
 IOM PRESENCE  

 

 5 Countries  

 40  Locations 

 

 635  Staff   

 51  International 

 587  National 

 

 

  2017التمويل نظرة عامة حول 

 233
 دوالر مليون 

 مجمل المبلغ المطلوب

 

 

 

 

 

 

 دوالر مليون15 

 المبلغ المتحصل عنه

   7102: يونيو 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
 

482,689       

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   5,463,241

 المأوى
 

64,435     

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   373,581

 المساعدة في النقل
 

22,271      

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   770,559

 الدعم النفسي و االجتماعي
 

6,609     

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   303,297

 الصحة
 

171,920       

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   2,184,386

 سبل كسب العيش
 

32,445      

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   145,851

1 

 17.3
 مليون

 األفراد المستهدفين

 3,011,092
 

 الذين تمت مساعدتهم

 داخل سوريا 2,674,584 

          7102القطاعات األساسية للمساعدة في 

 أهم المواضيع
 مشاركة الالجئين السوريين وأفراد المجتمع المضيف في اإلفطار الذي نظمته المنظمة الدولية للهجرة، بوزوفا.

 (  7102المنظمة الدولية للهجرة ترايا  ©)الصورة: 

 

6% 

 مستلم

: قامي المنظمة الدولية األردن  

للهجرة ف  شهر يونيو باجراء تقييم 

الحتياجاي إدارة الحدود بالتنسيق مع 

السلطاي األردنية. وباإل افة إل   ل ، 

ستواصو المنظمة الدولية للهجرة تقديم 

المساعدة ف  مجاو النقو إل  الطالب 

االو شهري يوليو و أغسطس ف  

 المدارس الصيفية. 

: بدأي المنظمة الدولية للهجرة االو العراق  

مدرسة  71الفترة المشمولة بالتقرير إعادة تأھيو 

ف  محافظاي السليمانية ودھو  وأربيو. وعالوة 

مستفيدا ف  نينوى  01علی  ل ، شار  أکثر ما 

ودھو  ف  جلساي التوعية الصحية الت  نظمتها 

 المنظمة. 

 01و  0: تم ف  الفترة بيا لبنان  

يونيو تنظيم أنشطة نفسية و اجتماعية 

تهدف ما قو موظف  مراز داري  

وفريق التوعية التابع للمنظمة الدولية 

للهجرة  و قد ھدفي ھ ه األنشطة إل  

تدريب وتعزيز وتطوير مهاراي 

المتطوعيا ف  الموا يع المتعلقة 

بحماية المرأة والطفو والعنف القائم 

عل  النوع االجتماع ، و قد شار  

 فردا ف  ھ ه األنشطة.  011أاثر ما 

: نظمي المنظمة الدولية تركيا  

للهجرة ف  شهر يونيو أنشطة ف  

بوزوفا وبيليا لتعزيز الحوار 

والتماس  االجتماع  بيا الالجئيا 

والسااا المحلييا، و  ل  بح ور 

شاصا. وباإل افة إل   ل ،  051

وسوريا ما ا تراي 00أامو 

العامليا ف  المجاو اإلنسان  

برنامج الشهادة المهنية التنفي ية 

بشأا الدعم النفس  االجتماع  

وتحوو النزاعاي ال ي نظم 

بالتعاوا مع جامعة العلوم 

 االجتماعية ف  أنقرة.

: تقوم المنظمة الدولية سوريا  

للهجرة بإنشاء ثالثة مرااز للعبور 

واالستقباو ف  حاالي الطوارئ ف  

أتارب والباب وإدلب، حيث ستقوم 

ھ ه المرااز بتزويد النازحيا 

بالادماي اإلنسانية األساسية. 

وعالوة علی  ل ، قدمي المنظمة 

ف  شهر يونيو المواد غير الغ ائية 

نازح وعائد  000111ألکثر ما 

وغيرھم ما األفراد المت رريا 

 ما النزاع. 

