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 المبلغ المستلم

   7102: فبراير الفترة المشمولة بالتقرير

 االستجابة االقليمية للمنظمة الدولية للهجرة      

                    7102● بخصوص األزمة السورية    

سكان المممتميمرريمن دارما سموريما و كم لم  الم  توفر المنظمة الدولية للهجرة المساعدة لل
والعائدين العراقيين واللبنانيين والمجتممعماا الممميميمفمة اليمعميمفمة فم  الالجئين السوريين 

    البلدان المجاورة ف  العراق واألردن ولبنان وتركيا ومصر.  

 توزيع المواد غير الغذائية
 

151,526       

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة      5,131,238

 المأوى
 

42,410      

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة      351,556

 المساعدة في النقل
 

13,555      

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة     759,711

 الدعم النفسي و االجتماعي
 

13,599      

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة      309,687

 الصحة
 

53,601       

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة     2,064,592

 سبل كسب العيش
 

15,253      

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة     124,950 

1 

 لالتصال بنا:

 scc@iom.int     تنسيقية االزمة السورية  

  drd@iom.int           قسم العالقات بالمانحين 

www.iom.int/countries/syria     +41.22.717.92.71  

 17.3
 مليون

 االفراد المستهدفين

 330,289
 

 الذين تمت مساعدتهم

 داخل سوريا189,831 

        7102القطاعات األساسية للمساعدة في 

 أهم المواضيع
  في محافظة الشرقية، مصر.بالتعاون مع مؤسسة الغد السوریة، نظمت المنظمة الدولیة للھجرة أحداثا حول االندماج والتماسك االجتماعي 

   (7102المنظمة الدولية للهجرة مصر   ©)الصورة:

 

  حضور المنظمة 
 

  دول 6 

 مواقع 55 

 

 موظفا 888 

 دوليا 85 

 وطنيا 803 

 

7% 

 مستلم

،ةر ةر   مصر:  خالل الفترة المشمولة  اةتلةتة

نظمت المنظمة  الةليلةلة  لة ةمةسةرة ي ة  ة ة  

 ور ت الةدةل لةثةةتحة  ا ةلاحةت  ةول ا نةل ةت  

يالتمت ك ا جتمتعي ل مسةتةمة ةتم الةمة ةلةفة  

يالالجئلن ال ور لن فةي  ةفةتفةظة  الشةر ةلة   

 041ي ل شترك في هةاا الةفةلك ا ةنةر  ةن .

  جئت  صر ت ي ور ت  

الام المنظمة  الةليلةلة   األردن: ا

ل مسرة  شةريعةت جةل ةلا  ةن خةالل 

توفلر الن،ل الةمةلر ةي لة ةيةال  فةي 

 خلم األزرق  يفي شمر فبرا ر  تةم 

ت سلل األطفتل في خل   الن،ل عة ة  

 لى حالح  ا تالع فةي جةمةلةع انةفةت  

المخلم  ي وف   ةتةمةر  لةك خةالل 

 شمر  ترس  

فر ق اليةوار   تم   العراق:. 

الصةةفةةلةة  اةةتلةةمةةنةةظةةمةة  الةةليلةةلةة  

ل مسرة اتنظلم ج ة ةتم لةتةوعةلة  

لالجئلن ال ور لن في المخلمةتم 

 ول  واضلع الصةفة  اةمةت فةي 

 لك النظتف  ال ت ة  الشةخةصةلة   

ات ضتف  ال  ال ةال  يالةتةلااةلةر 

الو تئل   ن األ راض الةمة ةل ة   

فبرا ةر   82ي  0يفي الفترة الن 

ا تفتد  ن خل تم المنةظةمة  فةي 

  تفلةلا  01هاا المستل ا نر  ن 

 في  خلم آ ر )نلنوى(  

في شمر فةبةرا ةر   ةتم فةر ةق  لبنان: 

الصةةفةة  الةةنةةفةة ةةلةة  يالةةلعةةم الةةنةةفةة ةةي 

يا جتمتعي اتلمنظم  الةليلةلة  لة ةمةسةرة 

اأنشةية  نةفة ةلة  ييجةتةمةتعةلة   ةتةنةوعة  

لةططةةفةتل الةةا ةن  ةة ةلةةشةو  فةةي  ةةالجةة  

جمتعل  في جنو  لةبةنةت   ي ةل تةنةتيلةت 

األنشي   واضلع ال،لرة عة ة   ةواجةمة  

الكوراك  ي فض النةااعةتم  يالة،ةلةتدة  

 يالتوعل  الااتل   يالتففلا  

  اط ،ت المةنةظةمة   تركیا:  

