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 المبلغ المتحصل عنه 

   6102 الفترة المشمولة بالتقرير: أغسطس

 االستجابة االقليمية للمنظمة الدولية للهجرة         

                    6102● بخصوص األزمة السورية    

توفر المنظمة الدولية للهجرة المساعددة لدخدصداداا الدنداخحديد   ا دلديدا 
والمهاجري  الذي  تقطعت بهم السبل والالجئي  م  البلدان االجنبيدة  ا دل 
سوريا وكذلك الالجئي  السوريي  والعائدي  العراقيي  واللبنانيي  والمجتمعات 
المضيفة الضعيفة في البلدان المجاورة في العراق واألر ن ولدبدندان وتدركديدا 

   ومصر.  

 توزيع المواد غير الغذائية
 

550,036     

 مجموع الذي  تمت مساعدتهم

 منذ بداية االخمة  4,680,631

 المأوى
 

69,808    

 مجموع الذي  تمت مساعدتهم

 م منذ بداية االخمة  290,830

 المساعدة في النقل
 

3,452,681      

 مجموع الذي  تمت مساعدتهم

 منذ بداية االخمة   7,607,367

 الدعم النفسي و االجتماعي
 

20,598   

 مجموع الذي  تمت مساعدتهم

 منذ بداية االخمة   280,974

 الصحة
 

319,757       

 مجموع الذي  تمت مساعدتهم

 منذ بداية االخمة  1,369,778

 سبل كسب العيش
 

13,297      

 مجموع الذي  تمت مساعدتهم

 منذ بداية االخمة  35,267

1 

 5.75
 مليون

 االفرا  المستهدفي 

 4,735,618
 

 الذي  تمت مساعدتهم

  ا ل سوريا  3,906,693 

 

   6102القطاعات االساسية للمساعدة في 

 أهم المواضيع

 .بالتنسيق مع الهالل األحمر العربي السوري تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتوزيع المواد غير الغذائية للمستفيدين في حلب، سوريا

  (6102المنظمة الدولية للهجرة سوريا  ©)صورة: 

 

  حضور المنظمة 
 

  دول 6 

 مواقع 45 

 

 موظفا 752 

  وليا 64 
 وطنيا 688 

 

10% 

 متحصل عنه

: شاركت المنظمة الدولييية األردن   

 10-16لييلييهييجييرة ةيين اليي يي ييرة ميي  

أغسطس ةن اليميميلييية اليميشي يركية مي  

برنامج األغذية المياليمين واليمي يو ييية 

السامية ليججينييي  واليييونيييسييي  الي ين 

جرت ةن الحدالت و الركبا . و قدمت 

عملية اإلغاثة ال مويي  ميدة شيهير مي  

الييمييواد اليي ييذانييييية واليي ييبيي  واألوعييييية 

البجس يكية ومن جات النظاةة الش صية 

سيور   يعيطيميت بيهي   000111إلى 

 السبل على الحدود األردنية. 

عييت  ييجل شييهيير ترررارريررا    :  ييليي
أسيرة ةين  011أغسطس أكثر م  

محاةظة ها يا  بيطياقيات اليعيسيييمية 
اإللك رونيية مي  اليمينيظيمية لشيرا  

م جرا ةن ميدييرييات  01السل  ةن 
األحسا  و كيري ا  و كيوميليو ةين 
ها ا . و ال ييعيو  مشيروط بيطياقية 
العسيمة اإللكي يرونييية ةيعيط بي يليبييية 
االحيي ييييياجييات الييمييلييحيية لييليي يينييات 
ال ييمييييي ييةي ولييكيي  أي ييا يييميي   
الكرامة والحق ةن  عرير اليميصييير 

   لججني .

: أكملت المنظمة اليدولييية العراق   
للهجرة ةن شهر أغسطس الي يعيييييميات 
الم ملعة بالسوق لل ماونيات ومشياريي  
البييوت الي جياجييية أو اليبيجيسي يييكييية 
للنبا ات ةن دهوك والسليييميانييية. وقيد 
أجريت عمليات ال عيي  على مدى ة رة 
ثجثة أشهير وركي ت عيليى ميهيارات 
المس  يدي ي والدواة  ل شكيل جيميمييية 
 ماونييةي وميدى االهي يميا  بياالعيميال 

   وال طط المس عبلية.

