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 7102التمويل  نظرة عامة حول 

 233
 دوالر مليون 

 مجمل المبلغ المطلوب

 

 

 

 

 

 

 62.5
 دوالرمليون  

 المبلغ المستلم 

   7102: سبتمبر 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
 

642,550       

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   5,623,102

  المأوى
 

66,383     

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   375,529

 المساعدة في النقل
 

30,179      

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   778,467

 الدعم النفس و االجتماعي
 

9,598     

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   306,286

 الصحة
 

318,812       

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   2,326,278

 سبل كسب المعيشة
 

41,367      

 مجمل الذين تمت مساعدتهم

 منذ بداية األزمة   154,775

1 

 17.3
 مليون

 األفراد المستهدفين

 3,418,708
 

 الذين تمت مساعدتهم

  داخل سوريا 2,917,966 

           7102القطاعات األساسية للمساعدة في 

 أهم المواضيع
 منح أجهزة مساعدة على السمع لألطفال في حلب، سوريا.

 (7102المنظمة الدولية للهجرة سوريا   ©)صورة: 

 

27% 

 مستلم

 01و  0: ف  الفترة ما بيا األردن
سبتمبر، تم التسجيو ف  برنامج النقو 
المدرس  ف  جميع القرى ف  مايم 
األزرق. و قد قام ال  حد الساعة أاثر 

طالب بالتسجيو لالستفادة  70611ما 
ما ادماي النقو ف  العام الدراس  

 القادم. 

: االو الفترة المشمولة العراق  
 70222بالتقرير، استفاد ما مجموعه 

شاصا ما ادماي مرااز النفا  
للتانولوجيا ف  أربيو ودهو . وعالوة 

مستفيدا ف  أربيو  07عل   ل ، أامو 
 التدريب المهن  ف  المياانياا اآللية. 

، 7102: ف  سبتمبر لبنان   
قامي المنظمة الدولية للهجرة بتقديم 

الجئا  00601الدعم إلعادة توطيا 
دولة. ومن  يناير  01ما لبناا إل  

الجئا ما  000101، استفاد 7102
دعم المنظمة الدولية للهجرة إلعادة 

 التوطيا.

: تواصو المنظمة الدولية تركيا   
للهجرة دعم الهالو األحمر الترا  

ساعاي عمو مراازه تمديد ل
المجتمعية حت  يتماا السوريوا ما 
الوصوو إل  الادماي المقدمة االو 
أمسياي أيام األسبوع وُعطو نهاية 
األسبوع. واالو الفترة المشمولة 

 00161بالتقرير، ح ر أاثر ما 
شاصا ما الالجئيا وأفراد 
المجتمعاي الم يفة المناسباي 
االجتماعية الت  نظمها الهالو األحمر 

 الترا .

سبتمبر ، قامي  71: ف  سوريا 
المنظمة الدولية للهجرة، ما االو 
قافلة المساعداي اإلنسانية المشتراة 
لألمم المتحدة إل  محافظة دير الزور 
الت  تم الوصوو إليها حديثا، بتوفير 

حزمة ما المالبس تحتوي  60111
او منها عل  امسة مجموعاي 
ماتلفة ما األحجام تراع  احتياجاي 
األسر، لتصو إل  ما مجموعه 

 مستفيد. 010111

 

 حضور المنظمة

 

 دول 6 

 مواقع 51 

 

 موظفا 718 

 دوليا 88 

 وطنيا 630 

 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 201 

 دوليا  2 

 وطنيا  199 
 

 عبر الحدود  

  موظفا  98 

 دوليا  32 

 

 تنسيق وإدارة المخيمات

وفقا للمعلوماي الشهرية الواردة ما اتلة تنسيق و ادراة المايماي، تم تتبع ما مجموعه 
 0عملية نزوح )بع ها قد ياوا عملياي نزوح للمرة الثانية( ف  شماو سوريا بيا  210116
فردا ما حماة  010110أاتوبر. وغالبية القادميا هم ما محافظة إدلب، حيث نزح  1سبتمبر و 

