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 األزمة السورية

2016لهجرة الدولية لمنظمة ال نداء  

2016  طة االستجابة االستراتيجية للجمهورية العربية السوريةخ  

  2016  األزمات مواجهة على القدرة وتعزيز لالجئيناالقليمية الخطة 

 

 

أعوام  خمسةبعد قرابة يستمر الوضع في التدهور 
. من النزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية

مليون شخص بحاجة للمساعدات  13.5اذ أن 
 5. 6 شخص مليونفيهم  بمن ،داخل سوريا االنسانية

ماليين  5ما يقرب عن أن  كما . داخليا   ا  ازحن
شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها أو 

 4.2لجأ أكثر من  ، فقدباالضافة الى ذلكمحاصرة. 

الى دول الجوار الخمس وهي لبنان،  يسور مليون
   .االردن، تركيا، العراق ومصر

ن االنسانييشركاء اللهجرة والدولية لمنظمة التواصل 
لتحديات التي جل االستجابة لأل مخدماتهتوسيع نطاق 

 ، مع التركيزالتي طال أمدها تفرضها هذه األزمة
على الحماية وتوفير المساعدات المنقذة  بشكل خاص

وتعزيز القدرة  المبكر تعافيللحياة باإلضافة الى ال
 للسوريين النازحينعلى مواجهة االزمات 

 .والمجتمعات المضيفة داخل سوريا وفي المنطقة

اطار خطة  و ضمن 2016 ما يتعلق بسنة و في
االقليمية خطة الالسورية واإلنسانية االستجابة 

توجه  ،وتعزيز القدرة عى مواجهة االزماتلالجئين 
 للمجتمع الدوليللتبرع  "للهجرة نداء دوليةالمنظمة ال
  .مليون دوالر امريكي 254,332,199 لمبلغ قدره

 

  

>  

 

13,500,000  

سنساسنة  االشخص يحتاجون للمساعدة 
 في سوريا 

6,500,000  

 شخص سنازحون داخلةاً في سوريا

4,850,000 
 يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها شخص

  محاصرة هي أو
4,700,000  

من الالجئةن في المنطق /الدول 
( 2016المجاورة )حتى ديسةمبر   

3,300,000  

المضةف  من افراد  المجتمعات 
مستهدفون مباشرة بالمساعدة في 

 الدول المجاورة.
 

2016 ملخص نداء  

Syria $68,137,610 

 

 

 

 

Regional $81,828,836 

 

{  
 

$

254,332,199 

مجموع متطلبات التمويل للمنظم  
  2016الدولة  للهجرة ل 

 

$

164,096,231  

 االسننشط  الرئةسة  المنقذة للحةاة

$

90,235,968  

 تعافي مبكر/ أسنشط  معةشة 
 

 



 والخط  االقلةمة  لالجئةن وتعزيز القدرة  خط  االستجاب  االستراتةجة  للجمهوري  العربة  السوري  ●لهجرةلالدولية  منظمةال نداء

   2016على مواجه  األزمات 

 

 ردن()سوريا، تركيا، األ سورياجميع أنحاء 

 اإلنسانيةاالستجابة االستراتيجيةلهجرة وطلبات التمويل ضمن اطار خطة الدولية ل منظمةالمشاريع 
 2016للجمهورية العربية السورية 

   $149,712,608 
     مجموع التمويل المطلوب   

Aj   ىوأمالوالغذائية غير المواد    
 

   75,600,850  
 التمويل المطلوب 

  المواد غير الغذائية والمأوى الدعم للسكان المتضررين داخل سوريا 
توفير مستلزمات المأوى في حاالت الطوارئ و / أو مواد / أدوات البناء للمالجئ الخاصة 

إعادة أو المشتركة )العينية، النقدية، قسيمة، الخ(؛ توفير المأوى المؤقت )مثل الخيام(. 
لمستوطنات العشوائية، ا جماعية،تأهيل مساحات المآوي الخاصة بالطوارئ في المراكز ال

)عينية، نقدية، قسيمة، إصالح مادي، الخ(؛ تقديم المساعدة المواد غير الغذائية )عينية،  الخ
نقدية، قسيمة، الخ(؛ تقديم المساعدة ألصحاب المساكن/ المستأجرين إلصالح مساكنهم 

نقدية، قسيمة، نقد مقابل العمل، تأجير محالت، الخ(؛ إعادة تأهيل الهياكل )مواد، 
النقد  مقابل العمل، تأجير محالت، ية العامة )مواد، نقدية، قسيمة، المجتمعية والبنى التحت

الخ(؛ تدريب أصحاب المصلحة على اكتساب المهارات و القدرات المتعلقة بالتعافي 
من النازحين المتضررين  صشخ 1,755,280 لر الغذائية الموجهة للمأوى / المواد غي

 داخل سوريا
  

 75,600,850 
 

bT 
 

 23,069,332  سبل العيشو المبكر التعافي
 التمويل المطلوب

   ضعاف الحالدعم سبل كسب العيش للشباب  
الثقافية و لتعافي المبكر، وكذلك األحداث االجتماعية اكسب الرزق / المتعلقة ب نشطة األ

لشباب واألسر( التي االخرى ل نشطة الترفيهيةاأل)الرياضة، األيام الثقافية المحلية، ضمن 
الحياة الطبيعية ر تفاعل اإليجابي واستعادة مشاعال ضمن اطار منتجمع أفراد المجتمع معا 

  .افرد 31،500 . على مستوى المجتمع المحلي.

 

 8,958,040 
 

 إدارة األنقاض 
العمل المجتمعي المكثف وحلول صديقة للبيئة. يقوم على إدارة الحطام من خالل نهج 

  افرد 11,700

  

 6,790,934  
 

 ألسرالضعيفة، مع التركيز على األسر التي ترأسها نساءلدعم االعتماد على الذات  
للمتضررين والفئات الضعيفة من خالل إعادة تأهيل  بقاء على قيد الحياةتعزيز آليات ال
 افرد 3000وبرامج الحماية االجتماعية. المعطلة العيش  اكتساب وترميم سبل

 

 5,592,534 
 

  المتضررة يةلمجتمعا التحتيةى إعادة تأهيل البن 
التحتية األساسية المجتمعية من خالل إشراك السكان المشردين  ىإصالح وإعادة تأهيل البن

وأفراد المجتمع المضيف في هذه العملية من خالل النقد مقابل العمل. ضعاف الحال 
  افرد 17،850

  