 

 حضور المنظمة

 

  دول 6 

 موقعا 59 

 

 موظفا 707 

 دوليا 81 

 وطنيا 626 

 لالتصال بنا:

 scc@iom.int     تنسيقية االزمة السورية  

  drd@iom.int           قسم العالقات بالمانحين 

 www.iom.int/countries/syria     +41.22.717.92.71  
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 حضور المنظمة
 

 موقعا  15 

 محافظة سورية  13 

 عمان و غازي عنتاب  2 

 

 داخل سوريا  

  موظفا 214 

 دوليا  3 

 وظنيا  211 
 

 عبر الحدود  

  موظفا  90 

 دوليا  30 

 

 توزيع المواد غير الغذائية

قطعة ما المواد غير  00111استجابة للنزوح المفاجئ ف  الرقة، قامي المنظمة الدولية للهجرة بتوزيع 

 نازحا.  770100الغ ائية المنق ة للحياة ) مثو أوعية المياه و أدواي النظافة ( عل  

وعالوة عل   ل ، قامي فرق المنظمة االو الفترة المشمولة بالتقرير بتوزيع المواد األساسية غير 

الغ ائية )بما ف   ل  الشامبوا الم ادة للقمو والبطانياي وحفا اي للابار وأدواي النظافة الشاصية 

شاص ما  000007وأوعية المياه والفرش والحصائر البالستياية و حزم المالبس الداالية( عل  

النازحيا دااليا و المت رييا ما النزاع و العائديا ف  حلب والحساة وحمص وريف دمشق؛ منهم 

 مستفيدا ف  المناطق الت  يصعب الوصوو إليها. 000100

  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 

( 66,142 ما النازحيا والمهاجريا ال يا تقطعي بهم السبو، والسااا المت رريا،  620 ,459 (
 و الالجئيا الفلسطينييا بما ف   ل  التوزيع االو عبور الحدود. 

 

j  
 الدعم  المتعلق بالمأوى وإعادة التأهيل 

مستفيد، وتشمو األشغاو المتعلقة بإصالح المأوى العامة و أعماو االرتقاء * (00000 (000005
   بالمأوى للنازحيا ف  المبان  غير الماتملة وا ل  توفيرالمستلزماي. 

 

f  
 المساعدة الصحية 

زحيا واألفراد المت رريا، ويشمو الدعم توفير مواد مساعدة  د ( تستهدف النا007( 20207
اإلعاقة، وتوفير المعداي والمستلزماي الطبية، وإنشاء وحداي للرعاية الصحية األولية )متنقلة  

    وثابتة(.

 

i  
 الصحة النفسية و المساعدة النفسية و االجتماعية

وتشمو أنشطة البرامج التدريبية الت  تقدم للمهنييا ف  مجاو الصحة ال ھنية و الدعم نازحا.  680 
 النفس  واالجتماع  و ا ل  العامليا ف  المجاو اإلنسان . 

 

b  
 التعافي المبكر و المساعدة المتعلقة بسبل كسب العيش  

(* مستفيدا. و تشمو االنشطة  ورش عمو لعرض مواد غير غ ائية قام بصنعها  051( 00700 
  نازحوا، النقد مقابو العمو، ف ال عا توفير سبو اسب المعيشة. 

  

e  
 بناء القدرات  

تشمو البرامج التدريبية المساعدة اإلنسانية، إدارة المأوى وإدارة المشاريع والتنسيق ستفيدا. و  05 
 واالتصاو حوو بدء االنشطة التجارية.    

 

K  
 اجالء االجانب 

 ما جنسية ثالثة.      7تم اجالء شاصاا   

 

k  
  المياه و الصرف الصحي و النظافة الصحية  

(62,964 مستفيدا. و تشمو األنشطة استعادة ادماي المياه والصرف الصح     2,132,002 (
 والنظافة المستدامة وتوفير مساعداي المياه والصرف الصح  والنظافة المنق ة للحياة

 

E  
  الدعم اللوجستي

كلغ من  092,791شاحنة ف  األردا، و قد تم نقو أاثر ما  20تم ف  شهر مارس التعاقد مع  
ال  غازي عنتاب. ويشمو النشاط توفير قوافو الشاحناي لتسليم المساعداي اإلنسانية ما البضائع 

 األردا إلی    سوريا، ف ال عا نقو الب ائع ال  مستودعاي المنظمة الدولية للهجرة ف  غازي عنتاب.

 

i  
 برنامج مساعدة األسر

مستفيدا. وتشمو ادماي برنامج مساعدة األسر ادماي المعلوماي (  000020( 0750010   
والتثبي ما استکماو الوثائق و دروس ف  االندماج والمساعدة ف  طلباي تأشيراي لم الشمو 

 األسري.  