٪(، إ افة إل  محافظاي أارى. أما الباقوا ال يا تم 1٪ (، وحلب ) 02٪(، وإدلب )12)
(، ودير الزور )00120(، وحماة ) 20206(، والرقة ) 010010تعقبهم فاانوا ما حلب )

 (. 021( وحمص ) 00110

أسرة( االو الفترة المشمولة  210نازحا ) 70116و قد استقبو مراز استقباو مزناز ف  أتارب 
ما القادميا ما عقيرباي، ووصو ستة ما النازحيا دااليا ما  70111بالتقرير. وااا ما بينهم 

دير الزور. وال  حد اآلا يقدم المراز ادماي متعددة القطاعاي مثو الغ اء والصحة والتغ ية 
والمياه والصرف الصح  والنظافة الصحية وحماية النازحيا القادميا. وف  غ وا الشهر 

نازحا دااليا المراز، و قد ااني المناطق المقصودة بصفة أساسية ه  المعرة  721نفسه، غادر 
 وإدلب وحريم بمحافظة إدلب.  

  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 

( 40,993 ما النازحيا والمهاجريا ال يا تقطعي بهم السبو، والسااا المت رريا،  480 ,613 )
 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 بالمأوى للنازحيا  610210
   ف  المبان  غير الماتملة وا ل  توفيرالمستلزماي. 

 

f  
 المساعدة الصحية 

زحيا واألفراد المت رريا، ويشمو الدعم توفير مواد مساعدة ( تستهدف النا00001) 010761
 د 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 هنية 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 061) 10012 
  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  12 
 واالتصاو حوو بدء االنشطة التجارية.    

 

K  
 اجالء االجانب 

 (  ما جنسية ثالثة.     6أشااص ) 1تم اجالء   

 

k  
  المياه و الصرف الصحي و النظافة الصحية  

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

 

E  
  الدعم اللوجستي

ف  غازي كلغ من السلع  021571ف  األردا، و تم نقو شاحنة  011تم ف  شهر يوليو التعاقد مع  
عنتاب. ويشمو النشاط توفير قوافو الشاحناي لتسليم المساعداي اإلنسانية ما 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 (  10010) 0120002   
والتثبي ما استکماو الوثائق و دروس ف  االندماج والمساعدة ف  طلباي تأشيراي لم الشمو 

 األسري.  

 

K  
 الدعم المتعلق باعادة التوطين 

 ( الجئا.  10720) 110116تم اعادة توطيا   

 

i  
 تنسيق و ادارة المخيمات

مستفيدا. وتشمو األنشطة ف  المرااز الجماعية وايم المستوطناي مثو توفير ( 10226) 10601   
واستبداو وترايب الايام للنازحيا وإعادة تأهيو المواقع الجماعية والتدريب المهن  للنازحيا 

 والمجتمعاي المحلية الم يفة وبناء قدراي الشرااء المنف يا. 

 7102سبتمبر   01 –0                                                7102●االستجابة االقليمية للمنظمة الدولية للهجرة باصوص األزمة السورية 

 كامل أنحاء سوريا     

 6.3
13.5  نازح داخلي مليون

شخص في حاجة مليون

 للمساعدة

  2017في سوريا الى غاية سبتمبر 

 15,722,147مستهدفين  |تمت مساعدتهم 2,917,966

 

عل  توزيعها بصفة اشرف ما المواد غير الغ ائية الموزعة   93%
حسب عدد المستفيديا موظفو المنظمة الدولية للهجرة مباشرة 

 (.       7102سبتمبر  -)يناير 

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

 

 117,794,530     دوالر   المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 37,763,741       دوالر   المبلغ المستلم

2 
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 المساعدة الصحية                                              

االو الفترة المشمولة بالتقرير، تم توفير 
معداي غسيو الال  لثمان  جلساي لفائدة 

مري ا ف  حلب يعانوا ما الفشو  111
الالوي و ال يستطيعوا تحمو تااليف 
الادماي الطبية. وعالوة علی  ل ، قامي 
المنظمة الدولية للهجرة بتوزيع مساعداي 

فردا  00التنقو ف  حلب، حيث وفري و 
ما  وي االعاقة کراس  متحرکة. 