الليلل  ل مسرة  شريع الفمت   

المستمة ةلة  فةي شةمةر فةبةرا ةر 

اتلت تي   ع فر ة،ةل ةن  ةتةنة،ة ةل ةن 

ل توعل  في هتتتي ي تن لةورفةت  

ي ملف المشريع يل  الوصةول 

يل  الالجئلن  ال ور لةن الةا ةن 

  لشو  في المةنةتطةق الةر ةفةلة  

 لث    مكنمةم ا  ةتةفةتدة  ةن 

المة ةتعةلام اان ةتنةلة  ا ةبة  

ا فت،تر يل  المرا ا المستم لة  

 يانشي  التوعل   

 ةةةت ةةةت ي ةةةلة  سووووریوووا:   

الصف  النف لة  يالةلعةم الةنةفة ةي 

يا جتمتعي اةتلةمةنةظةمة  الةليلةلة  

ل مسرة في شمر فبرا ةر اةتةنةظةلةم 

ج    توعل  في طرطوس لةفةتئةلة 

شخصت  ن النتز لن يافراد  021

المستمع الةمة ةلةب  ياةتاضةتفة  

يلةة   لةةك  ا ةةتةةسةةتاةةت الةةمةةنةةظةةمةة   

  ةةتةةةلةةةتجةةةتم الةةمةةةأيى لةةةفةةةتئةةةلة 

فةةةردا عةةةن طةةةر ةةةق  808281

ا تبلال الخلتم البتلل  يتوفلر  واد 

 ال ال أل ر النتز لن في يدل   

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 226 

 دوليا  5 

 وطنيا  221 
 

 عبر الحدود  

   موظفا  78 

 دوليا  28 

 

 مناطق يصعب الوصول اليها شخصا وزعت عليهم المواد غير الغذائية في   564,106

 (         4102فبراير  -4102)يوليو 

  4102االرقام الواردة ادناه مقتبسة من انشطة 

 (  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير (

A  
 توزيع المواد غير الغذائية 

( 58,752 من النازحين والمهاجرين ال ين تقطعا بهم السبا، والسكان  846 ,141 (

 المتيررين، و الالجئين الفلسطينيين بما ف   ل  التوزيع رالا عبور الحدود. 

 

j  
 الدعم  المتعلق بالمأوى وإعادة التأهيل 

7,4,01)78.875 مستفيد، وتشما األشغاا المتعلقة بإصالح المأوى العامة و أعماا االرتقاء   (

   بالمأوى للنازحين ف  المبان  غير المكتملة وك ل  توفيرالمستلزماا. 

 

f  
 المساعدة الصحية 

زحين واألفراد المتيررين، ويشما الدعم توفير مواد مساعدة يد ( تستهدف النا11,( 04781

اإلعاقة، وتوفير المعداا والمستلزماا الطبية، وإنشاء وحداا للرعاية الصحية األولية )متنقلة  

    وثابتة(.

 

i  
 الصحة النفسية و المساعدة النفسية و االجتماعية

 ( 680 وتشما أنشطة البرامج التدريبية الت  تقدم للمهنيين ف  مجاا الصحة نازحا.  680 (

 ال هنية و الدعم النفس  واالجتماع  و ك ل  العاملين ف  المجاا اإلنسان . 

 

b  
 التعافي المبكر و المساعدة المتعلقة بسبل كسب العيش  

( مستفيد. و تشما االنشطة  ورش عما لعرض مواد غير غ ائية قام  04111( 34573 

  بصنعها نازحون، النقد مقابا العما، فيال عن توفير سبا كسب المعيشة. 

  

e  
 بناء القدرات  

تشما البرامج التدريبية المساعدة اإلنسانية، إدارة المأوى وإدارة المشاريع والتنسيق ستفيدا. و  85 

 واالتصاا حوا بدء االنشطة التجارية.    

 

K  
 اجالء االجانب 

 (  من جنسية ثالثة.     0áتم اجالء فردا واحدا )   

 

E  الدعم اللوجستي 

مللليلوت ملتلر  7.92ف  األردن كما تم ترزين أكثر من  شاحنة 27تم ف  شهر فبراير التعاقد مع       

ف  مستودعاا المنظمة الدولية للهجرة ف  غازي عنتاب. ويشما ه ا النشاط مكعب مت البضائع 

الشاحناا لتسليم المساعداا اإلنسانية من األردن إلی سوريا، فيال عن نقا البيائع توفير قوافا  

   وويعها ف  مستودعاا\ المنظمة الدولية للهجرة ف  غازي عنتاب.
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 جميع العمليات داخل سوريا                                                                    

 6.3
  13.5  نازح داخلي مليون

  مليون
شخص في حاجة 

  للمساعدة

 2017 في سوريا الى غاية فبراير

 15,722,147مستهدفين  | تمت مساعدتهم 189,831

 

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

 (.      4102فبراير  -,710حسب عدد المستفيدين )يوليو 

تشما مجما العملياا ف  سوريا كا األنشطة المنسقة من 
دارا سوريا واألنشطة عبر الحدود.      

