد ح ر ه ك الدوراي  الماتصة.

 الحاومية ف  عرساو.

 الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي

االو الفترة المشمولة بالتقرير  تم تنفي  أنش ة نفسية و اجتماعية ما قبو موظف  مراز دار  وفريق التواصو التابع 

وقد هدفي األنش ة الت  تم تقديمها دااو المراز إل  تدري  وتعزيز وت وير مهاراي  للمنظمة الدولية للهجرة.

المت وعيا ف  الموا يع المتعلقة بما يل : حماية المرأة وال فو  والعن  القائم عل  النوع االجتماع  بما ف   ل  العن  

وأ ناء الزياراي الميدانية إل  مالجئ الالجئيا السورييا  تم تقديم عدة جلساي حوو حماية المرأة ما العن   العائل .

وقد شار  ف  ه ك األنش ة ما مجموعه  والزواج المبار  واآل ار السلبية للزواج المبار  وحماية األ فاو ما العن .

شار  فيها ما  وعالوة عل   ل   أجريي أنش ة ترفيهية وفنية وأنش ة ريا ية لأل فاو ف  الجنو  والبقاع  فردا. 110

  فو.  141مجموعه 

 حضور المنظمة
 

 مواقع 4 

 

  موظفا 303 

 دوليا  12 

 وطنيا 291 

  7102االرقام الواردة مقتبسة  من انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير    (

  

f  
 المساعدة الصحية

 9,156 (1,998  مستفيدا  (

 الدعم النفسي و االجتماعي 

 4,763 (935  ا مستفيد  (
 

K  
 اجالء االجانب 

 فردا واحدا  0  
 

i  
 الحماية 

 المساعدة في العبور
          331 (35  مستفيدا (

 

 A 
 توزيع المواد غير الغذائية

 مستفيدا     904 

 ( 7102المنظمة الدولية للهجرة لبنان   ©صورة: 
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 العراق  

 الجئ 241,406

  2017مايو  31في العراق الى غاية 

 33,308 مستهدفين  | تمت مساعدتهم 12,735

 

 8,923,186        دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 800,000 ,#       دوالر  المبلغ المتحصل عنه

 (الخدمات العامة )مراكز النفاذ إلى التكنولوجيا المجتمعية

لية للهجرة ف  المايماي ف  دهو  )مايم دوميز  لدويواصو الالجئوا الحصوو عل  ادماي االنترني والموارد التانولوجية ما االو المرااز الامسة للنفا  إل  التانولوجيا التابعة للمنظمة ا

و قد استفاد ف  الفترة   و يتاوا او مراز ما مرااز النفا  إل  التانولوجيا ما قافلتْيا )واحدة  لل اور و أارى لإلناا . وأربيو )مايماي باسيرما  وداراشاراا  وااورغوسي   واوشتبا .

 ما ال اور  ف  دهو . 001ما ااناا و  14مستفيدا ) 707ما ال اور  ما ادماي المساعدة التقنية ف  أربيو  و  00414ما ااناا و  00044مستفيد ) 70021مايو   10و  0ما بيا 

 فرص كسب العيش لالجئين السوريين والنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة

رجال  ف  دوراي تدريبية حوو المهاراي األساسية ف  مجاو زراعة البيوي الما اة و السالمة ف  استعماو  16امرأة و  46فردا ) 047االو الفترة المشمولة بالتقرير  شار  ما مجموعه 

وعقدي الدوراي التدريبية ف  مرااز التدري  الت  تم إصالحها موارا و التابعة لوزارة الزراعة والموارد  مبيداي اآلفاي الت  نظمتها المنظمة الدولية للهجرة ف  أربيو والسليمانية ودهو .

وستمّاا المهاراي الت  تم الحصوو عليها ما االو ه ك الدوراي التدريبية الالجئيا  المائية ف  المحافظاي ال الا.

السورييا ما تعلم المهاراي الزراعية األساسية والقدرة عل  إنتاج المحاصيو الت  تساعدهم عل  اس  عيشهم 

 بشاو مستدام.

وعالوة عل   ل   تم القيام ببع ة تقييم زراع  ف  مايو ف  جميع المواقع عبر المحافظاي ال الا ما قبو ابير 

زراع  لتقديم توصياي بشنا األنش ة التدريبية الجديدة والمحاصيو اا افية الت  يماا إنتاجها ف  او موقع بناء 

 عل  نوعية التربة و ل  السوق ف  او محافظة.

وف  إ ار م ارة التفاهم بيا المنظمة الدولية للهجرة و وزارة الزراعة والموارد المائية  تقوم المنظمة الدولية للهجرة 

بتوفير فرص اس  العيي لالجئيا السورييا والنازحيا دااليا والمجتمعاي الم يفة ما االو برنامج النقد مقابو 

فف  حيا توفر المنظمة الدولية للهجرة لهوالء المستفيديا  العمو ف  المشاتو التابعة لوزارة الزراعة والموارد المائية.

وف   أجورا يومية وأدواي و أزياء موحدة  تلتزم الوزارة ما جانبها بتدريبهم عل  المهاراي المتصلة به ك المهام.