أغسيطيس  60:  لعى ةن لبنان  

الجيييو سيييور  و أةيييراد  021

المج م  اليمي ييي  اليليبينيانين مي  

 ما  اليحيال ةين جينيوا ليبينيا  

حيي   الييمييواد غييييير اليي ييذانييييية ميي  

المنظمة الدوليية ليليهيجيرة. و مينيذ 

 56020ينايري اس  اد ما مجموعه 

ش صا م  عمليات  و يي  اليميواد 

غييييير اليي ييذانييييية اليي يين قييامييت بييهييا 

 . المنظمة

:  ميكينيت اليمينيظيمية اليدولييية سوريا   

للهجرة ةن شهير أغسيطيس مي  اليوصيول 
مس  يد ةن محاةظات حيليا  206010الى 

ودمشق وحمص والحسكة و العنيطرة حيث 
ح مة م  اليميواد  616161و عت عليه  

٪ميينييهييا و عييت ةيين 26غييييير اليي ييذانيييييةي 
المناطق ال ن يصما الوصول إليها )مينيهيا 

 . ٪ كانت ةن مناطق  طوط المواجهة(00

 لالتصال بنا:

 scc@iom.int     تنسيقية االخمة السورية  

  drd@iom.int           قسم العالقات بالمانحي  

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  15 

 محافظة سورية  13 
 عمان و غاخي عنتاب  2 

 

 داخل سوريا  

  موظفا 229 

  وليا  5 
 وطنيا  224 
 

 عبر الحدود  

  موظفا  29 

  وليا  12 

 

 مناطق يصعب الوصول اليها صاصا وخعت عليهم الموا  غير الغذائية في   504,574

 (      6102أغسطس  -6102)يوليو 

  6102االرقام الوار ة ا ناه مقتبسة م  انشطة 

 (  تشير الى التقدم المحرخ  الل الفترة المشمولة بالتقرير (

A  
 توزيع المواد غير الغذائية 

( 77,682 م  النا حي  والمهاجري  الذي   عطمت به  السبلي والسكا  الم  رري ي  728 ,390

 و الججني  ال لسطينيي  بما ةن ذلك ال و ي   جل عبور الحدود. 

 

j  
 الدعم  المتعلق بالمأوى وإعادة التأهيل 

016121)201 مس  يدي و شمل األش ال الم ملعة بإصجح المأوى المامة و أعمال االر عا    (

   بالمأوى للنا حي  ةن المبانن غير المك ملة وكذلك  وةيرالمس ل مات 

 

f  
 المساعدة الصحية 

 حي  واألةراد الم  رري ي ويشمل الدع   وةير مواد مساعدة  د (  س هد  النا00( 056260

اإلعاقةي و وةير الممدات والمس ل مات الطبيةي وإنشا  وحدات للرعاية الصحية األولية )م نعلة  

    وثاب ة(.

 

i  
 الصحة الذهنية و المساعدة النفسية و االجتماعية

و شمل أنشطة البرامج ال دريبية ال ن  عد  للمهنيي  ةن مجال الصحة الذهنية و الدع  الن سن  

 واالج ماعن و كذلك الماملي  ةن المجال اإلنسانن. 

 

b  
 المساعدة المتعلقة بسبل كسب العيش  

( مس  يد. و  شمل االنشطة  ورش عمل لمرض مواد غير غذانية قا  بصنمها  005( 66002 

  نا حو ي النعد معابل المملي ة ج ع   وةير سبل كسا المميشة. 

  

e  
 بناء القدرات  

 شمل البرامج ال دريبية المساعدة اإلنسانيةي إدارة المأوى وإدارة المشاري  وال نسيق مس  يد.  45 

 واال صال حول بد  االنشطة ال جارية.    

 

E  
 خدمات النقل العام 

 3,406,616 (444,938 مستفيد بطريقة مباصرة و غير مباصرة. ويشمل  (

النشاط تقديم قوافل الشاحنات الصال المساعدات اإلنسانية م  األر ن إلى 

 سوريا.