 . 
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 كامل أنحاء سوريا    

 6.3
 13.5 نازحا داخليا  مليون

شخص في حاجة  مليون

  للمساعدة 

2017في سوريا الى غاية مايو   

 15,722,147مستهدفين  | تمت مساعدتهم 2,674,584

 

عل  توزيعها بصفة اشرف ما المواد غير الغ ائية الموزعة   95%
حسب عدد المستفيديا موظفو المنظمة الدولية للهجرة مباشرة 

 (.       7102يونيو   -7100)يوليو 

تشمو مجمو العملياي ف  سوريا او األنشطة المنسقة ما 
دااو سوريا واألنشطة عبر الحدود.          

 

 117,794,530     دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 5,421,033          دوالر  المبلغ المتحصل عنه

2 
www.iom.int/countries/syria 

 تنسيق وإدارة المخيمات 

تقوم المنظمة الدولية للهجرة حاليا بإنشاء ثالثة مرااز للعبور واالستقباو ف  حاالي الطوارئ ف  أتارب والباب وإدلب. 

واالو الفترة المشمولة بالتقرير، زار مراقبوا ما طرف ثالث ستة مواقع ف  محافظت  حلب وإدلب، وتم تبادو تقارير 

التحقق ما المواقع مع وحدة تنسيق و إدارة المايماي التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ما أجو المراجعة واالاتيار. 

وسيتم تنفي  ھ ا المشروع بالتنسيق مع مؤسسة مرام والهالو األحمر القطري، وستوفر مرااز االستقباو للنازحيا دااليا 

 إماانية الوصوو إل  الادماي اإلنسانية األساسية )مثو المياه والصرف الصح  والغ اء والصحة والحماية وغيرھا(.

699,906 
يصعب فردا تلقوا  المساعدة المتعلقة بالمواد غير الغذائية في مناطق 

 (.    7102يونيو  -7102يوليو  )الوصول اليها 

 من خالل عيونهم

ر ه وااا فاورا ب ل . ولانه مثو معظم   أبالنظر ال  اونه راعيا ومزارعا، شعر حمود دائما بعالقة وطيدة باألرض الت  عاش فيها وقدمي له وألسرته الغ اء. ااا حمود يعمو بجد عل

 ، ااني حماة مرازا ھاما للزراعة والصناعة.اص مواطنيه، لم ُيتر  له ايار سوى الفرار عندما دمر القتاو والعنف أر ه وبيته ف  حماة. و باعتباھا تقع بيا حمص وحلب عل   فاف نهر الع

اثير ما األشااص اآلاريا المقيميا ف  ال رحو حمود و وصو ف  نهاية المطاف إل  مايم للنازحيا ف  محافظة إدلب حيث قدمي له المنظمة الدولية للهجرة ايمة و موادا أساسية. و مثو

 إل  أر   والبدء ف  الزراعة ما جديد".  دة المايماي، يتوق  حمود إل  األما والسالمة، و ف  نهاية المطاف يامو ف  العودة إل  بلده، "آمو فقط أا يتحسا الو ع حت  أتماا ما العو

 ( 7102المنظمة الدولية للهجرة سوريا  ©)صورة: 

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

 3
 الجئ مليون

2017يونيو  15في تركيا الى غاية   

مستهدفين    |  تمت مساعدتهم 159,133 576,635 

 

 59,845,000  دوالر  المبلغ الذي تطله المنظمة

 7,381,176    دوالر  المبلغ المتحصل عنه

 من خالل عيونهم

ا األيام، ااا ابا لينا م ملينا أم سورية لثالثة أطفاو، ااني تعيش حياة سعيدة ف  حلب، أيا ااني تمتل  متجرا ااا يوفر لها حياة جيدة قبو اندالع الحرب. وف  يو

حد عل  األرض، وا األابر عائدا إل  المدرسة مع زمالئه عندما تعر وا إلطالق النار. و برغم الاطر عل  سالمتها، ھرعي لينا إل  مساعدة األطفاو. سقط طفو

الصدر. و بيا ف  حيث أصيبي بعيار ناري. و ف  محاولة يائسة، سارعي لينا إل  الصب ، وبينما ااني تحاوو حمله إل  بر األماا، أصيبي لينا نفسها برصاصة 

 الحياة والموي، نقلي لينا إل  ترايا للحصوو عل  الرعاية الطبية، حيث تماني ما التعاف . 