شاصا  772باال افة ال   ل ، تلق  
ما  عاف الحاو يعانوا ما إعاقاي 
سمعية أجهزة مساعدة عل  السمع 
باإل افة إل  تنظيم تدريب عل  عالج 
النطق لمقدم  الرعاية لمساعدة األطفاو 
ال يا تلقوا أجهزة السمع عل  تحسيا 

 مهاراتهم ف  الحديث واالستماع.

214,819 
يصعب فردا تلقوا  المساعدة المتعلقة بالمواد غير الغذائية في مناطق 

 (.    7102سبتمبر  -يناير   )الوصول اليها 

 (7102المنظمة الدولية للهجرة سوريا  ©)صورة: 

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

 3.25
 الجئ مليون

  7102أكتوبر  01في تركيا الى غاية 

 576,635 مستهدفين  |  تمت مساعدتهم 227,991

 

 59,845,000  دوالر   المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 14,438,286   دوالر   المبلغ المتحصل عنه

 من خالل عيونهم

. ااني لينا حامال بطفلها الثالث عندما انتقلي 7107عاما تعيش حياة سعيدة مع أطفالها وزوجها ف  حماة بسوريا قبو أا تجبرها الحرب عل  الاروج ما منزلها ف  عام  71ااني لينا البالغة ما العمر 
نظرا لعدم وجود ايار آار، و عي لينا ولدها ف  . وبمعية أسرتها ما بلدة إل  أارى ف  سوريا تبحث عا مستشف  لت ع مولودها فيه. ااني الحرب وآثارها ه  المسيطرة عل  األجواء بصفة دائمة

 غرفة صغيرة بدوا اهرباء. ااني والدة صعبة. فاو ما لينا والمولود يحتاج إل  مزيد ما الرعاية الطبية.

رحب الجيراا األترا  بأسرة لينا وساعدوها قد ، أظطري لينا وعائلتها للمرور عبر الثلوج للوصوو إل  هاتاي بترايا، أيا تلقي ه  وطفلها المولود الجديد الرعاية الطبية الالزمة. و 7100و ف  أوائو 
ف  سوريا. وعل  الرغم ما مساعدة جيرانها، شعري لينا  بهاف  توفير الحليب لتغ ية الطفو. و ف  الوقي ال ي ااني فيه لينا وعائلتها يعملوا عل  إقامة حياة جديدة، ظلي لينا مساونة بهواجس تجار

م أفهم لما ا" تقوو لينا "ف   ل  الوقي، لم أدر  أا ول بالعزلة ف  ه ه األرض المجهولة. "عندما أستيقظ ف  او يوم أشعر باالنزعاج و االنفعاو. اني سريعة الغ ب. ابنت  ااني تبا  طواو الوقي
 عواطف  أثري اثيرا عل  ابنت ".

تاي. و قد ماني ه ه الدوراي ف  الدعم النفس  واالجتماع  ها االو الفترة المشمولة بالتقرير، ح ري لينا دورة دعم نفس  و اجتماع  يديرها فريق التوعية المتنقو التابع للمنظمة الدولية للهجرة ف 
مبنية عل  الثقة مع المشارايا ما االو االستماع إل  اي الت  يديرها أاصائ  اجتماع  ما الق مساحة آمنة لالجئيا للحديث بحرية. وف  ه ه الدوراي الجماعية، يقيم األاصائيوا االجتماعيوا عالق

المسرح  لمساعدة المشارايا عل  تحديد عوامو اإلجهاد  الجمشاالهم اليومية وتقديم المشورة بشأا الحصوو عل  الادماي. و يستادم األاصائيوا االجتماعيوا األدواي الفنية والدراما النفسية و الع
 الاامنة لديهم والعمو عل  إيجاد حلوو ممانة.