 

K  
 اجالء االجانب 

 فر ا م  جنسيات ثالثة.   051تم اجالء   
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 جميع العمليات داخل سوريا                                                                  

 6.1
  13.5 ناخح  ا لي  مليون

   في حاجة للمساعدةمليون 

 6102قي سوريا وفقا لسبتمبر 

 4,154,820مستهدفي   | تمت مساعدتهم *3,906,693

 

موظفو على توخيعها بصفة مباصرة اشرف م  الموا  غير الغذائية الموخعة   51%
و المنظمة الدولية للهجرة  ولي أغسطس   -6102حسب عد  المستفيدي  )ي

6102    .) 

2 

 شمل مجمل الممليات ةن سوريا كل األنشطة المنسعة م  

 .    دا ل سوريا واألنشطة عبر الحدود

31% 
CROSSBORDER 

operations 

16% 
CROSSLINE 

areas 

عبر بتوخيع  االستجابة بحسب عد  االفرا  الذي  تمت مساعدتهم 

 (.  6102أغسطس  -6102يوليو  )و نوع العملياتالموا  غير الغذائية 

69% 
  ا ل سوريا

 149,712,608      دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 10,360,679       دوالر   التمويل المتحصل عنه

www.iom.int/countries/syria 

 تشمل هذه االرقام المستفيدي  بطريقة غير مباصرة    *

 المأوى والمواد غير الغذائية المساعدة 

 جل ال  رة المشمولة بال عريري قامت المنظمة الدولية للهجرة بال نسيق م  الهجل األحمر المربن 

ح مة م  المواد غير ال ذانية بما ةن ذلك مواد  نظي  المن ل و المجبس  06600السور  ب عدي  

مس  يد م  الذي  ن حوا مؤ را جرا   صاعد المن  ةن حلا.  06565وممدات الق ال المأوى الى 

 06111وعجوة على ذلكي قا  مرك  المنظمة ةن  ركيا بشح  ونعل مجموعة م  مواد اإلغاثة  ل 

 06111ح مة م  مس ل مات النظاةة و  06111ح ا ةي  66111أسرة ةن مدينة حلاي بما ةن ذلك 

مصباح شمسن م   جل شريكها ال ن يذ . و اثنا  عملية نعل المواد إلى مس ودط ةن مدينة حلاي 

 مر ت احدى الشاحنات الى العص  بصاروخ. وعلى الرغ  م  الحادث المأساو ي ةعد  مك  

مس  يد( ةن  06011أسرة ممو ة )ما يعارا  601الشريك المن ذ للمنظمة م   و ي  المواد على 

 شرق مدينة حلا.

مس  يد ةن المنطعة المحاصرة م   566101ا اةة الى ذلكي  مكنت المنظمة م  الوصول الى 

الواعر ةن حمص وو عت عليه  المواد غير ال ذانية م   جل قاةلة لألم  الم حدةي وقامت ب و ي  

مس  يد ةن المناطق ال ماس ةن  ا  أرنبة )محاةظة العنيطرة(  056212المواد غير ال ذانية على 

   وب ة )محاةظة دمشق(.

  من خالل عيونهم

سنوات. و قبل أرب  سنواتي ن حت ندى م  أسر ها م  الحجر األسود )ري  دمشق( إلى  5سنوات و هن  مانن م  مرض السكر  منذ أ  كا  عمرها  0ندى ة اة سورية  بلغ م  الممر 

 حماة و ذلك بمد اندالط الن اط المسلح. و لألس ي ةعد أبو ندى وظي  ه ومن له وسيار ه بسبا الن اط المسلح. 