بالنسبة لها. وجدي لينة  صوىو بعد تماثلها للشفاء، اتا ي لينا قرارا صعبا بالبقاء ف  ترايا. فعل  الرغم ما أنها تحب وطنها، فاا سالمة أطفالها ھ  األولوية الق

ساعة ف  اليوم أمام آلة ف   07وظيفة ف  مصنع للنسيج يمّانها ما توفير الطعام، ولاا ظروف العمو ااني صعبة للغاية بعد إصابتها. ااا عل  لينا أا تقف لمدة 

ة عا العمو وأم بمفردھا دوا اطلالعمو بالرغم ما األلم الشدييد ف  جسدھا. و ف  النهاية، أصبح األمر ال يطاق ولم تتماا لينا ما العودة إل  العمو. باتي لينا اآلا ع

 دولية للهجرة. ال زوج، تاافح ما أجو توفير الرعاية ألطفالها. شعري لينا بعدم األماا والاشية عل  مستقبو عائلتها ال  غاية أا تلقي مساعدة ما المنظمة

سيمة اإللاترونية الت  تقدمها الققالي لينا "لقد ااا  ل  اليوم بمثابة العيد بالنسبة ل ". "بدأنا ف  الرقص عندما حصلنا عل  البطاقة ألننا انا مرتاحيا جدا". ساعدي 

ما تحسيا و ع  و توفير اا المنظمة الدولية للهجرة لينا ف  شراء مالبس ألطفالها، لتحو محو مالبسهم البالية. "ھ ه القسيمة اإللاترونية ھ  نعمة ال  حيا أا أتم

 مستقبو جيد ألوالدي. ھم  الوحيد ھو أطفال  وتعليمهم ومستقبلهم " ت يف لينا.

 تعزيز التماسك االجتماعي بين الالجئين والمجتمعات المضيفة

يونيو، نظم فريق التوعية المتجوو  05ا. وف  ليينظمي المنظمة االو الفترة المشمولة بالتقرير أنشطة ف  بوزوفا وبيليا لتعزيز الحوار و التماس  االجتماع  بيا الالجئيا والسااا المح

شاصا ما السورييا  751رم انية، اجتمع اء التابع للمنظمة الدولية للهجرة حدثا لالفطار ف  قرية ساناليفزار بوزوفا و  ل  بالتنسيق مع المحافظاي الفرعية والماتاراي. و ف  أجو

شاص ما السورييا و أفراد المجتمع  211يونيو، جرى تنظيم حفو إفطار آار ف  بيليا بدعم ما المحافظة الفرعية والبلدية لفائدة  00واألترا  معا وتقاسموا الوجبة المسائية. وف  

 الم يف.

 الدعم النفسي و االجتماعي وبرنامج تحول من النزاعات

ترايا وسوريا ما العامليا ف  المجاو  00االو الفترة المشمولة بالتقرير، أامو 

اإلنسان  برنامج الشهادة المهنية التنفي ية بشأا الدعم النفس  و االجتماع  وتحوو 

النزاعاي. وقد تم تنظيم برنامج الشهادة بالتعاوا مع جامعة العلوم االجتماعية ف  أنقرة وقد ھدف إل  تدريب العامليا ف  المجاو 

اإلنسان  عل  الدعم النفس  واالجتماع  وتحوو النزاعاي لالجئيا ف  ترايا. وااا ھ ا البرنامج األوو ما نوعه ف  ترايا و قد قام 

بتمويله ماتب السااا و الالجئيا و الهجرة األمريا . و قد ھدف إل  تعزيز الحوار والمساھمة ف  قدرة المجتمعاي المتأثرة عل  

، قدمي المنظمة الدولية للهجرة، بالتعاوا مع جامعة العلوم االجتماعية ف  أنقرة، الدعم 7102مواجهة األزماي. و من  شهر فبراير 

النفس  واالجتماع  وتدريب العامليا األترا  والسورييا ف  المجاو اإلنسان   ال يا لديهم الفية ف  العمو االجتماع  أو علم النفس أو 

 المياديا  اي الصلة وال يا يعملوا بشاو مباشر مع المجتمعاي المت ررة.