 1,727,824 
 

q تنسيق وإدارة المخيمات 
  

 16,104,000 
 التمويل المطلوب

 من خالل: انازح 156،800دعم  
 التوزيع( التحصيب،)بما في ذلك النقل، المخيمات . استبدال الخيم التالفة في 1
 (التحصيبنقل وتوزيع الخيام من مخزون للطوارئ )بما في ذلك و وتخزين  شراء. 2
 ماخيالتقييم االحتياجات وتوزيع تنسيق و ادارة المخيمات حول . ورشة عمل لشركاء 3
 داخليا والمراكز الجماعية النازحين مخيمات. التدريب المهني في 4
 لألنشطة . بناء القدرات والتوجيه للشركاء المنفذين5
 

 
 

 16,104,000 
 



 والخط  االقلةمة  لالجئةن وتعزيز القدرة  خط  االستجاب  االستراتةجة  للجمهوري  العربة  السوري  ●لهجرةلالدولية  منظمةال نداء

   2016على مواجه  األزمات 

p لتنسيقا                         

 

 7،500،000   
  التمويل المطلوب

 و تتبع النزوحتقييم االحتياجات  
متعددة القطاعات التي أجريت عمليات التقييم و السكان، ، تقييم تتبع حركةيةبيانات األساسال

نظام إنذار  وضع تقاسمها مع جميع الشركاء؛التي تم  و ة بشكل مطردمحافظ 14في 
 استبيانات تنظيم الوقت الحقيقي.في  فورا، المعلومات عن الحوادث مساقبتيسمح 

 ة.االنسانية المعني مجموعاتال مواضيعية / قطاعية خاصة بالتنسيق مع 
  المتضررين في سوريائدين و عاالو يننازحال السكانن م 13,500,000

 6,000,000 
 

 في شمال سوريا ينملالشركاء العلإنشاء وتشغيل مراكز التدريب  
صيانة المراكز بما في ذلك االتصال نظام تشغيل يومي ل  و تركيز تدريب ي  إنشاء مركز

 الحدود، والنقل من وإلى مراكز التدريب المنظمات غير الحكومية / األمم المتحدة وسلطةب
موظفي منظمات غير حكومية سورية وشركاء آخرين في المجال اإلنساني  4800

  توفير التدريب وبناء القدراتيقومون ب

 1،500،000     
 

k  الصحيةالمياه والصرف الصحي والنظافة 
  

 7,098,522 
 التمويل المطلوب

 لألسر النازحة والمتضررة في سوريا و النظافة خدمات المياه والصرف الصحي  
فضال عن  ،المحتاجين بما في ذلك التوعية الصحية لالشخاصدعم في حاالت الطوارئ ال

ا، في سوري و النظافة لمياه والصرف الصحيلالتحتية  ىتوفير حلول مستدامة لدعم البن
خدمات بعد ال دامةلمحليين البالتنسيق مع الشركاء بما في ذلك بناء القدرات للشركاء ا ذلكو

  فردا  1,786,370تدخل المنظمة الدولية للهجرة. 

 7,098,522 
 

i 6,209,620  الحماية 
 التمويل المطلوب

 في سوريا مدنيق اليثتوتسهيل ال 
 

بناء القدرات، وتوفير المعدات بالتنسيق مع حول تقييم االحتياجات والدورات التدريبية 
  )الجهات المسؤولة(شخص  100مجموعة الحماية. 

 2,396,800 
 

 اإلنسانيفي االجالء المساعدة  
الوضع في سوريا، تواصل المنظمة الدولية للهجرة تحديد ازدياد تعقد  اراستمرالى  نظرلبا

 600الء. جاإلفي في حاجة إلى المساعدة الذين هم  المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل 
  امهاجر

 1,150,464 
 

وتقديم المساعدة المباشرة  ةروحاالت خطال، تحديد وإحالة أكثر ةشمل األسر الالجئ جمع 
، جتماعينوع االال)التركيزعلى ضحايا العنف القائم على شد الناس احتياجا إلى أ

  (بالبشر والمنفصلين، وضحايا االتجاربولي  مصحوبينالواألطفال غير 
الطلبات واالحتياجات التي تم تحديدها:  الىاستنادا توفير مجموعة من الخدمات المساعدة 

شمل اللم  تأشيرات الذين يطلبونو الذين تقطعت بهم السبل  ةالالجئ ةأفراد األسر السوري
لعنف القائم ل التصدي ؛ بناء قدرات المنظمات غير الحكومية السورية في تعميمياألسر
الحاالت  ؛ دعم ةحمايالو اللبشر ، وحماية األطفال، مكافحة االتجارجتماعينوع االالعلى 

المنظمات غير الحكومية وتقديم المساعدة المباشرة عند الحاجة الضعيفة التي تحيلها 
 .شخص 600بالتعاون مع شركاء الحماية. 

  

 852،000 
 

داخل  والنازحين والشباب المهاجرين وأفراد أسرهم  لمتضررينلالدعم النفسياالجتماعي  
 (2سوريا )المرحلة 

 
  من خالل: شخصا 50,200 مد العون ل

  اتقدرالمبادرات التدخل المباشر وتعزيز • 
 سيتم ادراج الرزق:سبل اكتساب تعميم الدعم النفسياالجتماعي في المأوى والصحة و• 
فرق في عمل  العتبارات النفسية واالجتماعية ا و يةذهنالنفسية على الصحة اللتأثيرات ا

   المأوى والعاملين في مجال الصحة. 

 663,716  
 

 يجبرون على العملالذين طفال الشوارع واألطفال أل مد العون 
 اوقائي اإجراءباعتباره التعليم للشباب األكثر ضعفا وعائالتهم المتعلق ب سبل العيش والدعم

االستغالل وسوء طر اخممن  و التقليل القسري للشباب في أعمال العنف نخراطضد اال
  المعاملة.

  افرد 750

 575,616  
 



 والخط  االقلةمة  لالجئةن وتعزيز القدرة  خط  االستجاب  االستراتةجة  للجمهوري  العربة  السوري  ●لهجرةلالدولية  منظمةال نداء

   2016على مواجه  األزمات 

 

 في سوريا بشرالتصدي لالتجار بال 
بناء القدرات والوقاية للمساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة االتجار بالبشر وضمان حماية 

  اشخص 200المعرضين للخطر والسكان المتضررين. 