  

34% 
CROSSBORDER 

operations 

15% 
CROSSLINE 

areas 

عبر بتوزيع  االستجابة بحسب عدد االفراد الذين تمت مساعدتهم 

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

66% 
 من داخل سوريا

 117,794,530     دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 5,702,723        دوالر  المبلغ المتحصل عنه

2 www.iom.int/countries/syria 

   توزیع المأوى والمواد غیر الغذائیة

  تفلل في کل  ن      518200 ن خالل توز ع المواد ةلر الداائل   ت ،ی 

يد ر الاير يالف ک  ي مص يالال  ل  المواد ةلر الداائل  األ ت ل  )اط،م 

النظتف   ي فتضتم األطفتل يالکبتر  يالبيتنلتم  ياألفرش   ي الارااي 

األرضل   يالفصتئر البال تلکل   ياأللواح البال تلکل   ي لوزام فصل 

الشتت   ي المالاس اللاخ ل   ي  تي تم الملته  يشت بو   تد ل ،مل  

%  وجلي  في  نتطق  ص   الوصول يللمت  85يالنت و لتم(   نمم 

 ن النتز لن داخ لت يال تئل ن شخصت   88900ات ضتف  يل   لك  تم تاي ل 

الم رضلن ل خير في     ي متة ام لام ا كتم اةالق البلوم ي  لك 

شخص  ن  0111يعالية ع    لك  ا تفتد  لتف لن ظريف   لشتمم 

البيتنلتم يالفرش في د ر الاير  ن خالل عم ل  ي ،تط جوي  ت ت امت 

شخص  ن عم لتم توز ع المواد ةلر  88011المنظم  الليلل  ل مسرة  يفي الو ت نف ه  ا تفتد 

 الداائل  في  ني،  خيوط ال بور ات بل   في شمتل ر ب  مص  

يات تملافمت   توطنتم النتز لن داخ لت في ادل   ا تستات عم لتم المنظم  الليلل  ل مسرة ال تارة  

خلم  تتلف   يتوفلر  200فردا عن طر ق ا تبلال  808281ل فليد في تر لت   تلتجتم المأيى  ل 

ا رة  48000 واد عال يل  

نتز    ي تفمي الم تعلة الم،ل   

النتز لن ال ور لن  ن عوا ل 

الي،س ال،ت ل  طل   ال ن   يعالية 

ع    لك  ف تمكن الخلتم السل لة 

 ن الت، لل   ن المختطر الصفل  

المرتبي  اترتفتع درجتم الفرارة 

المنخف   اي المرتف   داخل الخلتم 

ي مت   ال كت   ن األش   فوق 

 البنف سل   

   مشروع السكن االنتقالي

في يطتر  شريع ال كن ا نت،تلي الفتلي  نظمت ي لة الصف  النف ل  

ياللعم النف ي ي ي جتمتعي التتا   ل منظم  الليلل  ل مسرة ج    توعل  

 ول تمكلن المستمع المف ي  في المخلم الرائل في طرطوس  لفتئلة  

 522شخصت  ن النتز لن يافراد المستمع الم لب ) امت في  لك  021

شخصت  ن ارنت ج الن،ل  ،تال  000يعالية ع    لك  ا تفتد  ا راة( 

 08195ياتاضتف  يل   لك  ا تفتد  ال مل عن طر ق ينتت   يع البنت  

شخصت  ن توز ع المنح ال لنل  لطصول اانتتجل  لبل   شتر  مم 

 الصدلرة الختص   

 برنامج مساعدة األسر 

٪ في شمر فبرا ر  ،ترن  اشمر 80زاد علد األ ر التي تاير  را ا ارنت ج   تعلة األ ر اأ نر  ن 

ا رة الم تعلة الشخصل  في ارالل يا ينبول يةتزي عنتت   08224 نت ر   لث ت ،ت  ت  سموعه 

 فبرا ر   82في ارالل في  يالريم  ي ل ا لم  فل ا فتتتح الر مي لبرنت ج   تعلة األ ر

  (7102المنظمة الدولية للهجرة سوريا  ©)صورة: 

  (7102المنظمة الدولية للهجرة سوريا  ©)صورة: 