 توزيع المواد غير الغذائية

 11واصلي المنظمة الدولية للهجرة أنشطتها ف  امس مديرياي ف  سانليورفا. وتلق  فريق المنظمة ف  سانليورفا 
حاالي أارى عبر الاطوط الساانة، مما سمح للفريق  011حالة إحالة ما شرااء آاريا ف  المجاو اإلنسان  و 

زيارة للحاالي ف  شهر سبتمبر. وف  النهاية، قامي المنظمة الدولية للهجرة ف  سانليورفا بتوزيع  011بإجراء 
المواد غير الغ ائية )بما ف   ل  الفرش والبطانياي والفرش البالستياية والسجاد وأدواي المطبخ وصهاريج المياه 
والمصابيح الشمسية وحفا اي األطفاو والابار( وأدواي النظافة )الت  تحتوي عل  الشامبوا والصابوا وفرشاة 

أسرة( ما القادميا الجدد ف  مديرياي  27)  100األسناا ومعجوا األسناا والمالبس الداالية لأللطفاو( عل  
هاليل ، األيوبية، اارااوبرو، أاااال ، و بيراسي  ف  سانليورفا. وف  الوقي نفسه، قام الفريق الميدان  للمنظمة 
الدولية للهجرة ف  هاتاي بتوفير المساعدة العينية بما ف   ل  مستلزماي النظافة والمواد غير الغ ائية ومواد فصو 

    أسرة( ف  ايريااا. 70فردا ) 006الشتاء لفائدة 

 تعزيز التماسك االجتماعي بين الالجئين والمجتمعات المضيفة

تواصو المنظمة الدولية للهجرة دعم الهالو األحمر الترک  لتمديد ساعاي 
عمو المراکز المجتمعية التابعة له حتی يتمکا السوريوا ما الوصوو إلی 
الادماي الت  تقدم االو أيام األسبوع وُعطو نهاية األسبوع. وتواصو 
المنظمة دعم أنشطة بناء القدراي للمجتمعاي المحلية ف  ه ه المرااز. وواصلي المرااز المجتمعية التابعة للهالو 
األحمر الترک  تقديم دوراي اللغة التراية للطالب الالجئيا. و تعتبر المناهج الدراسية له ه الدوراي مماثلة لتل  الت  
تقدمها وزارة التربية الوطنية. وه ا ما شأنه أا ي ما حصوو الطالب عل  شهاداي ما مرااز التعليم العام ف  او 

طالبا جديدا ف  صفوف الدراسة  001مدينة. وعموما، سجلي زيادة مطردة ف  عدد الح ور. وف  سبتمبر، سجو نحو 
طالبا بالتسجيو ف  الدوراي اللغوية ف   210سبتمبر، قام  01ف  إزمير، واليس، واونيا، ومرسيا. و ال  غاية 

(، 077(، واليس )020المرااز المجتمعية ف  مرسيا )
(، وسانليورفا 27(، وإزمير )60(، وبورسا )10وقونية )

(71.) 

اما نظمي المرااز المجتمعية للهالو األحمر الترک  
أنشطة اجتماعية مثو النزهاي ورحالي السفا وزيارة 
الماتبة بمناسبة اليوم العالم  للقراءة ف  قونية وبورسا 

 00160واليس. وشار  ف  ه ه األحداث ما مجموعه 
ما اإلناث و  611الجئا و ما أفراد المجتمع الم يف )

 ما ال اور(.  170

 حضور المنظمة
 

 مواقع  10 

 