 319,574  
 

: رسم ةسوريالزمة األعن  الناجمة العقارية والممتلكات و األراضي المساكن قضايا 
 ليلاتحالالخرائط و

والمؤسسات ، ذات الصلة  المتعلقة باالراضي و المساكن لتشريعاتلاستعراض مكتبي 
بين  المتصلة باالراضي و المساكن والعمليات القضائية في سورية؛ دراسة تقييم القضايا 

في  موراءه وهاالالجئين والنازحين السوريين بشأن األراضي والممتلكات التي ترك
و المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعناية  عقاريةحقوق الالسوريا. إعداد وحدة تدريبية حول 

لموظفي المنظمة الدولية للهجرة والشركاء المنفذين، بما في ذلك  موجهة مأوىبال الواجبة
  .شريكا 50دئ التوجيهية إلى اللغة العربية. ترجمة المبا

 251,450  

 

f  الصح 
 5,039,942  

التمويل المطلوب
  

 
 دعم الخدمات الصحية والبنية التحتية الصحية

الوصول إلى الرعاية الصحية األولية والثانوية وكذلك المساعدات الموجهة لألشخاص • 
  ذوي اإلعاقة.

بما في ذلك تحسين مرافق المياه  ،لمستشفيات والمراكز الصحيةلإعادة التأهيل الهيكلي • 
  و النظافة والصرف الصحي

 ت ا من المعدات الضرورية واإلمداداشراء وتخزين وتوفير سيارات اإلسعاف وغيره• 
  الخ ،بما في ذلك توفير الكراسي المتحركة والعكازات ،اإلعاقة ذوي دعم• 

 النازحين والمجتمع المضيف من  292,330

 5,039,942  
 

e 3،800،000   األمن الغذائي  
التمويل المطلوب
  

 
 يعتمجماالستقرار االقتصادي ال واألمن المعيشي 

توفير المهارات / التدريب المهني؛ إنشاء مراكز التدريب وتوفير المساعدات األساسية 
 حالة الخارجيةاإلالتركيز على تمكين المرأة.  مع باإلضافة إلى األنشطة المنتجة اقتصاديا

لحاالت التي تتطلب خدمات خارج نطاق المشروع إلى الوكاالت اإلنسانية األخرى ل
تعلق بتنشيط المجتمع وإعادة ت والمؤسسات المحلية؛ إقامة مشاريع عمل قصيرة األجل 

  المضيف النازحين والمجتمع من  شخص 12،600تأهيل البنية التحتية العامة. 

 3،800،000  
 

y 3,030,000   الدعم اللوجستي  
  التمويل المطلوب

 
لعمليات عبر الحدود داخل سوريا من خالل توفير التخزين في  المشترك للوجستياالدعم 

  بالشاحنات في األردن )معبر الرمثا(. لنقللتركيا )غازي عنتاب( وخدمة مجانية 
   من خالل:كا في المجال اإلنساني يشر 20دعم 
ذين شاحنة كل شهر في معبر الرمثا في األردن للشركاء ال 100ما ال يقل عن توفير • 
  الحدود إلى جنوب سوريا ونعبري
 لتخزين في مستودع المنظمة الدولية للهجرة في غازي عنتابلمتر مربع  8000توفير •

لألزمة المستمرة في شمال سوريا، بما في ذلك  عاملين على االستجابةلشركاء الا لفائدة
  . التخزين المسبق لمعدات الطوارئ

 3,030,000 
 

c 2,260,342  التعليم  
  التمويل المطلوب

 
  لألطفال السوريينبالنسبة  دعم "ال لجيل ضائع" 

   لتعليملات األساسية المعدمن خالل إعادة تأهيل المدارس وكذلك توفير المستلزمات و
  افرد 26،000

 2,260,342  

 

 

 

  



 والخط  االقلةمة  لالجئةن وتعزيز القدرة  خط  االستجاب  االستراتةجة  للجمهوري  العربة  السوري  ●لهجرةلالدولية  منظمةال نداء

   2016على مواجه  األزمات 

 لبنان

ة هللخطة االقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواج وطلبات التمويلمنظمة الدولية للهجرة المشاريع 

  2015 والخطة االقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجة األزمات   2016 األزمات

 
$ 40,057,000 
 مجموع التمويل المطلوب

 

 17,200,000  االستقرار االجتماعي  <
   التمويل المطلوب

 

 ة عيمشاريع المجتمالدعم  
لتلبية االحتياجات قصيرة األجل التي تم تحديدها دعم المجتمع المحلي لمشروعا  50تنفيذ 

 من خالل عمليات تشاركية للحد من التوترات. 

 5,000,000 
 

 مبادرات الشباب 
نوادي بناء السالم، حمالت ، )مخيم صيفي، أنشطة فنيةمبادرات شبابية  100تنفيذ 
لتعزيز المشاركة الفعالة للشباب في و ذلك ، مشاركة مدنية للبنانيين فقط( يةمجتمع

 المجتمعات المحلية
 مشارك من النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة 10،000

 

 5,00,000 
 

 البلديات اتدعم قدر 
لتقديم الخدمات التي تهدف بلدية  20يف( إلى فوظمال مساندة و تقديم دعم القدرات )التدريب

 إلى تخفيف الضغط على الموارد والحد من التوترات

 2،000،000  
 

 تقديم الخدمات البلدية 
تم تحديدها من خالل عمليات تشاركية للحد من  بلديات 10 في دعم تقديم الخدمات البلدية

 التوترات 

 2،000،000  
 

  المجتمع المدني المحليتقوية  
 ة من منظماتمنظم 15 تعزيز دور المجتمع المدني المحلي على مستوى المجتمع المحلي.

 المجتمع المدني

 2،000،000 
 

 لمساهمة في االستجابةلمبادرات لتخفيف التوترات و 
 تخفيفالإلى مشتركة تهدف  مبادرات ب لقياملبنانية لالوطنية الالمجتمع المدني  هياكل دعم
 منظمات غير حكومية 10التوترات والمساهمة في االستجابة.  من

  

 1،200،000 
 

T 6,800,000  سبل العيش  
 التمويل المطلوب
 

ي تدريب المهنالو وبرامج أ مهني في اطار العمل تدريب ات مدفوعة االجر،تنفيذ تدريب 
   خالل فترة التدريب 

 مهني التدريب الو وبرامج أ مهني في اطار العمل تدريب ات مدفوعة االجر،تنفيذ تدريب
مستفيد من النازحين السوريين  500. اللبنانية هياكلللشباب داخل الخالل فترة التدريب 

 والمجتمعات المضيفة 

  

 3،000،000 
 

 يةئالب مرتكزاتتحسين ال 
إعادة  ،الطرق الزراعية، مياه األمطار، التشجير ،البيئية )قنوات الريالمرتكزات اتحسين 

الصرف الصحي، تجديد دور  قنوات التشجير التنظيف، التقليم، قطع األشجار، تنظيف
آثار الحد من الترع واألنهار للوقاية من الفيضانات، بناء الخزانات وهياكل مياه، تأهيل ال

السدود، وزرع مساحات  مراقبة، المحيطة باالمكنة من كل جانب الفيضانات مثل الجدران 
مستفيد من النازحين  2,500. (الخ خضراء من أجل الحد من مخاطر الفيضانات،