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

مليون الجئ 
2.9 

2017فبراير  16في تركيا الى غاية   

 576,635مستهدفين  |  تمت مساعدتهم 81,037

 

 59,845,000  دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 2,022,641     دوالر المبلغ المتحصل عنه

  النقل المدرسي

كيلومتر عل  مدارسهم، تواصا المنظمة الدولية للهجرة تقديم المساعدة ف   7ف  اطار استهدافها لل ين يقطنون أبعد من 

مدرسة ف  سبع مقاطعاا بجنوب شرق تركيا. وستواصا المنظمة توسيع نطاق الردماا لتشما مقاطعاا أررى لتصا  08طالب ف   015511النقا بشكا يوم  إل  حوال  

 ف  جميع أنحاء البالد.   715111إل  حوال  

ف  الوقا نفسه، كان من الصعب . ووأثناء زياراا المراقبة الدورية للمدارس، الحظا المنظمة الدولية للهجرة أن بعض السائقين تأرروا ف  الحيور إل  المدارس لنقا الطلبة .

لية للهجرة رالا شهر فبراير لدومراقبة حيور السائقين من رالا سجا الحيور الحال  ال ي يتطلب توقيع كا من السائقين ومديري المدارس. واستجابة ل ل ، قاما  المنظمة ا

ة بطاقاا إلكترونية مع رمز أينبإدراا نظام رصد تجريب  بالبطاقاا اإللكترونية ف  أربع مدارس ف  أينة. و قد تلق  جميع السائقين ال ين يعملون ف  النقا المدرس  ف  

من المفترض أن يقوموا بمسح ، ففريد من نوعه يرتبط بملفهم الشرص  عل  االنترنا. و كلما وصا سائقو الحافالا ال  المدارس لنقا الطالب وإنزالهم  ف  المحطاا المحددة

وسيتم ا. واستنادا إل  سجا الحيور، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بمراقبة عملية النقا المدرس  و دفع رسوم الردمة لشركاا النقا المتعاقد معه بطاقاتهم عل  جهاز محموا. 

لتزويد الطلبة بردماا النقا  قينويع نظام المراقبة عبر البطاقاا االكترونية ف  جميع المدارس بحلوا منتصف أبريا، مما سيؤدي ف  نهاية المطاف إل  تحسين مساءلة السائ

 ف  الوقا المناسب. 

  مت خالل عيونهم

مما ال ش  فيه أن الصراع ف  سوريا أمر صعب عل  الكثير من الناس، بما ف   ل  رديجة. فقبا الحرب، عاشا رديجة حياة سعيدة 

فإن تدّبر   ف  سوريا مع زوجها وأطفالها. وعندما اندلعا الحرب، فرا رديجة إل  تركيا مع عائلتها بحثا عن األمان. ولكن لألسف

أمر الحياة ف  تركيا ليس سهال بالنظر ال  صعوبة العثور عن عما. كما كانا أشهر الشتاء قاسية بشكا راص، حيث أنه كان من 

األصعب كسب درا كاف لشراء الطعام لعائلتها. و ف  الربيع الماي ، وجد زوجها عمال موسميا ف  شركة تبليط، ولكن عندما أغلق 

المصنع ف  نهاية الصيف، أصبحا عائلتها من جديد دون أي درا. الشتاء يقترب مرة أررى، كانا رديجة قلقة عن رزقها و الطعام 

ال ي  ستيعه عل  الطاولة. و اليوم، تصطف رديجة ف  الطابور مع الالجئين اآلررين ف  المطبخ الغ ائ  بغازي عنتاب لتلق  وجبة 

سارنة والربز ألسرتها "لقد غير ه ا البرنامج حياتنا"، تقوا رديجة. لم نعد نشعر بعدم األمان ألنه أصبج بامكان أطفال  الحصوا 

 عل  الطعام من المطبخ الغ ائ  ال  أن يجد زوج  عمال". 

  أنشطة الحماية المجتمعية

أطلقا المنظمة الدولية للهجرة ف  شهر فبراير مشروع الحماية المجتمعية 

مع فريقين متنقلين للتوعية ف  هاتاي وسانليورفا. ويهدف المشروع إل  

الوصوا إل  الالجئين السوريين ال ين يعيشون ف  المناطق الريفية حيث 

ال يمكنهم االستفادة من المساعداا اإلنسانية بسبب االفتقار إل  المراكز المجتمعية وأنشطة التوعية. ويتألف كا فريق من رئيس 

وأرصائ  نفس  و عل  األقا عاما اجتماع  واحد. وسيقوم الفريقان بتوفير ردماا الحماية األساسية من رالا نشر المعلوماا، 

ودوراا التوعية، والدعم النفس  و االجتماع . و أثناء ايطالعها بأنشطة التوعية، ستقوم األفرقة بالتعاون مع أفرقة مشاريع 

 أررى )مثا إدارة الحاالا الطارئة وإصالح المأوى وسبا كسب العيش( لتزويد المستفيدين بالمساعدة التكميلية من رالا اإلحاالا. 