  موظفا 134 

 دوليا 23 

 وطنيا  111 

  7102الرقام الواردة مقتبسة من انشطة 

(( تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة   (

 بالتقرير

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

A   توزيع المواد غير الغذائية 

 21,030 (569  الجئا في الحضر  (

 O 
 خدمات النقل 

 2,594  (54  الجئا في الحضر  (

 النقل المدرسي 

 18,930  (19    الجئا في الحضر   (

e  المساعدة الغذائية 

  الجئا سوريا   5,000 

e   بناء القدرات 

 مستفيدا  302 

f  المساعدة الصحية 

 54,200  (7,181  * مستفيدا(

i  ادراة الحاالت 

774 (69  حالة (

 خدمات الدعم االجتماعي  

 مستفيدا )292( 2,577 

b  المساعدة في سبل كسب العيش 

 10,977 (689  مستفيدا (

c  التعليم 

 مستفيدا    4,377 

k  
المياه و الصرف الصحي و النظافة 

 الصحية  

 مستثفيدا    7,728 

T  
 برنامج القسائم  

 مستفيدا       37,874 

3 www.iom.int/countries/syria 
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 لبنان  

 1
مليون

 الجئ 

  7102يونيو  01في لبنان الى غاية 

 271,428 مستهدفين  | تمت مساعدتهم 47,897

 

 36,045,600      دوالر   المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 2,042,748        دوالر   المبلغ المتحصل عنه

4 
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 ة والدعم النفسي واالجتماعي نفسيالصحة ال

طفو. وااني األنشطة المنجزة  211ة ألاثر ما اعيف   شهر سبتمبر، قام الفريق النفس  واالجتماع  التابع للمنظمة الدولية للهجرة ف  الجنوب بتقديم مجموعة ما األنشطة النفسية واالجتم
ا االو استادام الورق ومواد الارتوا ة متتعلق باألنشطة الفنية، واأللعاب، و حصص الرقص. اما أا جزءا ما األنشطة الفنية ااا عبارة عا حصص للرسم الحر، واألعماو الفنية الحر

حصص لألطفاو المستفيديا تم االلها تقديم فصو يم وأدواي التلويا الماتلفة. باإل افة إلی  ل ، قام الفريق النفس  واالجتماع  التابع للمنظمة االو زياراته المتعددة إلی المالجئ بتنظ
 الاريف القادم ومواصفاته لألطفاو )وقي البدء، الفاصو الزمن ، والطبيعة(، ف ال عا قصص عا الثالثة فصوو األارى. 

 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

 مستفيدا 14,235

 الدعم النفسي و االجتماعي 

 8,571 (510  ا مستفيد  (
 

K  
 اجالء االجانب 

  2  (6  أفراد (
 

i  
 الحماية 

 المساعدة في العبور
          001 (56  مستفيدا (

 

 A 
 توزيع المواد غير الغذائية

 مستفيدا      904 

 

 (7102المنظمة الدولية للهجرة لبناا  ©)صورة: 

ق  الدعم المتعل
 بالصحة الطبية  

 

f 
15,228 

 فردا

 فحص

 السل
 

f 
11,513 

 فردا

  7102 الصحيةالمساعدة 
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 العراق 

 الجئ 244,235

  7102أغسطس  00في العراق الى غاية 

 33,308 مستهدفين  |  تمت مساعدتهم 22,860

 

 8,923,186       دوالر   المبلغ الذي تطلبه المنظمة

 800,000 ,#       دوالر   المبلغ المتحصل عنه

 التدريب على التوظيف في محافظة أربيل

رجاو( ف  أربيو التدريب  01مستفيدا )امرأتْيا و  07االو الفترة المشمولة بالتقرير، أامو 
المهن  ف  ميااني  السياراي. وقدمي المنظمة الدولية للهجرة ه ه الدورة بالتنسيق مع 
األااديمية السويدية للتدريب. وتم منح المتدربيا الناجحيا شهاداي معتمدة ما قبو األااديمية 
السويدية للتدريب. ف ال عا أدواي بدء األعماو و معداي ما شأنها أا تساعدهم عل  البحث 

سبتمبر، نظمي المنظمة الدولية للهجرة حفو تارج  02عا عمو أو بعث أعماو ااصة. وف  
ف  مراز األااديمية السويدية للتدريب لالجئيا السورييا والنازحيا العراقييا وأفراد المجتمع 
الم يف ال يا أتموا دوراي مياانياا السياراي أو اللغة اإلنجليزية أو دوراي المطعام الت  

 أجريي ف  األشهر السابقة.  