د أصبح باالمكا  ا  بار مسي يوييات السيكير عينيد ةع وعجوة على ذلكي    عد األسرة للشرانح المطلوبة ال  بار مس ويات السكر ةن د  ندى الى جانا حع  األنسولي . أما اآل  ةن مدينة حماةي
بة عيليى األغيذيية )الينيظيا  الي يذانين الي ياص بيميرض رقاندى مر ي  ةن كل يو  بميادة المنظمة الدولية للهجرةي كم ا  عد  لها جرعة األنسولي  المطلوبةي باإل اةة إلى ال مليمات الم ملعة بال

دى م وجهة بالشكر للمنظمة الدولية ليليهيجيرة   نالسكر (. "نح  سمدا  بأ  ندى   حصل على  حليل السكر  كل يو ي و أصبح بامكاننا مراقبة الممدل اليومن لمس ويات السكر لديها "  عول أ
   وجممية أعمال البر )صندوق الماةية(.

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

 1.03
مليون

  الجئ 

 6102يونيو  11في لبنان وفقا ل 

 360,440 مستهدفي   |  تمت مساعدتهم 314,108

 

 45,057,000     دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 1,900,000      دوالر  المبلع المتحصل عنه

3 
www.iom.int/countries/syria 

 حضور المنظمة
 

 مواقع 7 

 

   موظفا 139 

  وليا  17 
 وطنيا 122 

  الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

ا ي يييار بجنوا لبنا  شارك  ةن برنامج الدع  الن سن واالج ماعن للمنظمة الدولية للهجرة مشروط ال ياطة الذ  دا   ثجثة أشهري حيث قم  بي امرأة  06ةن شهر أغسطسي أكملت 

االجي يمياعين ليميرض ميني يجيات  ن ونشاط كسا الميش و م  ث  قامت المنظمة ب عدي  المدّرس. وقد  مثلت ن يجة هذا المشروط ةن ممرض منّظ  م  قبل النسا  وةريق الدع  اليني يسي

شماره  بأنه  قادرات على االن اجي اليى جيانيا و االنسوة. و قد شملت األشيا  الممرو ة الحعانا اليدوية والمجبس. و قد هد  المشروط الى مساعدة النسا  الج ن  اثر  باأل مة 

      وةير آلية لل أقل  اإليجابن ل   ي  ال و ر م  إ احة ال رصة له  للمساعدة ةن إعالة أسره .

  6102االرقام الوار ة مقتبسة  م  انشطة 

( تشير الى التقدم المحرخ  الل الفترة   (
 المشمولة بالتقرير   

لة م  ال  رة المشمولة بال عرير الما ن على الممداألرقا  المنعحة /  * 

 أساس  وحيد قواعد البيانات بأثر رجمن 

f  
 المساعدة الصحية

 مستفيدا 33,331 

 الدعم النفسي و االجتماعي 

 8,857 (615  ا مستفيد  (

b  
 المساعدة في كسب العيش

 1,329   (68  مستفيدا   (

K  
 اجالء االجانب 

 فر ا  011  

i  
 الحماية 

 المساعدة في العبور
 مستفيدا 221          

 

 A 
 توزيع المواد غير الغذائية

 3,765   (460  مستفيدا  (

 

j  المتعلق بالمأوى و اعادة التأهيلالدعم 

 مستفيد            14,422

   

  من خالل عيونهم

ط ج   راوح  02عاماي أصيل الرقة و يميش اآل  بالعرا م  مدينة صور ةن جنوا لبنا .   وج عري  مر ي  ولديه  00الميسى هو الجو سور  يبلغ م  الممر  عري 

على ة سنة. ةن سورياي كا  عري  يميش حياة مريحة جداي كما ي  ح م  عانل ه الكبيرةي حيث كا  يممل ةن  جارة األثاث الى جانا ال راعة الص ير 61و  6أعماره  بي  

 ذوا ما اس طاعوا ممه  الى و أاألرا ن ال ن يملكها. حاول عري  وعانل ه البعا  ةن سوريا إال أ    ايد و يرة الصراط حوله  جمل بعا ه  م  باا المس حيلي حيث هربوا 

 منطعة آمنة ةن لبنا . "ل  ن رك وطننا بمحض ا  يارنا بل كا  أمرا ةرض علينا" يعول عري .