 .السوريين والمجتمعات المضيفة

  

 2،000،000 

   التحتية العامة والبلدية ىالبنتحسين 
مستوى البنية التحتية  تحسين)إعادة تأهيل الطرق،  التحتية العامة والبلدية ىالبنتحسين  ا

 مستفيد من النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة 2,000 (.الخالعامة، خدمة التنظيف، 
 
 
 
 

 1،800،000 
 



 والخط  االقلةمة  لالجئةن وتعزيز القدرة  خط  االستجاب  االستراتةجة  للجمهوري  العربة  السوري  ●لهجرةلالدولية  منظمةال نداء

   2016على مواجه  األزمات 

j المأوى  
 

 5,502,000  
  التمويل المطلوب
 

 الموجودة ذات الوضع المتدني`وحدات اإليواء الحالية توفير الحماية من العوامل الجوية ل 
 مواقع متفرقةفي  غير الرسمية و خيماتداخل الم

 دون المستوى المطلوبوحدات اإليواء للظروف الجوية  امقاومة  معداتتوزيع وتركيب 
النازحين السوريين شخص من  25،000 متناثرة.المواقع الغير الرسمية و خيماتداخل ال

  والمجتمعات المضيفة

 

 2،450،000 
 

 نقدية مشروطة لإليجارأموال  
 خصوصالمنح المأوى لألسر الضعيفة التي تعيش في شقق مستأجرة،  يةنقدأموال توفير 

ولئك أل، مع إيالء األولوية التي ليس لها دخل أصالألسر ذات الدخل المحدود أو ا
والمجتمعات  ين النازحسوريشخص من ال  5000 .من مساكنهم المعرضين لخطر اإلخالء

 المضيفة

 1,260,000 
 

 غير المناسبة لهياكللطفيفة  اتوإصالحتوفير الحماية من العوامل الجوية  
توفير مقاومة الظروف الجوية في حاالت الطوارئ من خالل المتعلقة بتقديم المساعدة 

المياه  تحسين خدماتالمأوى، باإلضافة إلى ب الخاصة مواد العزلو المعدات تركيبو
والعائدين  ينسوريال يننازحشخص من ال 2,500الصحي في حاالت الطوارئ.  والصرف

 اللبنانيين والمجتمعات المضيفة

 

 525,000 
 
 

 ةجماعيالمراكز الفي الموجودة  غير المناسبة إعادة تأهيل / تحسين الهياكل  
من خالل النازحين والمجتمعات المضيفة  ينسوريال ينالجئلاشخص من  1,000دعم 

من خالل توفير جماعية المراكز الإعادة تأهيل المباني الخاصة أو العامة الكبيرة في 
 على استئجار شقق خاصة. تفدرال  تيال الضعيفةظروف معيشية مالئمة لألسر الضعيفة 

 420،000 
 

 غير الرسميةخيمات مفي الالتحتية  ىالبنو قع االمووضعية تحسين  
رسمية إلى تحسين الظروف الغير للمخيمات دائمة المادية شبه التحسينات تهدف ال

ضد  خيماتالمعيشية، والحد من مخاطر الصحة والسالمة، وتعزيز صمود سكان الم
  السوريين والمجتمعات المضيفةمن النازحين  7500 األخطار الموسمية.

 350،000 
 

  التحتية ىالبن حالة  قعامواللتحسين  نموذجيةتنفيذ مشاريع  
 ىتنفيذ مشاريع رائدة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الحضرية األساسية والبن

نسبة عالية من الالجئين السوريين  ذاتالتحتية داخل األحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان 
السوريين المهجرين  شخص من 10,500 .الهشةوالعائدين اللبنانيين، وغيرهم من الفئات 
 والعائدين اللبنانيين والمجتمعات المضيفة

  

 294,000 
 

 مناسبة آويم و جعلهاإعادة تأهيل / تطوير / إصالح الهياكل دون المستوى المطلوب  
لخلق ظروف معيشية  ات السكنيةوحدوالتنفيذ التحسينات المادية الدائمة للمباني الخاصة 

 السوريين المهجرين والعائدين اللبنانيين والمجتمعات المضيفةشخص من  250 مالئمة.

 105,000 
 

 المراكز الجماعيةبإدارة المأوى  
جماعية، وذلك من خالل إنشاء وتدريب لجان إدارة المراكز الفي شاملة توفير آلية إلدارة 

 النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة من  500كز الجماعية. امرال

 70,000 
 

المتعلقة حتياجات اال في مساعدةلتعزيز القدرات الفنية للمنسقين على مستوى البلديات ل 
 المأوىب

من خالل توفير التدريب و ذلك  تعزيز القدرات الفنية للمنسقين على مستوى البلديات
 سكان النازحينالمأوى للب المتعلقة حتياجاتفي االستجابة لال لمساعدةلوالمعدات الضرورية 
 بلديات 7النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة في  .االخرى الهشةوغيرهم من الفئات 

 

 28,000 
 

i 5,460,000  الحماية 
 التمويل المطلوب

 اتيلدعم المؤسسا 
مراكز تنمية اجتماعية تابعة  4مراكز حدودية و  3 المعدات لتوفير  موظفين ودعم لل

 مشاريع  7من  كونن ومجتمعات مضيفة تتوسوري نونازحلوزارة الشؤون االجتماعية. 
 

 3,200,000 
 

  700,000  (تأطيروال يببناء القدرات )التدر 



 والخط  االقلةمة  لالجئةن وتعزيز القدرة  خط  االستجاب  االستراتةجة  للجمهوري  العربة  السوري  ●لهجرةلالدولية  منظمةال نداء

   2016على مواجه  األزمات 

في تنسيق ؛ التدريب  اتوزارالالحدود و في ادارة مسؤول  800التدريب والتوجيه الفني ل 
ين سوريشخص من ال1,600 مواقع الجماعية.الفي شخص  400و ادارة المخيمات ل 

 والمجتمعات المضيفة  النازحين

 

 ينالعائدين اللبناني تحيد مواصفات 
 من سوريا لبناني دعائ 50،000 تحديد مواصفات في تسجيل و لبنان مواصلة دعم حكومة

 30000 أو القادمين حديثا. مالعائدين لم يتم الوصول إليه ، بما في ذلكلضعاف الحا من
 مستفيد

  

 500،000 
 

 الخدمات من خالل المراكز المجتمعيةتوفير  
 بشأنخدمات النفسية واالجتماعية، األنشطة الترفيهية، خدمات الحماية، تقديم المشورة ال

شخص من  20،000 .جتمعيةممن خالل مراكز التنمية الالخ، و ذلك الخدمات، التوعية، 
 لنازحين السوريين والمجتمعات المضيفة ا