مناقشة جماعية ركزا عل   02ورالا شهري يناير و فبراير، قاما الفرق المتنقلة للتوعية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بتنظيم 

الجئ سوری والسلطاا المحلية وقادة المجتمعاا المييفة ف  هاتاي  321مواييع معينة كما قاما باجراء تقييمْين مع أکثر من 

وكشفا المناقشاا الجماعية عل  أن العديد  وسانليورفا لتحديد الثغراا ف  الحماية واالحتياجاا األکثر إلحاحا للسكان المتيررين.

من الالجئين السوريين ال يدركون ويعهم القانون  وحقوقهم ف  تركيا وهم يواجهون تحدياا كبيرة ف  الحصوا عل  بطاقاا 

إل   ل ، فقد تبين أن أكبر المشاكا شيوعا ه   بااليافةالهوية التركية والوثائق المدنية مثا شهاداا الميالد والزواج والوفاة. 

االفتقار إل  دوراا المهاراا الحياتية، وآثار االيطراب فيما بعد الصدمة بين األطفاا المتيررين، فيال عن التحدياا ف  

الحصوا عل  التعليم بسبب القيود 

المالية والحواجز اللغوية واالفتقار 

للنقا. وبناء علی  ل ، ستقوم 

المنظمة الدولية للهجرة بتصميم 

المرحلة األولی من أنشطة الحماية 

المجتمعية ف  األشهر القادمة وتلبية 

احتياجاا الالجئين السوريين العاجلة 

الت  تستهدف مديرياا بيلين ف  

 هاتاي وبوزوفا ف  سانليورفا. 

 حضور المنظمة

 

 مواقع  9 

 

   موظفا 118 

 دوليا 21 

 وطنيا  97 

  4102الرقام الواردة مقتبسة من انشطة 

(( تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة   (

 بالتقرير 

أرقام تما مراجعتها/ معدلة من فترة المشمولة بالتقرير اسابق استنادا إل  **

 قاعدة البياناا الموحدة بأثر رجع  

A  

 توزيع المواد غير الغذائية

 5,419 (1,879  الجئا في الحضر *  (

  

 O 
 خدمات النقل 

 2,137 (38  الجئا في الحضر (

 النقل المدرسي 

   الجئا في الحضر   10,482 

e  المساعدة الغذائية 

  الجئا سوريا   6,000 

e   بناء القدرات 

 مستفيدا  179 

f  المساعدة الصحية 

 مستفيدا 4,975 

 الدعم النفسي و االجتماعي 

 مستفيدا  8,081 

q  المساعدة القانونية 

 546  (546  مستفيدا   (

i  ادراة الحاالت 

 293 (96  حالة (

 خدمات الدعم االجتماعي  

2,081             (250  مستفيدا   (

b  المساعدة في سبل كسب العيش 

 6,855  (3,356  مستفيدا   *  (

c  التعليم 

 مستفيدا   2,365 

k  
 المياه و الصرف الصحي و النظافة الصحية  

 1910 (980  مستثفيدا    (

T  
 برنامج القسائم  

 15,851 (2,354  مستفيدا   (

  

3 www.iom.int/countries/syria 

 (المنظمة الدولية للهجرة / موس  محمد ©)الصورة: 
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 لبنان 

 1.01
مليون

 الجئ 

2016ديسمبر  31في لبنان الى غاية   

 271,428مستهدفين  |  تمت مساعدتهم 11,407

 

 36,045,600     دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 -##,###,#       دوالر  المبلغ المتحصل عنه
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   الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي

رالا شهر فبراير، أجرى فريق الصحة النفسية والدعم النفس  واالجتماع  أنشطة  

نفسية و اجتماعية مرتلفة )أنشطة قائمة عل  الفن، وصنع الدم ، والغناء والرقمص، 

ورواية القصص، وما إل   ل ( لفائدة األطفاا ال ين يعيشون ف  مالجئ جماعية ف  جنوب لبنان. وقد تمنماولما األنشمطمة مموايميمع 

وقد كان الهدف من ه ه األنشطة توفميمر ممكمان  القدرة عل  مواجهة األزماا، وفض النزاعاا، والقيادة، والتوعية ال اتية، والتحفيز.

 آمن لألطفاا يمكنهم فيه من التعبير عن أنفسهم بحرية، وزيادة وعيهم من رالا رسائا رئيسية. 