وقد قام او ما الابراء الدولييا واألترا  بتدريس المواد المقدمكة 

و ل  لتقديم لمحة عامة متنوعة عا الموا يع المتعلكقكة بكالكعكالقكة 

بيا الدعم النفس  و االجكتكمكاعك  وتكحكوو الصكراعكاي فك  بكيكئكة 

مت ررة ما النزاع. وقد تم تقسيم البرنامج إلك  ثكالثكة مكجكاالي: 

االجككتككمككاعكك ، والصككراع، والككفككنككوا. وتشككمككو  -الككدعككم الككنككفككسكك  

الموا يع المقارباي المنتظمة للدعم النفس  واالجتماع ، وتكقكديكم 

المشورة، والكتكواصكو غكيكر الكعكنكيكف، والكوسكاطكة  كمكا اطكار 

الصكراعككاي صككغككيككرة الككنككطككاق، وتككحكوو الصككراعككاي، والككعككالج 

بكالكتكوازي مكع    الدرام  والمسرح االجتماع  والتاريخ الشكفكوي.

ھ ه الموا يع، طلب ما الطالب القيام بكالكعكمكو الكمكيكدانك  الك ي 

يسمح لهم بتلق  التدريب أثناء الادمة و ف  الوقي نفكسكه تكطكبكيكق 

 األساليب والمفاھيم واألدواي الماتسبة االو تقديم الدورس. 

 حضور المنظمة
 

 موقعا  18 

 

  موظفا 122 

 دوليا 18 

 وطنيا  104 

  7102الرقام الواردة مقتبسة من انشطة 

(( تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة   (

 بالتقرير 

A   توزيع المواد غير الغذائية 

 15,029 (1,121  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 

 302 (62  مستفيدا  (

f  المساعدة الصحية 

 15,156  (2,324  مستفيدا (

i  ادراة الحاالت 

518 (92  حالة (

 خدمات الدعم االجتماعي  

 مستفيدا 1,521 

b  المساعدة في سبل كسب العيش 

 8,881  (247  مستفيدا  (

c  التعليم 

 مستفيدا   4,377 

k  
المياه و الصرف الصحي و النظافة 

 الصحية  

 6,030 (900  مستثفيدا     (

T  
 برنامج القسائم  

 مستفيدا    37,874 

3 www.iom.int/countries/syria 
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 لبنان 

 1
مليون

  الجئ 

  2017يونيو  30في لبنان الى غاية 

 271,428 مستهدفين  | تمت مساعدتهم 26,282

 

 36,045,600     دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 -USD        2,460,25  المبلغ المتحصل عنه

4 
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 الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي

يونيو، نف  موظفو مراز داري  وفريق التوعية التابع للمنظمة  01إل   0ف  الفترة ما 

الدولية للهجرة أنشطة نفسية و اجتماعية. وقد ھدفي األنشطة الت  تم اال طالع بها دااو 

المراز إل  تدريب وتعزيز وتطوير مهاراي المتطوعيا ف  الموا يع المتعلقة بحماية المرأة والطفو والعنف المنزل  والعنف 

 د المرأة وتأثيره السلب  عل  األسرة. وأثناء الزياراي الميدانية إل  مالجئ الالجئيا السورييا، تم تقديم عدة جلساي حوو 

حماية المرأة ما العنف والزواج المبار، واآلثار السلبية للزواج المبار، وحماية األطفاو ما العنف. وقد شار  ف  ھ ه األنشطة 

فردا. وعالوة عل   ل ، أجريي أنشطة ترويحية وفنية وأنشطة ريا ية مع أطفاو ف  الجنوب والبقاع، شار   000ما مجموعه 

 طفال.  501فيها ما مجموعه 

 حضور المنظمة
 

 مواقع 4 

 

  موظفا 147 

 دوليا  12 

 وطنيا 135 

  7102االرقام الواردة مقتبسة  من انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير    (

  

f  
 المساعدة الصحية

 10,886 (1,730  مستفيدا  (

 الدعم النفسي و االجتماعي 

 5,582 (819  ا مستفيد  (
 

K  
 اجالء االجانب 

 فردا واحدا  0  
 

i  
 الحماية 

 المساعدة في العبور
          021 (40  مستفيدا (

 

 A 
 توزيع المواد غير الغذائية

 مستفيدا      904 

 من خالل عيونهم

واستقر ف  مستوطنة غير  7100عل  ھو الجئ سوري وصو إل  لبناا مع زوجته وأطفاله األربعة ف  شهر أغسطس 