يم مد على المد رات ال ن اس طاط أ  ييحيميليهيا ميميه مي  سيورييا. و بيميد أ  رأى اإلشيميارات  هووعلى الرغ  م  جهوده الكبيرةي ل  ي مك  عري   م  أ  يجد عمج من ظماي و 
نظمة ل حديد أهلي ه لليميشياركية ةين المب صوص مشروط الدع  المج ممن للمنظمة الدولية للهجرة ةن البلدية المحليةي قا  عري  بال سجيل. و بمد إجرا   عيي  أسر  م  قبل موظ ن 
ا  ل  يك  سهج. ليد  عيانيلية كيبيييرة لبنالبرنامجي بدأ عري  الممل م  ةريق م  النا حي  السوريي  وأةراد المج م  الم ي  اللبنانن ةن من ص  أغسطس. "االن عال الى الحياة ةن 

نطعة المحلية هن هبة م  السميا ". األمير المولدينا المديد م  ال حديات.  وج ن مري ة واألط ال يح اجو  الى ال ذا  وال ملي  والمجبس. الممل م  المنظمة الدولية للهجرة ل حسي  
   حاجة ألمه  ".ةن وا ح بالنسبة لمري  ةيما ي ملق بكي ية ان اق األجر الذ  يكسبه م  المنظمةي "سو  أقو  بشرا  الدوا  ل وج ن ل واصل عججها.  أط الن 

    توزيع  المواد غير الغذائية

 021أغسطس ب و ي  المواد غيير الي يذانييية عيليى  60قامت المنظمة الدولية للهجرة ةن 

إنياث و  606الجو سور  و أةراد م  المج م  الم ي  اللبنانن مي   يميا  اليحيال )

ذكور( ةن ا حاد  البلديات بال هرانن ةن جنوا لبنا . و قد  لعى المس ي يييدو  حي    610

 المواد غير ال ذانية بما ةن ذلك المرا اي ومواد النظاةة الش صيةي ومواد لألط ال. 

( 2016صورة المنظمة،  ) 

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

 الجئ  239,008

 6102أغسطس  10في العراق وفقا ل 

 313,553مستهدفي   |  تمت مساعدتهم 50,419

 

 20,434,591      دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 4,200,000         دوالر  المبلغ المتحصل عنه

  الخدمات المشتراة )مرااز الحصول على التقنية، التماسك االجتماعي واألنشطة المتعلقة بالقدرة على مواجهة االزمات(
لوصول الى ال كنيوليوجييياي واحيد ة لم  أجل  يادة وصول الججني  إلى  دمات اإلن رنت و مصادر ال كنولوجيا ةن الم يماتي أنشأت المنظمة الدولية للهجرة  مسة مراك  مج ممي

نيعيلي ييي  م  (ي وأربمة ةن أربيل )م يمات دراشكرا ي كاورقو يكي كوش اباي و باسيرما (. وي كو  كل مرك  مج ممن للوصول الى ال كنولوجيا م  قاةل ي 6ةن دهوك )م ي  دومي 
م  الذكور( م   دمات المرك  المج ممن للوصول اليى الي يكينيوليوجيييا ةين   560م  اإلناث و  00ش ص ) 520)واحدة للذكور وأ رى لإلناث(. و قد اس  اد ةن شهر أغسطس 

   ذكرا( ةن دهوك. 06000أنثى و  161ش ص )  66010أربيلي كما اس  اد 

 حضور المنظمة
 

 مواقع  8 

 

  موظفا 88    

  وليا  7 
 وطنيا  81 

  6102االرقام الوار ة مقتبسة م  انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرخ  الل الفترة المشمولة بالتقرير  (

O  
 خدمات النقل

 مستفيدا  219

A  
 توزيع المواد غير الغذائية

 مستفيدا   28,621 

f  
 المساعدة الصحية

 مستفيدا 73)) 02766

b  
 المساعدة في كسب العيش

 مستفيدا  613 

i  
 الخدمات العامة

 (3,076  مستفيدا.     18,814 (

تقييمات السوق بالنسبة للتعاونيات ومشاريع الزراعة في البيوت البالستاية 

 والزجاجية

ومشاريي  الي راعية ةين اليبيييوت   لعد    االن ها  م   عييمات السوق بالنسبة لل ماونيات و