 طفال.  113وقد شار  ف  ه ه األنشطة ما مجموعه 

 حضور المنظمة

 

 مواقع 7 

 

   موظفا 303 

 دوليا  12 

 وطنيا 291 

  4102االرقام الواردة مقتبسة  من انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير    (

  

f  
 المساعدة الصحية

 3,567 (1,599  مستفيدا  (

 الدعم النفسي و االجتماعي 

 3,372 (1,273  ا مستفيد  (
 

K  
 اجالء االجانب 

1)فردا واحدا   0   )  
 

i  
 الحماية 

 المساعدة في العبور
          411 (94  مستفيدا (

 

 A 
 توزيع المواد غير الغذائية

 مستفيدا    904 
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 العراق 

  الجئ  233,224

2017يناير  31في العراق لغاية   

 33,308 مستهدفين  | تمت مساعدتهم 5,487

 

 8,923,186        دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

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

  التدريب في مجال التوظيف

استمر التدريب عل  مهاراا صنع الحلوياا لالجئين السوريين ف  دهو  طواا شهر فبراير. و قد تم تدريب عشرة رباا أسر عل  مهاراا صنع 

مارس. وعالوة علی  ل ، حددا المنظمة الدولية للهجرة شرکتين )مصنع  5الحلوياا وإدارة األعماا. ومن المتوقع أن ُيكملن برنامج التدريب ف  

 حلوياا ف  السليمانية، ومتجر للوجباا السريعة ف  حلبجة( لتقديم الدعم من رالا توفير المعداا. 

  إنشاء وتأهيل البيوت الزراعية المغطاة

فبراير أربعة  78و  0أنشأا المنظمة الدولية للهجرة ف  الفترة ما بين 

بيوا بالستيكية ف  مركز التدريب التابع لوزارة الزراعة والموارد 

المائية ف  أربيا ال ي سيستردم ف  التدريب وإنتاج الزهور وأشجار الزينة من قبا الالجئين السوريين. ومن 

المقرر أن يبدأ التدريب ف  النصف الثان  من شهر مارس. ويجري حاليا إعادة تأهيا البيوا الزراعية المغطاة 

. وف  7102الموجودة ف  موقع غرداراش ف  أربيا، حيث من المقرر أن تبدأ أنشطة التدريب ف  أوارر مارس 

السليمانية، فإن أعماا إعادة التأهيا ف  موقع بيبيجا  بوزارة الزراعة و الموارد المائية قد اكتملا تقريبا وستبدأ 

أما ف  دهو ، فان أعماا إعادة  الدوراا التدريبية ف  أوارر مارس. كما تتواصا أعماا إعادة تأهيا موقع كان .

 التأهيا ف  موقع زارو ستبدأ ف  مارس وسيبدأ التدريب ف  أوارر مارس. 

 حضور المنظمة

 

 موقعا  16 

 

  موظفا 90    

 دوليا  9 

 وطنيا  81 

  4102االرقام الواردة مقتبسة من انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير  (

O  
 خدمات النقل

 مستفيدا 283)) 549

f  
 المساعدة الصحية 

 مستفيدا 59)) 051 

b  
 المساعدة في كسب العيش

 مستفيدا   144)) 249 

i  
 الخدمات العامة

 (2,057  مستفيدا   4,491 (

   دورات التوعية الصحية

يواصا فريق الصحة ف  حاالا الطوارئ التابع  

للمنظمة الدولية للهجرة تقديم جلساا التوعية 

للالجئين السوريين ف  المريماا حوا مواييع 

صحية تشما النظافة الشرصية العامة، فيال 

عن العالماا واألعراض، وطرق انتقاا العدوى 

والعالج والتدابير الوقائية لألمراض المعدية. كما 

يتم ارتيار قادة المجتمع المحل  والمسؤولين عن 

التنسيق لنقا الرسائا الصحية الرئيسية إل  سكان 

المريماا. ورالا الفترة المشمولة بالتقرير، 

مستفيدا  51وصلا المنظمة الدولية للهجرة إل  

من ال كور( ف  مريم آكر  08من اإلناث و  0,(

 )نينوى(.  
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 شلل األطفال و الحصبة

 تطعيمات

f 

52 
 مشاركا

 التوعية بمرض السل

 حمالت

f 

35,317 
 فردا

 الصالحية للسفر

 تقييمات

f 

132 
 فردا
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 األردن 

 الجئ  656,170

2017فبراير  16في األردن لغاية   

 705,317 مستهدفين  |  تمت مساعدتهم 35,784

 

 9,565,000     دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

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

 النقل المدرسي في مخيم األزرق 

ألجا تسهيا الوصوا إل  المدرسة، تقوم المنظمة الدولية للهجرة باالستجابة للحاجاا 
دارا مريم األزرق من رالا توفير النقا اآلمن للطلبة من بيوتهم إل  المدرسة. وكجزء 
من ه ا المشروع، يعما المتطوعون السوريون ) كورا وإناثا( من مريم األزرق 

 كمرافقين ف  الحافالا من أجا التأكد من نقا األطفاا بأمان كا يوم. 