 

 400,000   
 

 دعوة للحماية البحث وال 
نإجراء بحث حماية واالتجاهات )بما في ذلك المؤسسات األكاديمية(، الحول قضايا  ي 

لحماية، بما في ذلك الوصول إلى ل، األحداث والدعوة المناهجالتقارير، النشرات الصحفية، 
ندراست .ارض الدولة المضيفةا ن/ منشور ي  النازحين السوريين والمجتمعات  حول تي 

   المضيفة

 200,000 
 

 رشادالوعي المجتمعي واال 
الخدمات المتاحة التي تقدمها  بخصوصعات / المجتمعات وجممللتنويرية ية وودورات توع

الالجئين الفلسطينيين  ،مواقع الجماعيةالإدارة وتنسيق لجان  ،االتصال المجتمعية نقاط
 السوريين النازحين والمجتمعات المضيفة  من15،000 ،الخ ،المتطوعين من سوريا

 

 200,000 
 

 دعم وبناء قدرات أفراد المجتمع 
دعم وبناء قدرات أفراد المجتمع )األفراد واللجان( لتحديد واالستجابة لشواغل الحماية. 

 مستفيد  100

 200،000 
 

 تحاالالإدارة  
ذوي االحتياجات الخاصة مستفيد من  100إدارة الحاالت وتقديم المشورة الفردية ل 

 حاالت ( فيو النوع االجتماعي الجنس على أساس العنف من )باستثناء األطفال والناجين
 مستفيد 100عالية. المتوسطة أو ال ةروخطال
 

 60,000 
 

l 5,100,000  المساعدة االساسية 
 التمويل المطلوب
 

  
   ويةالمنح النقدية الشت
الشتاء عن طريق بطاقات السحب اآللي للسماح العائدين الخاصة بقصل تقديم المنح النقدية 

االستعداد بشكل أفضل  لتمكينهم من من سوريا والالجئين السوريين الحال عافضاللبنانيين 
االخرى  شهر الباردة من خالل شراء وقود للتدفئة وغيرها من االحتياجات األساسية لأل

 العائدين اللبنانيين و النازحين السوريين شخص من  20،000 الشتاء.بفصل ذات الصلة 

 2،400،000 

  يةقطاع نقدية تحويالت/ متعددة األغراضوفير منح ت 
تقديم منح نقدية متعددة األغراض عبر بطاقات السحب اآللي لالجئين السوريين المعرضين 

للخطر االجتماعي واالقتصادي والعائدين اللبنانيين من سوريا، والمجتمعات المضيفة. 
 النازحين السوريين والعائدين اللبنانيين والمجتمعات المضيفة 5000

 2،300،000 
 

 المواد غير الغذائيةب وية المتعلقةمساعدة العينية الشتال 
توزيع البطانيات وغيرها من المساعدات العينية للحد من آثار األخطار الموسمية على 

 لنازحين السوريين والمجتمعات المضيفةشخص من ا 20,000األسر الضعيفة. 
 

 340,000 
 

 ضعف االجتماعي واالقتصاديتحديد مواصفات ال 
 لالجئينإجراء زيارات على مستوى األسرة لتقييم الضعف االجتماعي واالقتصادي 

المهجرين  5000من سوريا، والمجتمعات المضيفة:  السوريين والعائدين اللبنانيين
 السوريين والعائدين اللبنانيين والمجتمعات المضيفة 

 

 60,000 



 والخط  االقلةمة  لالجئةن وتعزيز القدرة  خط  االستجاب  االستراتةجة  للجمهوري  العربة  السوري  ●لهجرةلالدولية  منظمةال نداء

   2016على مواجه  األزمات 

f  4,995,000  الصحة 
  التمويل المطلوب

 
 االستشارات الطبية من خالل الرعاية الصحية األوليةتقديم 

مستفيد )النازحين السوريين والعائدين اللبنانيين  84,000ل تقديم االستشارات الطبية 
دعم المنظمة الدولية التي تحظى بفي مراكز الرعاية الصحية األولية والمجتمعات المضيفة( 

الرعاية ما قبل الوالدة، والرعاية الصحية  للهجرة في الجنوب والبقاع والشمال، بما في ذلك
 . ألمراض غير المعديةالمتعلقة باشارات ستلألمهات واألطفال، واال

 2،000،000 
 

 
  تقديم الدعم المالي للوصول إلى خدمات التشخيص

جل أل ن والمجتمعات المضيفة(ون السوريومستفيد )النازح 30,000توفير الدعم المالي ل 
ة مودعالم في مراكز الرعاية الصحية األولية لى خدمات التشخيصعصول تمكينهم من الح

المنظمة الدولية للهجرة في الجنوب والبقاع والشمال، ومرافق صحية مختارة  قبلمن 
  أخرى

 1،100،000 

 
  تقديم الدعم المالي للوصول إلى خدمات المستشفى

تمكينهم من لن ومجتمعات مضيفة( ون سوريومستفيد )نازح 300تقديم الدعم المالي ل 
وذلك  ،لى خدمات المستشفيات، خصوصا بالنسبة للرعاية وتشخيص السلعصول الح

 .السل تحت إشراف وزارة الصحة العامةلمقاومة بالتنسيق مع البرنامج الوطني 
 

 600،000 

 

 
 ألمراض المزمنةلتوفير ما يكفي من األدوية 

ن ون سوريومستفيد )نازح 11,000ل المزمنة توفير ما يكفي من األدوية األمراض
ة المنظمة الدولية للهجر هادعمالتي تفي مراكز الرعاية الصحية األولية  ومجتمعات مضيفة(

  في الجنوب والبقاع والشمال

 475،000 

 

 
 الخطيرةض امرلال من االدوية توفير ما يكفي 

ن ون سوريومستفيد )نازح 31,000 ل ألمراض الحادةلتوفير ما يكفي من األدوية 
ة المنظمة الدولية للهجر هادعمالتي تفي مراكز الرعاية الصحية األولية ومجتمعات مضيفة( 

 في الجنوب والبقاع والشمال 

 400،000 

 

 
 وزارة الصحة العامةبدعم الموظفين الرئيسيين 

عمال متابعة وفنيي أشعة  ،فنيي مختبرات ين،ممرض، )أطباء رئيسيا موظفا 30دعم 
  .لبرنامج الوطني لمكافحة السلبا فيما يتعلقلوزارة الصحة العامة، ال سيما تابعين العالج( 

 400،000 

 

 

 

   لموظفي وزارة الصحة العامة أساسية توفير دورات تدريبية
 خصوصا فيما يتعلق، زارة الصحة العامةبوموظفا  60 لتوفير دورات تدريبية أساسية 