البجس كية وال جاجية ةن دهوك والسليمانيةي وأربييل. ةيعيد بيدأت الي يعيييييميات ةين مياييو 

ي واس مر العيا  بها ليميدة ثيجثية أشيهير. و قيد ركي ت  يعيييييميات األسيواق عيليى 6102

المهارات والداة  ل شكيل ال ماونياتي و مدى االه ما  باألعمال و ال يطيط اليميسي يعيبيليييةي 

و سهيل المناقشات ةيما ي ملق باألنشطة المدرة للد ل الم  لة لدى المس  يدي ي ومطابعية 

  اح ياجا ه  ل دمات سبل كسا الميش األنسا ال ن  عدمها المنظمة الدولية للهجرة.

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

  الجئ  655,990

 6102سبتمبر  2في االر ن وفقا ل 

 464,454 مستهدفي   |  تمت مساعدتهم 235,175

 

 7,518,000     دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 1,900,000      دوالر  المبلغ المتحصل عنه

  توزيع المواد غير الغذائية

شاركت المنظمة الدولية للهجرة ةن 

أغسطس ةن  10-16ال  رة م  

المملية المش ركة م  برنامج 

األغذية المالمن والم و ية السامية لججني  واليونيسي  ال ن جرت ةن 

الحدالت و الركبا . و  ع  المنطعة الممروةة باس  الجدار الرملن على 

 الحدود الشمالية الشرقية لألرد . 

وقدمت عملية اإلغاثة ال موي  مدة شهر م  المواد ال ذانية وال ب  واألوعية البجس يكية ومن جات النظاةة الش صية إلى 

 216111سور   عطمت به  السبل على الحدود األردنية. و قد ساهمت المنظمة الدولية للهجرة ةن المملية م   جل  006111

ةن الركبا . و يمك  لثمانية أرغ ة لكل ش ص أ    طن الحاجة لمدة يومي . 0166011رغي   ب  ةن الحدالت وةن 

  . 

 حضور المنظمة

 مواقع  6 

 

  موظفا  181 

  وليا 9 
 وطنيا 172 

   6102االرقام الوار ة مقتبسة  م  انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرخ  الل الفترة المشمولة بالتقرير  (

*     مديل و مراجملة األرقا  م  ال  رة المشمولة بال عرير الما ن على أساس  وحيد 

  قواعد البيانات بأثر رجمن

O  
 خدمات النقل

 26,833 (145  مستفيد ا (

f  
 المساعدة الصحية

208,016  (23,542   مستفيدا (

e  
 بناء القردات

 مستفيدا    *162

  من خالل عيونهم

قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة ةن النعل م  المناطق الحدودية إلى م ي  األ رق إلى كل م  عمر و هالة ومحمود  

و وردةي و ه  أربمة أط ال سوريي  م  حمص.     طميمه   د شلل األط ال والحصبة ةن مرك  المبور ةن رابمة 

ي    منحه  العبول 6102السرحا ي حيث ال عينا به  م  والديهما بينما كانوا ين ظرو  نعله  إلى من له  الجديد. و ةن يونيو 

ةن األرد ي ةن وقت قليل قبل  دهور الو   األمنن على الحدود مما أدى إلى قرار السلطات األردنية  مليق الممليات ةن 

  المنطعة.

"هؤال  ه  عمر و هالة و محمود و وردةي أط الن. اسمن لطي ةي كنت أعيش ةن حمص م  أوالد  و وجن ح ى 

ا طررنا إلى ال رار م  وطننا منذ أرب  سنوات. أنا ممر ةي ولك  بمد أ    وجت  عاعدت ع  الممل لرعاية أسر ن. 