 (الخدمات المشتركة )أنشطة مراكز النفاذ إلى التكنولوجيا

ال يزاو بمقدور الالجئيا ف  المايماي الوصوو إل  اإلنترني والموارد 
التانولوجية ما االو مرااز النفا  إل  التانولوجيا التابعة للمنظمة الدولية للهجرة 
ف  دهو  )مايم دوميز( وأربيو ) مايماي داراشاراا وااورغوسي  واوشتبا وبصيرما(. و يتاوا او مراز 

 70222ما قافلتيا )واحدة لل اور وأارى لإلناث(. واالو الفترة المشمولة بالتقرير، استفاد ما مجموعه 
( 7  176ما ال اور( ما مرااز النفا  إل  التانولوجيا ف  أربيو ) 00016ما اإلناث و 00771مستفيدا )
 (.  011ودهو  )

 حضور المنظمة
 

 موقعا  16 

 

  موظفا 92    

 دوليا  9 

 وطنيا  83 

  7102االرقام الواردة مقتبسة من انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير  (

O  
 خدمات النقل

 مستفيدا 300

f  
 المساعدة الصحية 

 مستفيدا 71)) 005 

b  
 المساعدة في كسب العيش

 مستفيدا  574 

i  
 الخدمات العامة

 (2,575 خدمة )مثل مراكز  20,306 (

 التكنولوجيا المجتمعية(      

K  
 الدعم المتعلق باعادة التوطين 

 ( الجئا.    001) 00001  

 دعم إعادة التوطين

ف  بلداا إعادة التوطيا رة تواصو المنظمة الدولية للهجرة بالعراق تقديم المساعداي ف  إعادة التوطيا لالجئيا السورييا. وتشمو المساعدة التواصو مع إداراي الهج
للتأاد ما الوصوو اآلما  باووالتنسيق بشأا التأشيراي و إصدار وثائق السفر وترتيباي السفر والفحص الطب  قبو المغادرة، ومتابعة العبور مع بعثاي العبور و االستق

ر يعا  00ما طفال و  01شاصا ما البالغيا و  11ما ال اور( منهم  21ما اإلناث و  21سوري ) 001والتوجيه الثقاف . واالو الفترة المشمولة بالتقرير، تلق  
 المساعدة ف  إعادة التوطيا. 

رة: 
صو

(
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ق 
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 من خالل عيونهم

ولدّي االثنيا، وه ا والة "أنا ربة بيي ألنن  لم أستطع إنهاء دراست  بعد 
هو السبب ف  أنن  أحببي االن مام إل  ه ه الدورة ف  اللغة اإلنجليزية. 
لقد ساعدن   ل  ف  تحسيا معارف ، واآلا يمانن  مساعدة أطفال  
وتعليمهم. "ال أعتقد أنه يجب عل  االاتفاء بمجرد الجلوس ف  البيي دوا 
القيام بأي ش ء، فما المهم مواصلة التعلم وتحسيا الو ع. لقد استفدي 
اثيرا ما ه ه الدورة الت  أحدثي فارقا ابيرا ف  حيات ، وأشعر اآلا 
أنن  ف  مستوى آار، اما أنه أصبح ما األسهو باثير تعليم أوالدي 
ومساعدتهم ف  القيام بالواجباي المنزلية ". تقوو مناو، الجئ سورية ف  

 أربيو.