 مستفيدا ما ال اور ف  دهو  وأربيو والسليمانية ف  برنامج النقد مقابو العمو.  40شهر مايو  شار  

 حضور المنظمة
 

 مواقع  16 

 

  موظفا 90    

 دوليا  9 

 وطنيا  81 

يواصو ال لبة الالجئوا السوريوا ف  دهو  االستفادة ما المساعدة ف  النقو اليوم  الت  تقدمها المنظمة الدولية للهجرة. وف  مايو  

 ما ال اور . 11ما ااناا و  006 البا ) 746استفاد ما ه ك الادمة 

  2017النقل المدرسي خدمة 

O 
16 
 حافلة

 تستعمل في التنقل

 

F 
300 

 فردا

تلقوا المساعدة  

 في النقل

69% 
من االفراد الذين 
تمت مساعدتهم 

من خالل خدمات 
االناثالنقل هم من   

 

  7102االرقام الواردة مقتبسة من انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير  (

O  
 خدمات النقل

 مستفيدا 300

f  
 المساعدة الصحية 

 مستفيدا 54)) 792 

b  
 المساعدة في كسب العيش

 مستفيدا   103)) 374 

i  
 الخدمات العامة

 (2,830 خدمة )مثل مراكز  11,646 (

 التكنولوجيا المجتمعية(   

 ( 7102المنظمة الدولية للهجرة ف  العراق  ©)صورة:  
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 األردن  

 الجئ  660,315

  2017يونيو  1في األردن الى غاية 

 705,317 مستهدفين  |  تمت مساعدتهم 102,975

 

 9,565,000      دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

  4,702,590      دوالر  المبلغ المتحصل عنه

 التدريب على اإلدارة اإلنسانية للحدود ومكافحة االتجار لفائدة سلطات الحدود

تم تنفي  دورتْيا تدريبيتْيا لمدة امسة أيام لاو منها بشنا اادارة اانسانية للحدود وماافحة االتجار 

شاصا ما   74مايو لفائدة   00إل   2عقدي الدورة األول  ف  الفترة ما  باألشااص ف  شهر مايو  حيا

وااا الهد   شاصا ما سل ة الحدود. 00مايو لمدة  01إل   04سل ة الحدود  وعقدي الدورة ال انية ما 

ما التدريباي هو زيادة معرفة سل ة الحدود بشنا اادارة اانسانية للحدود وماافحة 

 االتجار باألشااص. 

اا ار القانون   عل  ااعالا العالم  لحقوق اانساا  و و قد رازي ال ال ة أيام األول 

وقد تم تنشي  اليوم الرابع ما قبو  واالتفاقياي المتعلقة بمراز الالجئيا وحمايتهم. الدول  

 ال ة ما سل ة الحدود ال يا تلقوا تدريبا حوو تدري  المدربيا ف  السابق مع المنظمة 

الدولية للهجرة  حيا تم الترايز عل  المساعداي اانسانية المقدمة لالجئيا السورييا 

 والمبادئ اانسانية االو التفاعو مع الالجئيا السورييا.

و ف  اليوم الاامس  تم تنشي  الجلستْيا األايرتْيا ما التدري  ما قبو مدر  حوو 

وقد رازي الجلستاا  ماافحة االتجار باألشااص ما الوحدة األردنية لماافحة االتجار.

عل  تعري  االتجار بالبشر  واألنواع الماتلفة لالستاالو الت  قد يتعرض لها الالجئوا  

 والفرق بيا االتجار والتهري .  

 النقل المدرسي في مخيم األزرق

 البا بشاو يوم  إل  المدارس ف  مايم  20620االو شهر مايو  تم نقو 

الهد  ما مشروع النقو المدرس  ف  تحسيا فرص الوصوو إل  التعليم ويتمثل  األزرق.

يستفيد او ما ال لبة والمعلميا السورييا  الرسم  لالجئيا دااو مايم األزرق  بحيا

و بالنظر ال  أا درجاي الحرارة ف  األردا بدأي ف  االرتفاع   فاا ادمة النقو المدرس  ه ك قد  المساعديا ما ادماي النقو.

 يلة المشروع  تواصو المنظمة الدولية و  أصبحي  رورية أا ر ما قبو و  ل  ألجو  ماا نقو األ فاو بنماا إل  المدرسة.

 للهجرة القيام بادمة ااصة تتم و ف  تسجيو واستبداو الب اقاي التالفة لل ال  الراغبيا ف  الوصوو إلی ه ك الادمة.

اما تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتوظي  مرافقيا ما المت وعيا السورييا ما االو برنامج "النقد مقابو العمو"  حيا يقوموا 

بالمساعدة ف   ماا نقو األ فاو ب ريقة آمنة ما وإل  المدرسة  مما ياف  ما الماا ر المتعلقة 

مرافق سورييا مت وع  مما يوفر لهم  011و سيستفيد ما تداو ه ا المشروع ما يصو إل   بالحماية.

 فرص اس  العيي الت  هم ف  أشتد الحاجة إليها. 

 حضور المنظمة

 مواقع  6 

 

  موظفا  68 

 دوليا 9 

 وطنيا 59 

   7102االرقام الواردة مقتبسة  من انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير  (

O  
 خدمات النقل

 508 (47  مستفيدا (

f  
 المساعدة الصحية

102,077 (43,285   مستفيدا (

e  
 بناء القدرات

 84 (35      مستفيدين (

i  
 لم شمل األسر

 306   (99  مستفيدا  (
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