 المتصلة السل والموضوعات ذات الصلة.القضايا ب
 

 20,000 
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 تركيا

 للخطة االقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات مشاريع المنظمة الدولية للهجرة وطلبات التمويل
2016    

 
$ 28,060,000 
مجموع التمويل المطلوب

 

l 7,680,000  االحتياجات األساسية والخدمات الضرورية 
 التمويل المطلوب

تقديم المساعدات النقدية متعددة االغراض للقادمين الجدد واألكثر ضعفا )خارج المخيمات(، بما في ذلك  
  المواد غير الغذائية والمأوى ولوازم فصل الشتاء 

من الذين تم تحديدهم ويعيشون خارج المخيمات الجئ سوري  25,000سيتم تقديم المساعدة النقدية إلى 
  .ألجل إصالح مآويهم، و شراء المواد غير الغذائية، بما في ذلك تلك المتعلقة بفصل الشتاء وذلك

 

 5,000,000 
 

 توفير اللوازم غير الغذائية داخل المخيمات 
 مخيم في تركيا 25الجئين سوري من الذين يعيشون في  25,000سيتم توفير اللوازم غير الغذائية إلى 

  AFADهيأة ادارة الكوارث و الطوارئ التابعة للوزارة االولى التركية  على أساس الحاجة التي تحددها
 .وإدارة المخيمات

 1,000,000 
 

 للسوريين خارج المخيمات التوفير العيني لمستلزمات النظافة أو من خالل القسائم 
من اجل شراء مستلزمات من الالجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات 15,000توفير القسائم إلى 

 النظافة أو التوفير العيني لمواد النظافة بناء على الحاجة التي تم تحديدها. 

 1,000,000 
 

 توفير حاويات المياه والصرف الصحي والنظافة داخل وخارج المخيمات 
سيتم شراء حاويات المياه والصرف الصحي والنظافة ووضعها داخل المخيمات أو خارجها في مناطق يتم 

من الالجئين السوريين الذين يعيشون داخل المخيمات  20,000تحديدها من قبل السلطات المحلية لمساعدة 
 وخارجها.

 400,000 
 

 النقل بين المخيمات و األسواق 
من الالجئين  19,000مخيم أديامان للوصول إلى األسواق وبين المخيمات لتقديم مساعدة للنقل من 

 .المتوفرةلقدرة االستيعاب وفقا مخيمات، الالسوريين الذين يعيشون في 

 280,000 
 

e  6,100,000  األمن الغذائي 
 التمويل المطلوب

 
  للحصول على الغذاء للسوريين الذين يعيشون خارج المخيمات قسائمتقديم 

لشراء المواد الغذائية  من الالجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات 20,000توزيع القسائم على 
 من أسواق تم اختيارها مسبقا

 5,500,000 
 

 
 دعم مبادرة مطبخ الغذاء في غازي عنتاب

الجئ  5,000تقديم وجبات ساخنة يوميا من خالل مطبخ الغذاء الذي أنشأه الحاكم في غازي عنتاب إلى 
 سوري يعيشون خارج المخيمات

 600,000 
 

T 6,100,000  المعيشة 
  التمويل المطلوب

 توفير المنح العينية والتدريب المهني 
دعم التدريب المهني وتوفير المنح العينية لتعزيز االعتماد على الذات من خالل أنشطة كسب الرزق 

 .خارج المخيماتمن الالجئين السوريين الذين يعيشون  10,000ل

 6,000,000 
 

   العيش تقييم مشترك مع وكاالت األمم المتحدة األخرى بخصوص التدخالت الخاصة بسبل كسب 
المشاركة في عمليات التقييم المشتركة في المناطق الحضرية والريفية مع التركيز على المناطق التي يتركز 

 فيها الالجؤون. 
 خارج المخيماتالالجئين السوريين الذين يعيشون 

  

 100,000 
 

i 3,100,000  الحماية 
 المبلغ المطلوب

 دعم المراكز المجتمعية التي أنشئت من خالل المنظمات غير الحكومية 
دعم المراكز المجتمعية القائمة أو الجديدة الت تقوم بتوفير خدمات متعددة بما في ذلك المساعدة القانونية 

الذين يعيشون خارج  السوريينمن الالجئين  20,000المجتمعية، تستهدف والتدريب المهني واألنشطة 
 .المخيمات

 

 2,000,000 



 والخط  االقلةمة  لالجئةن وتعزيز القدرة  خط  االستجاب  االستراتةجة  للجمهوري  العربة  السوري  ●لهجرةلالدولية  منظمةال نداء

   2016على مواجه  األزمات 

 اجتماعية في المراكز المجتمعية -توفير أنشطة نفسي 
اجتماعية في المراكز المجتمعية من خالل تقديم االستشارة النفسية، ومناقشات ضمن  -توفير أنشطة نفسي

من الالجئين  10,000مجموعات تركز على مواضيع معينة، فنون، رياضة و أنشطة ترفيهية،  تستهدف 
 مضيفة.المجتمعات أفراد الالسوريين الذين يعيشون خارج المخيمات و

 500,000 
 

  ضعيفة تقديم الدعم إلدارة  الحاالت التي تم تحديدها باعتبارها حاالت  
تم تحديده من طرف فريق المنظمة الدولية للهجرة أو تمت سوري  2,500ل  فرديتوفير دعم خاص و 

 احالتهم من قبل المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة.  

 300,000 
 

 التصدي لالتجار بالبشرالتوعية وبناء القدرات بشأن  
وتدريب  في مجال  سوري يعيشون خارج المخيمات 10,200توعية بشأن االتجار بالبشر ل القيام بحمالت 
 الذين يعملون مع السوريين خارج المخيمات.لمقدمي الخدمات بناء القدرات 

 200,000 
 

 اجتماعية-النفستوفير دورات تدريبية و مداخالت قائمة على الفنون واألنشطة  
من مقدمي  250إلى اجتماعية -النفس توفير دورات تدريبية و مداخالت تعتمد على الفنون واألنشطة 

 يعملون مع الالجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات.الخدمات 

 100,000 
 

c 2,700,000  التعليم 
 التمويل المطلوب 

 نقل األطفال إلى المدارس 
طفل سوري الجئ يعيشون  10,000النقل للوصول إلى المدارس في المناطق الحضرية ل تقديم مساعدات

 خارج المخيمات.  