، مع توفير دوراا 7102وقد جرى االعداد للمشروع ف  شهري يناير و فبراير  
تدريبية متنوعة للمتطوعين وسائق  الحافالا، مع التركيز عل  منع االستغالا الجنس  
واالنتها  الجنس ، ومدونة قواعد السلو ، واإلسعافاا األولية النفسية، التحسيس باألمن 
و التدريب عل  االندماج ليمان قدرة األطفاا  وي اإلعاقة عل  االستفادة من ه ه 
الردماا. وقد أجريا األعماا التحييرية والدوراا التدريبية والتسجيا للمشروع 
بالشراكة مع الهيئة الطبية الدولية والمنظمة الدولية للمعوقين ومنظمة كير الدولية، كما 
تم تموا المشروع من قبا اليونيسيف. وف  فبراير، تم تسجيا األطفاا ف  ردمة النقا 
عل  مدى ثالثة أسابيع ف  جميع أنحاء المريم وسوف تستمر ال  غاية شهر مارس. وقد 

 كانا ردود الفعا األولية عل  ه ه الردمة إيجابية من كا من األطفاا وأوليائهم.  

 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

 133 (54  مستفيد ا (

f  
 المساعدة الصحية

35,588  (16,907   مستفيدا (

e  
 بناء القدرات

 9 (9    مستفيدين (

   التدريب المتقدم لمدربي حرس الحدود وضباط الشرطة على اإلدارة  اإلنسانية للحدود ومكافحة االتجار

فبراير لفائدة تسعة مشاركين: ستة من حرس  03إل   0تم تنظيم تدريب متقدم مدته سبعة أيام للمدربين حوا اإلدارة اإلنسانية للحدود ومكافحة االتجار باألشراص ف  الفترة من 

س  السابق للمدربين ال ي نظم ف  ساالحدود وثالثة يباط شرطة من وحدة مكافحة االتجار بالبشر. وقد تم تقديم التدريب لنفس المجموعة من المشاركين ال ين تلقوا التدريب األ

لمشاركون من د ا. وقد كان الهدف العام من ه ا التدريب البناء عل  مهاراا التدريب المكتسبة من التدريب األساس  للمدربين. ورالا ه ا التدريب، استفا7101ديسمبر 

 و طرق التدريب، ومقارباا و تقنياا التدريب، ثم قاموا بعد  ل  بتطوير عرويهم الراصة.  المنهجية المتعلقة بكيفية ويع مواد التدريب وجمع البياناا وإجراء البحوث،

   مت خالل عيونهم

تبلغ مروة من العمر سا . طارق هو والد مروة. أتيا من جنوب سوريا وهما يعيشان ف  القرية ستة ف  مريم األزرق

سنواا وقد بدأا مؤررا تعليمها ف  الصف األوا ف  المدرسة العامة الت  تديرها وزارة التربية والتعليم األردنية ف  

 % من األطفاا ف  سن الدراسة. 32الجئ ف  المريم، منهم  ,5 111القرية ستة. ويعيش حاليا نحو 

يقوا طارق: "أعتقد أن ه ا الحافلة الت  تأر  الطالب من المنزا إل  المدرسة ثم تعود بهم إل  البيا هو ش ء جيد حقا". 

انه عما مفيد للطالب، لقد كانا ردمة محتاج اليها، وبفيا  ل ، تزيد رغبة الطالب ف  ال هاب إل  المدرسة أكثر 

فأكثر". وقد تم مؤررا إنشاء ردمة النقا المدرس  الجديدة الت  تنف ها المنظمة الدولية للهجرة بتمويا ودعم من اليونيسيف 

 ف  القرية اثنين، وثالثة، وستة، وسوف تبدأ قريبا ف  قرية رمسة. 