رسمية ف  قب إلياس ف  البقاع. وبعد ب عة أشهر ما وصوله، تدھوري الحالة الصحية لزوجته وثالثة ما أطفاله 

بسرعة. تم فحص أفراد العائلة المر   ما قبو العديد ما األطباء و ا عوا الاتباراي عديدة ليتم أايرا تشايص 

اصابتهم بمرض السو. وقد تم تشايص اصابة الزوجة والطفو األصغر، محمد، بمرض السو االيجاب  النشط، وھو 

مرض معدي، وقد تم إرسالهم إل  المصحة للعالج المتاصص. غير أا الطفليا اآلاريا اانا مصابيا بالسو السلب  

 النشط و ھما يتلقاا العالج ف  البيي. 

وقد قام موظفو العالج ما االو المالحظة المباشرة )العالج ما االو المالحظة المباشرة( بزياراي منزلية متاررة للتأاد 

ما أا الدواء قد أا  بشاو صحيح. وقد تم اعتبار األسرة  عيفة وقد تلقي مساعدة مالية لشهر واحد ما المنظمة الدولية 

للهجرة. وبسبب عبء المرض، تعرض محمد لسوء التغ ية. ل ل  ُمنح ترايبة للحليب الماصب الت  اشترتها المنظمة 

    الدولية للهجرة أثناء إقامته ف  المصحة. وبعد اروجه، ال يزاو يتم تزويده به ه الترايبة.
 ( 7102المنظمة الدولية للهجرة لبناا   ©صورة: 
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 العراق 

 الجئ  242,558

  2017يونيو  30في العراق الى غاية 

 33,308 مستهدفين  |  تمت مساعدتهم 14,848

 

 8,923,186       دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 800,000 ,#      دوالر  المبلغ المتحصل عنه

 إعادة تأهيل المدارس

(. وتوجد المدارس ف  المناطق الت  ت م أعدادا ابيرة ما الالجئيا السورييا، 0( وأربيو )2( ودھو  )01مدرسة ف  السليمانية ) 71تقوم المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تأھيو 

( والمواد التعليمية وما إل   ل . وما وتراما تقوم المنظمة بتزويد المدارس بالمعداي الت  تشتد الحاجة إليها )مثو مااتب الطالب ومبرداي المياه ومعداي ماتبر العلوم و الامبي

 طالبا.  000507المتوقع أا يستفيد ما  ل  

 فرص كسب العيش لالجئين السوريين والنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة

يونيو ف  دوراي تدريبية ف   01و  0رجال( ف  الفترة ما بيا  50امرأة و  00فردا ) 010شار  

مجاو السالمة ف  استعماو مبيداي اآلفاي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بمرااز التدريب ف  دھو  

وأربيو والسليمانية التابعة لوزارة الزراعة والموارد المائية و الت  تم إعادة تأھيلها مؤارا. وستماا 

المهاراي الماتسبة ما ھ ه الدوراي التدريبية المستفيديا ما تعلم المهاراي الزراعية األساسية الت  

 تسمح لهم بالقدرة عل  إنتاج المحاصيو لدعم سبو عيشهم.

الجئا سوريا و ما النازحيا وأفراد المجتمع الم يف ف  برنامج النقد  005باإل افة إلی  ل ، شار  

مقابو العمو التابع للمنظمة الدولية للهجرة ف  مشاتو األزھار التابعة لوزارة الزراعة و الموارد المائية. 

وتوفر المنظمة الدولية للهجرة للمستفيديا أجورا يومية وأدواي و أزياء، و تلتزم الوزارة ما جانبها 

 بتدريبهم عل  المهاراي المتصلة به ه المهام.   

 حضور المنظمة
 

 مواقع  16 

 

  موظفا 89    

 دوليا  9 

 وظنيا  80 

  7102االرقام الواردة مقتبسة من انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير  (