 
2,700,000 
 

f 2,380,000  الصحة 
 التمويل المطلوب

 الدعم لعيادات الرعاية الصحية األولية 
من من الالجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات  20,000توفير الرعاية الصحية األولية إلى 

 .خالل المنظمات غير الحكومية الناشطة في القطاع الصحي في جنوب شرق تركيا

 2,000,000 
 

 النقل من المخيمات إلى المرافق الصحية في مخيم أديامان 
للوصول إلى المرافق الصحية الجئين سوري يعيشون في مخيم أديامان  18,000توفير خدمات النقل ل

 .خارج المخيم

 260,000 
 

 توفير دورات تدريبية متخصصة في الصحة النفسية 
من مقدمي  500 توفير دورات تدريبية متخصصة )بناء على الحاجة التي حددتها الجهات الفاعلة( إلى

الالجئين السوريين في من الذين يعملون مع الخدمات )المتخصصين في الصحة وفي الصحة النفسية(  
 .تركيا

 
 

 120,000 
 

 

 

 

 

 

 

 



 والخط  االقلةمة  لالجئةن وتعزيز القدرة  خط  االستجاب  االستراتةجة  للجمهوري  العربة  السوري  ●لهجرةلالدولية  منظمةال نداء

   2016على مواجه  األزمات 

 العراق

للخطة االقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة  مشاريع المنظمة الدولية للهجرة وطلبات التمويل
     2016 األزمات

 
$20,434,591 
مجموع التمويل المطلوب

 

l  12,144,950  الحاجات االساسية 
 التمويل المطلوب

 المنح النقديةوالوقود والمواد غير الغذائية لفصل الشتاء  
سلع موسمية وتكميلية مقدمة للواصلين الجدد و السكان الموجودون قبلهم )مباشرة، أو عن طريق 

 الجئ سوري 7,500منح نقدية مشروطة / في شكل قسيمة(. 
  

 11,406,329 
 

 المواد غير الغذائية للقادمين الجدد 
ضمان الوصول إلى المواد اإلغاثة األساسية للسكان الذين وصلوا حديثا )مباشرة، أو عن طريق 

 الجئ سوري 102,500منح نقدية مشروطة / في شكل قسيمة(. 

 738,621 
 

t  6,161,344  سبل العيش 
  التمويل المطلوب

 من خالل:الجئين سوريين وأفردا المجتمعات المضيفة  19,513دعم  
 يز المحليالتصنيع / التجهدعم • 
 تدريب بخصوص التوظيف• 
 االستثمار في التوظيف • 
 دعم التدريب واالستشارة بخصوص األعمال• 
 تنطيم أحداث مجتمعية لتعزيز التماسك االجتماعي وبناء السالم • 
 مرافق مشتركة )حاضنات األعمال واألسواق والبيوت الخضراء )البالستيكية/ الفالحية(• 

 6,161,344 
 

i 1,406,038  الحماية 
 التمويل المطلوب

 معدة لالجئينالحدود ونقل الى المواقع ال 
والحماية الدولية، يحافط على مساحات  ارض الدولة المضيقةيتم الحفاظ على حق الوصول إلى 

 الجئ سوري 40،000الحماية ، الحد من خطر اإلعادة القسرية، واحترام الحقوق األساسية. 

 1,106,038 
 

 تعزيز نشر المعلومات لدعم االتصال في اتجاهين بين الالجئين والمجتمعات المضيفة 
و الخدمات  معلوماتالحول الحماية األساسية المنقذة للحياة، مثل الحصول على  نشر المعلومات 

القانونية،  أفراد األسر المفقودين ، خدمات للمسنين / ذوي االعاقة، والنقل، والهجرة اآلمنة، 
 الجئين السوريين والمجتمعات المضيفة  143,500ومخاطر الهجرة غير النظامية، الخ 

 300,000 
 

c 722,259  لتعليم ا 
  التمويل المطلوب

 تسهيل نقل الطالب إلى المدارس 
عدد المسجلين في التعليم ما قبل االبتدائي، والتعليم األساسي،  والثانوي، وبعد المرحلة  الرفع  من

 الجئ سوري 540الثانوية في المدارس الرسمية. 

 722,259 
 

 

 



 والخط  االقلةمة  لالجئةن وتعزيز القدرة  خط  االستجاب  االستراتةجة  للجمهوري  العربة  السوري  ●لهجرةلالدولية  منظمةال نداء

   2016على مواجه  األزمات 

 ردناأل

ة هللخطة االقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواج مشاريع المنظمة الدولية للهجرة وطلبات التمويل
    2016 األزمات

 
$ 7,518,000 
 مجموع التمويل المطلوب

Aj  3,168,000  المواد غير  الغذائية و المأوى 
  التمويل المطلوب

 حملة فصل الشتاء لالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة 
تقديم الدعم لفصل الشتاء لألسر الضعيفة، من الالجئين والمجتمعات المضيفة على حد 

 سواء.
 الجئ سوري ومجتمعات المضيفة  35,640

 3,168,000 
 

i 2,200,000  الحماية 
 التمويل المطلوب

 النقل و المساعدة عند االستقبال على الحدود 
المساعدة في النقل من الحدود إلى  ضمان النقل اآلمن واإلنساني لالجئين من الحدود.

المخيمات، وتقديم المساعدة اإلغاثية الفورية )الماء والشاي ومستلزمات النظافة األساسية(، 
التسجيل المسبق، التطعيم في حاالت الطوارئ ضد شلل األطفال والحصبة، و الفحص 

لعالمي لألغذية للترحيب المتعلق باللياقة للسفر. توزيع وجبات الطعام التي يقدمها البرنامج ا
بالالجئين. جمع شمل األسر فيما بين المخيمات. توفير األحذية لجميع القادمين الجدد )أحذية 

 الجئ سوري  28,940شتوية وصيفية(. 
 

 2,200,000 
 

  تعزيز القدرة على اإلدارة الذاتية للمجتمع 
االستفادة من فوائد التحويالت المرسلة من قبل السوريين المغتربين خارج األردن.إنشاء 

داخل وخارج المخيمات، بناء القدرات، إنشاء شبكة تتكون من الالجئين  لالجئينلجان 
 الجئ سوري  324والشتات. 