 ( 7102المنظمة الدولية للهجرة  األردن  ©)صورة: 

 ( 7102المنظمة الدولية للهجرة  األردن  ©)صورة: 

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

 
 الجئ117,591

2017يناير  31في مصر لغاية   

 25,227 مستهدفين  |  تمت مساعدتهم 6,743

 

 1,111,000   دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 -##,###     دوالر  المبلغ المتحصل عنه
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 المساعدة الصحية 

فبراير،  78و  0أطلقا المنظمة الدولية للهجرة ف  الفترة بين 

بالتنسيق مع منظمتين غير حكوميتين، ثالث قوافا طبية ف  

شرصا من  05511اإلسكندرية والشرقية استفاد منها ما مجموعه 

وقد شملا الردماا  فت (.  017فتاة، و  088رجال، و  318امرأة، و  8,8الالجئين السوريين اليعفاء والمصريين )

المقدمة طب األسنان، طب النساء، طب العيون، العظام، الطب الباطن ، طب األطفاا، واألمراض الجلدية. وباإليافة 

 إل   ل ، قدما إحدى المنظماا غير الحكومية دوراا ف  التوعية الصحية.  

 511امرأة من ردماا الرعاية الطبية للنساء ف  مركز العبور الطب  ال ي تم تجديده مؤررا، كما تلق   27كما استفادا 

 الجئا سوريا األدوية الت  تشتد الحاجة إليها. 

 حضور المنظمة

 موقعا 1 

 

  موظفا 5 

 دوليا  1 

 وطنيا 4 

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

 دعم سبل كسب العيش لالجئيت السورييت والمجتمعات المضيفة 

سوريا ومصريا من مشروع سبا كسب العيش التابع للمنظمة الدولية للهجرة وال ي يهدف إل  زيادة فرص الحصوا عل  سبا كسب العيش  2,استفاد ف  شهر فبراير  

شرصا عل  المهاراا الناعمة )مثا االتصاالا، والتفاوض، والعروض، وتقديم المشورة ف  الوظائف،  2,المستدامة للسوريين وأفراد المجتمع المييف. و قد تم تدريب 

شرصا قد  1,فردا تدريبا أثناء العما وحوا تطوير المهاراا، منهم  071، تلق  7101وآلياا اإلحالة، والمقابالا، وكتابة السير ال اتية(. ومن  بدء المشروع ف  أكتوبر 

 تمكنوا من العثور عل  عما. 

مارس. وسيركز ه ا البرنامج عل  تعزيز استدامة المشروع  0فبراير إل   77وعالوة عل   ل ، تجري المنظمة الدولية للهجرة برنامجا تدريبيا لثمان  منظماا مجتمعية من 

ظرية والعملية( الت  تؤثر عل  النوالتوسعة ف  الثمان  منظماا مجتمعية الت  شاركا ف  مشروع سبا كسب العيش التابع للمنظمة. و قد تناوا التدريب المواييع )من الناحية 

ألساسية والتعاريف المتعلقة ا افعالية إدارة مشاريع سبا كسب العيش بما ف   ل : مبادئ إدارة المشاريع )تصميم المشروع، والترطيط، والرصد، وما إل   ل (؛ و المعلوما

 بإدارة الموارد البشرية ) التوظيف، تقييم المهاراا، التصنيف الدول  الموحد للمهن(؛ ومبادئ جمع البياناا والتحليا اإلحصائ . 

  4102االرقام الواردة مقتبسة من انشطة 

( تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة  (
 بالتقرير  

A  
 توزيع المواد غير الغذائية 

 الجئ في الحضر 3,357 

f  
 المساعدة الصحية 

(2,174  مستفيد       3,183  (

 الدعم النفسي و االجتماعي         

(147  مستفيد               147  (

b  
 المساعدة في سبل  كسب العيش

 (47  مستفيد       47  (

تعزيز التماسك االجتماعي بيت الالجئيت السورييت 
 ومجتمعاتهم المضيفة 

رالا الفترة المشمولة بالتقرير، نظما المنظمة الدولية 
للهجرة بالتعاون مع مؤسسة الغد السورية أحداثا 
 -للتکاما والتماس  االجتماع  )يا هللا نفرح سوى 

لنفرح معا( استهدفا کا من المجتمعاا المصرية 
المييفة ومجتمعاا الالجئين السوريين ف  مدينة 
العاشر من رميان بمحافظة الشرقية. و قد هدفا 
األنشطة إل  تعزيز االندماج والتعايش بين المجتمعاا 
من رالا تثقيف مجتمع الالجئين السوريين حوا تاريخ 
المجتمع المييف، فيال عن رفع مستوى الوع  بين 

 المجتمعاا المييفة حوا واجباتهم تجاه الالجئين. 

شرصا من  0,2وقد شار  ف  الحدث ما مجموعه 
 الجئا سوريا(.  22مصريا و  21طفال ) 15بينهم 

 ( 7102المنظمة الدولية للهجرة  مصر  ©)صورة: 

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