عملت ةن بمض األحيا  ك ياطة. اآل ي  م  الحراي أس  د   بر ن لمساعدة اآل ري  ةن المسانل الطبية الص يرة: 

أعطن األدوية لألط الي أساعد كبار الس  ةن الحركة و غيرها م  مثل هذه األمور. كانت حمص مكانا جميج للميش. أنا 

حمصي كبة مشويةي و البرغل الجّيد. ةن امرأة محبة للمن ل. ال أ رج لوحد  كثيرا. ولكنن أحا أ  أقو  ب يارات عانلية م   وجن. كنا ن ور جدود األط ال ونأكل الطما  ال عليد 

  

ك  المدينة أصبحت    عد لإلمدادات. ل لبمد عا  م  الحراي أدركنا أنه كا  م  المس حيل البعا  ةن حمص. كا   وجن يممل ةن قطاط البنا . ةن البداية حاولنا االس مرار ةن المم

أ  نممل إال أ  النسا  ك  ي رج  محاوالت نا غادرنا أوال إلى  دمري حيث بعينا هناك لمدة ثجث سنواتي ث  إلى البادية )المنطعة الصحراوية( ةن الشمال. ةن الباديةي ل  يك  بامكان

رس قد أغلعت. كنت أعطيه  الدروس ةن مداالحصول على بمض اإلمدادات. كنا ن ب  ال ب  بايدينا لمد  وجود الموردي . ةن النهاية قررنا االن عالي وذلك أساسا بسبا اط الن أل  ال

    لل سجيل ةن م ي  األ رق ".  ولالمن لي ولكنه  يح اجو  إلى أ  يكونوا م  األط ال اآل ري  وي ملمو  بشكل صحيح. ذهبنا إلى الحدود وان ظرنا الى حي  أ  سمح لنا بالد

  اإلدارة اإلنسانية للحدود

 ابط أردنن ين مو  إلى وحيدة حيرس اليحيدود عيليى اإلدارة اإلنسيانييية  011ةن األشهر ال اليةي سي    دريا 

للحدود. وسيعود الدورات ال دريبية حرس الحدود األردنن الذي  شاركوا سابيعيا ةين دورات  يدرييا اليميدربييي  

 على اإلدارة اإلنسانية للحدود الذ  نظم ه المنظمة الدولية للهجرة.  

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

2.7
  الجئمليون 

2016أغسطس  25في تركيا وفقا ل   

 230,450 مستهدفي   |  تمت مساعدتهم 222,706

 

 28,060,000  دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 7,099,478     دوالر  المبلغ المتحصل عنه 

 المساعدة من خالل القسيمة النقدية

ب عيي  االح ياجات  6102قامت المنظمة الدولية للهجرة ةن شهر  يونيو ويوليو 

ةردا( ةن محاةظة ها ا . و قد قامت المنظمة ب طبيق ممايير  16602أسرة ) 06001ل

اال  يار على مرحل ي . حيث قامت المنظمة ب صمي  مشروط العسان  النعدية الموجهة 

أسرة  ميش ةن مديريات األحسا  و كيري ا  وكوملو ةن محاةظة ها ا . و قد اس هدةت المنظمة ةن المعا   1661للمس  يدي ي وا  ارت 

   األول األسر األشد  م ا.

و بهد   مكي  المس  يدي  م  الوصول الى األسواق بشكل كاملي قامت المنظمة باجرا   عييمات للسوق ةن مديريات األحسا  و 

 كيري ا  و كوملو حول مجموعة واسمة م  السل ي بما ةن ذلك األغذية ومس ل مات النظاةة وأدوات المطبخ والمجبس واألحذية والوقود.

ةردا( ةن ها ا  بطاقات العسيمة اإللك رونية م  المنظمة الدولية للهجرة  ح و  على  06610أسرة ) 000و  جل شهر أغسطسي  لعت 

م   6102دوالر( لكل ةرد م  أةراد األسرة. و سي   اصدار ن س المبلغ كل شهر ح ى ديسمبر  61ليرة  ركية )حوالن  26ما قيم ه 

م جرا  01 جل نظا  البطاقة الذكية المؤّم  م  قبل المنظمة الدولية للهجرة. و يمك  للمس  يدي  شرا  مجموعة م نوعة م  السل  ةن 

 ن شر ةن مديريات األحسا  و كيري ا  و كوملو ةن ها ا ي علما بأ  المنظمة الدولية للهجرة قد أم ت ا  اقات رسمية م  هذه الم اجر. 