  

 200,000 
 

fh 2,150,000  و التغذية الصحة 
 المطلوب التمويل

 السوريين  لالجئينتعزيز الوقاية من السل وتشخيصه وعالجه  
الحد من انتشار السل بين الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في األردن. بالتعاون مع 

وزارة الصحة، تنظيم حمالت توعوية وإعالمية داخل وخارج المخيمات، فحص وكشف 
من  200,000ةللهجرومتابعة العالج من قبل فريق المنظمة الدولية ، عالج احالة و

 .و المجتمعات المضيفةالالجئين السوريين 

 937,500 
 

 تعزيز األنشطة المتعلقة بالتحصين الروتيني من خالل الوصول إلى  جميع المجتمعات  
من خالل الوصول إلى جميع المجتمعات، في  أشد الروتيني  لتحصيناتعزيز أنشطة 

الجئ سوري  139,800المناطق المعرضة للخطر ، و مخيم الزعتري في األردن. 
 ومجتمعات المضيفة 

 650,000 
 

   توفير التحصين الروتيني و في حاالت الطوارئ لالجئين 
الحد من انتشار األمراض المعدية شديدة االنتقال )الحصبة وشلل األطفال والكزاز( بين 
الالجئين السوريين داخل المخيمات. التطعيم في حاالت الطوارئ ضد شلل األطفال 

سنة وتوعية األسر في رابعة السرحان، التطعيمات  15دون سن لالطفال والحصبة 
 .داخل المخيم  الزعتري الروتينية ضد الحصبة وشلل األطفال

  الجئ سوري 10،000 

 250,000 
 

 تعزيز قدرة النظام الصحي الوطني على التكيف لمعالجة الضغوط الحالية والمستقبلية 
تعزيز قدرة النظام الصحي الوطني على التكيف لمعالجة الضغوط الحالية والمستقبلية 

 بين الالجئين السوريين في األردن.المتعلقة بالوقاية والتشخيص والعالج من مرض السل 
 الجئ سوري ومجتمعات المضيفة. 49,750

 312,500 
 

 



 والخط  االقلةمة  لالجئةن وتعزيز القدرة  خط  االستجاب  االستراتةجة  للجمهوري  العربة  السوري  ●لهجرةلالدولية  منظمةال نداء

   2016على مواجه  األزمات 

 مصر

ة هللخطة االقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواج مشاريع المنظمة الدولية للهجرة وطلبات التمويل
  2016 األزمات

 
$ 3,550,000 

مجموع التمويل المطلوب
 

T 1,500,000  المعيشة 
  المطلوب التمويل

 من خاللمع التركيز على الشباب والنساء  تحسين فرص الحصول على عمل بأجور الئقة 
 .سوريو  مصري عامل 500 ل المتعطلة األعمالتجديد 

 

 1,000,000 
 

الخاص  دعمال االعمال، وخدمات تطوير األعمال و زيادةتوفير التدريب والتعليم في  
)مثل الشباب والنساء واألشخاص ذوي  الهشةالئقة للفئات خلق وظائف ألجل  قطاع لل

 . اإلعاقة(
صندوق للمنح الصغيرة المرتبطة بخدمات التدريب على بعث المشاريع / و الخدمات 

سوري ومصري من أصحاب المشاريع  350 المتعلقة بالتثقيف وتنمية األعمال التجارية:
 الصغرى 

 

 500,000 
 

i 1,150,000  الحماية 
 التمويل المطلوب

 تحسين قدرة الحكومة المصرية على إدارة تدفقات الهجرة 
 مسؤول مختص فيمن  300بناء القدرات في مجال إدارة الهجرة وتقديم الدعم الفني إلى 

 الهجرة

 750,000 
 

 اجتماعي-النفسزيادة فرص الحصول على خدمات الحماية، بما في ذلك خدمات الدعم  
 لالجئين األكثر ضعفا من خالل الهياكل المجتمعية

 خدمات الحمايةتوفير )انشاء مركز مجتمعي للدعم النفسي/مركز للمنظمات غير الحكومية
 المجتمعية الهياكل من خالل األكثر ضعفا الدعم النفسي و االجتماعي لالجئين  بما في ذلك

 المجتمعات المضيفة السوريين و 6,100 لمساعدة( والمعوقينكبار السن )

 300,000 
 

احترام و خطراإلعادة القسرية، والحد من حماية الدوليةال ومساحة األراضي الوصول إلى 
 الحقوق األساسية

 المشورة القانونيةتقديم ) المهاجرين الحتجزين  /الالجئين  المواد غير الغذائية توفير
جنسيات سوريين و 1,000 إلىمحتجزين( والمساعدة اإلنسانية للالدعم الطبي، والنفسية و

 أخرى 
 

 100,000 

f 900,000  الصحة 
 التمويل المطلوب

 الوصول إلى خدمات الطوارئ والرعاية الثانوية الحرجة 
 

العمل مع  السلطات الحكومية المصرية المختصة والشركاء لنشر العيادات الصحية المتنقلة 
للكشف وإدارة األمراض غير المعدية ، بما في ذلك عبر توفير المعادات الطبية ذات الصلة 

 مضيفة المجتمعات افراد السوري و 20,000

 250,000 
 

 مرافق الرعاية الصحية العامة في المناطق المتضررة توفير المعدات ل 
من  100،000 دعم المرافق الصحية من خالل توفير المعدات والمواد واإلمدادات الطبية.

 السوريين والمجتمعات المضيفة
  

 150,000 
 

 و التقييم الرصددعم نظام  
تمعات الخدمات المقدمة للمجو التقييم لضمان استمرارية وجودة  الرصدتنفيذ نظام تظام  

 من لسوريين والمجتمعات المضيفة  100،000المحلية السورية. 

 150,000 
 

مع  بالتعاون تعزيز العمل الصحي والتوعوي المجتمعي في المناطق الحضرية المتأثرة 
 وزارة الصحة و منظمات المجتمع المدني

 الذي تستفيد منه الجاليات السوريةدعم شبكة العمل الصحي والتوعوي المجتمعي التطوعي 
  مجموعة صحية متطوعة  35

  

 100,000 
 

 100,000  إدارة األمراض المزمنة غير المعدية 



 والخط  االقلةمة  لالجئةن وتعزيز القدرة  خط  االستجاب  االستراتةجة  للجمهوري  العربة  السوري  ●لهجرةلالدولية  منظمةال نداء

   2016على مواجه  األزمات 

 المعنية المتخصصة  المؤسساتمن خالل اإلحالة إلى  سوريا 50 مساعدة ما يصل الى• 
 

 

الخدمات، تنظيم أحداث صحية لرفع الوعي حول األمراض، الوصول إلى مقدمي •  
 شخص من السوريين والمجتمعات المضيفة 1,500والتدابير الوقائية ل

 

 50,000 
 

بناء القدرات في مجال المواضيع المتعلقة بالصحة لفائدة مختلف الجهات الفاعلة في •  
 منظمات شريكة 5المناطق المعنية مع عدد كبير من الالجئين السوريين. 

 50,000 
 

  للمرافق الطبية العامة لحاالت الطوارئ من الدرجة الثانية و الثالثةبناء القدرات  
دعم المرافق الطبية من خالل توفير التدريب المتعلق بالمعدات والمواد والمستلزمات الطبية 

    . طبياطار  200المقدمة إلى 

 50,000 
 

 

 

 