O  
 خدمات النقل

 مستفيدا 300

f  
 المساعدة الصحية 

 مستفيدا 43)) 003 

b  
 المساعدة في كسب العيش

 مستفيدا   374 

i  
 الخدمات العامة

 (2,045 خدمة )مثل مراكز  13,691 (

 التكنولوجيا المجتمعية(    

 دورات التوعية الصحية

يقوم فريق الصحة ف  حاالي الطوارئ التابع للمنظمة الدولية للهجرة 

بتنظيم جلساي توعية صحية لالجئيا السورييا ف  المايماي. وتشمو 

الموا يع الت  تمي مناقشتها النظافة الشاصية العامة، ف ال عا 

العالماي واألعراض، وطرق انتقاو المرض، والعالج، والتدابير الوقائية 

ما األمراض المعدية. اما يتم ااتيار قادة المجتمعاي المحلية ومرااز 

التنسيق لنقو الرسائو الصحية الرئيسية إل  سااا المايماي. واالو 

الفترة المشمولة بالتقرير، قام الفريق الصح  للمنظمة الدولية للهجرة 

ما ال کور( ف  نينوى )مايم  00ما اإلناث و  07فردا ) 00بمساعدة 

 عکري( ودھو  )مايم دوميز والمنطقة المحيطة(. 

 ( 7102المنظمة الدولية للهجرة  العراق   ©)صورة:  

  7102النقل المدرسي خدمة 

O 
16 
 حافلة

 تستعمل في التنقل

 

F 
300 

 فردا

تلقوا المساعدة  

 في النقل 

69% 
من االفراد الذين 

تمت مساعدتهم 

من خالل خدمات 

االناث النقل هم من   

 

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

  الجئ  661,114

  2017يونيو  30في األردن الى غاية 

 705,317 مستهدفينT  |  تمت مسعادتهم 125,012

 

 9,565,000      دوالر  المبلغ الذي تطلبه المنظمة

  1,412,650    دوالر  المبلغ المتحصل عنه

 النقل المدرسي في مخيم األزرق 

. و يواجه العديد ما الطالب تحدياي ف  االلتحاق بالمدارس 7102، فيما تبدأ المدرسة الصيفية ف  مايم األزرق ف  يوليو 7102ف  يونيو  7102-7100تنته  السنة الدراسية 

لبة ال يا تالفوا عا الراب. وستواصو للطبانتظام نتيجة لألزمة السورية، مما أدى إل  تالف بعض الطالب ف  دراستهم. وتعتبر المدرسة الصيفية وسيلة للتدار  األااديم  بالنسبة 

ل  ھ ه الادمة بشاو ااص االو ج االمنظمة الدولية للهجرة توفير وسائو النقو للطالب والمدرسيا المساعديا السورييا االو شهري يوليو وأغسطس  للمدرسة الصيفية. و ُيحتا

 أشهر الصيف الحارة للمساعدة ف   ماا النقو اآلما. 

طفو ليتم نقلهم يوميا إل  مدارس بمايم األزرق االو فترة المدرسة الصيفية. باإل افة إلی  ل ، ستواصو المنظمة الدولية  00111وف  الوقي الحا ر، تم تسجيو ما يقرب ما 

بطريقة آمنة ما المدرسة وإليها، او للهجرة إشرا  المرافقيا المتطوعيا السورييا ما االو برنامج النقد مقابو العمو. وسي ما ھؤالء المرافقوا المتطوعوا أا يتم نقو األطف

   مرافقا ما المتطوعيا السورييا ما برنامج "النقد مقابو العمو" االو أشهر المدرسة الصيفية.  75والتافيف ما مااطر الحماية. وسيستفيد ما يصو إل  

 تقييم احتياجات إدارة الحدود

يونيو بالتعاوا مع السلطاي  05إل   00أجري المنظمة الدولية للهجرة ف  الفترة ما 

األردنية تقييما الحتياجاي إدارة الحدود. وقد ااا الغرض ما ھ ا التقييم ھو دعم جهود 

السلطاي األردنية ف  توفير بيئة آمنة للعملياي اإلنسانية عل  الحدود. واستنادا إل  النتائج 

المستالصة ما التقييم، تهدف المنظمة الدولية للهجرة إل  بناء امس مرااز حدودية ف  منطقة الحاجز، ما راباا إل  حداالي، 

 وا ل  توفير التدريب لسلطاي الحدود عل  المبادئ اإلنسانية.  

 حضور المنظمة

 مواقع  5 

 

  موظفا  40 

 دوليا 8 

 وطنيا 32 

   7102االرقام 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 

O  
 خدمات النقل

 538 (30  مستفيدا (

f  
 المساعدة الصحية

142,092 (22,015   مستفيدا (

e  
 بناء القدرات

     مستفيدا  84 

i  
 لم شمل األسر

 298  (13  مستفيدا   (

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

 (  7102المنظمة الدولية للهجرة ف  األردا  ©)صورة: 
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