و ل  يك  ن مشروط بطاقة العسيمة اإللك رونية ب لبية االح ياجات الملحة لل نات ال مي ةي ولك  سيم   أي ا الكرامة والحق ةن  عرير 

   المصير لججني .

 حضور المنظمة
 

 مواقع  8 

 

  موظفا 80 

  وليا 13 
 وطنيا  67 

  من خالل عيونهم
 مس سنواتي و هن  ميش م  والد ها وجد ها وشعيع ها الكبرى ةن غا   عن اا. عانت الص ييرة  م  الممر م  سورياي  بلغأمال ق اة 

أمال م  الحنك المشعوق ال لعني وكانت ةن حاجة إلى عملية جراحية ل كو  قادرة على ال حدث و ناول الطما  براحة. أ ذ ها أمها إليى 
المس ش ى قبل سنة و لكنها ل    مك  م  اجرا  عملية جراحية نظرا لمد   وةر أماك ي اذ كا  جدول المواعيد مملو ا. و بمد  لعن حيالية 
أمال م  برنامج األغذية المالمني قا  ةريق إدارة حالة الطوارئ بالمنظمة الدولية للهجرة بم ابمة حال هيا عي  كيثيا ةين مسي يشي يى ةين 

   غا   عن ااي ولك  كا  عليها االن ظار طويج مرة أ رى الجرا  عملية جراحية.
و ألجل  وةير المساعدة ألمال ةن الوقت المناساي قامت المنظمة الدولية للهجرة باحالة أمال إلى مس شي يى ةين أنيعيرة إلجيرا  عيميلييية 
ية جراحية. و قد قدمت المنظمة الدع  الكامل ألسرة أمال  جل هذه ال  رة ي بما ةن ذلك المساعدة ةن النعل بي  البيت وأنعرة. كانت الممل

ناجحة واآل  أصبح بامكا  أمال  ناول الطما  السانل م  دو  أل . عندما  ارت المنظمة الدولية للهجرة من ل أمالي اس عبلت أمال ةريق 
إدارة حالة الطوارئ  باب سامة كبيرة وقالت ب  ر: "ل  أك   ان ة م  المملية الجراحية ول  أبك على اإلطجق  جل الميميلييية". و نيظيرا 
ألنها  مشق األغنية الشمبيةي  طلمت أمال لل نا  م  شعيع ها عند اك مال عجج الم ابمة. و سيس مر ةريق إدارة حالة الطوارئ بالمنظيمية 

 الدولية للهجرة ةن رصد ومساعدة هذه الحالة الى حي   ماةيها بشكل  ا .  

  6102االرقام الوار ة مقتبسة م  انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرخ  الل الفترة المشمولة بالتقرير   (

*     مديل و مراجملة األرقا  م  ال  رة المشمولة بال عرير الما ن على أساس  وحيد قواعد 

   البيانات بأثر رجمن

A  توزيع المواد غير الغذائية 

 124,715    (8,403  الجئا في الحضر  (

O  خدمات النقل 

 17,013  (2,144  الجئا في الحضر (

 النقل المدرسي 

   الجئا في الحضر  7,345 

e  المساعدة الغذائية 

  الجئا سوريا  6,000 

e   بناء القدرات 

 مستفيدا * 159 

f  المساعدة الصحية 

 30,687 * (2,406  مستفيدا  (

 الدعم النفسي و االجتماعي 

 11,502  (2,681  مستفيدا(

q  المساعدة القانونية 

 938  (275  مستفيدا   (

i  ادراة الحاالت 

 1,756 (380   حالة (

b  المساعدة في سبل كسب العيش 

 8,853  (1,772  مستفيدا   (

c  التعليم 

 مستفيدا  1,668 

k  
المياه و الصرف الصحي و النظافة 

 الصحية  

 مستفيد    5,634 

T  
 برنامج القسائم  

 مستفيدا 5,204))  6,436 
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 تحظى االستجابة االقليمية للمنظمة الدولية للهجرة بخصوص األزمة السورية بدعم و تمويل األطراف التالية:  

( 2016صورة المنطمة، تركيا  ) 
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