ما النازحيا العراقييا اآلاريا، والالجئيا  11لقد أاملي مناو و 
السورييا، وأع اء المجتمع الم يف ف  أربيو بنجاح دوراي تدريبية 
ترعاها المنظمة الدولية للهجرة لمدة شهريا إل  ثالثة أشهر ف  إحدى 

   المواد التالية: اإلنجليزية، الطبخ، أو المياانياا.
 (7102المنظمة الدولية للهجرة العراق  ©)صورة: 
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 األردن 

 الجئ  654,582

  7102سبتمبر  01في األردن الى غاية 

 705,317 مستهدفين  |  تمت مساعدتهم 190,763

 

 9,565,000     دوالر    المبلغ الذي تطلبه المنظمة

  7,419,476      دوالر    المبلغ المتحصل عنه

 برنامج بناء القدرات لمكافحة االتجار باألشخاص

واصلي المنظمة الدولية للهجرة تقديم الدوراي التدريبية إل  الشرااء ما االو برنامج بناء القدراي ف  مجاو ماافحة 
االتجار. وشمو المشاراوا ف  ه ه الدوراي التدريبية موظف  الاطوط األمامية ال يا يعملوا مع الالجئيا ال عفاء وال حايا 
المحتمليا لالتجار بالبشر ما عديد الوااالي مثو ااريتاس ومفو ية األمم المتحدة لشؤوا الالجئيا. واالو شهر سبتمبر، 

 اور( عل  االتجار بالبشر ما االو دورتيا تدريبيتْيا  07إناث و  70مشاراا ) 02قامي المنظمة الدولية للهجرة بتدريب 
ف  عماا. وقد تمثلي الموا يع الت  شملها التدريب فيما يل : اإلطار القانون  الدول  والوطن  بشأا االتجار باألشااص، 
العناصر الماونة لالتجار باألشااص، أنواع االستغالو، مؤشراي االتجار باألشااص، أسباب االتجار، الفرق بيا التهريب 
واالتجار، وآلية اإلحالة الوطنية. وقدمي الوحدة األردنية لماافحة االتجار تدريبا عل  اإلطار القانون  الوطن  للدوراي 

 التدريبية باللغة العربية.

 النقل المدرسي في مخيم األزرق 

بدأي السنة الدراسية الجديدة ف  األردا ف  شهر سبتمبر و هو ما ما شأنه اا يوفر فرصة 
هامة للطالب الالجئيا السورييا لمتابعة تعليمهم وبناء أساس لمستقبلهم. ويدعم ه ا 
المشروع إماانية الوصوو إل  التعليم دااو المايم ما االو تزويد الطالب بنقو آما إل  

مدارسهم. وطواو شهر 
سبتمبر، تم التسجيو ف  برنامج النقو المدرس  ف  جميع القرى ف  

طالبا لادماي النقو  70666مايم األزرق. وف  الوقي الحال ، سجو 
ف  العام الدراس  القادم. وقد تم اصدار بطاقاي جديدة للطالب تم 
تحديثها لتشتمو عل  المزيد ما التفاصيو بالمقارنة مع بطاقة السنة 

 الدراسية السابقة، و ما هنا فصاعدا سيتم اصدار البطاقاي عل  أساس سنوي.

اا بدء السنة الدراسية الجديدة ال يشاو فقط فرصة للطالب لمتابعة تعليمهم، بو هو أي ا فرصة لالجئيا السورييا ال يا 
يعيشوا ف  مايم األزرق للمشاراة ف  برنامج النقد مقابو العمو. ويشار  ف  برنامج النقد مقابو العمو متطوعوا 

ما المرافقيا السورييا  21سوريوا سي منوا نقو الطالب بيا منازلهم ومدارسهم بأماا. وف  شهر سبتمبر، استفاد 
 المتطوعيا ما  ه ه الفرصة الت  وفرها برنامج النقد مقابو العمو.

 حضور المنظمة

 مواقع  5 

 

  موظفا  41 

 دوليا 9 

 وطنيا 32 

   7102االرقام الواردة مقتبسة  من انشطة 

(  تشير الى التقدم المحرز خالل الفترة المشمولة بالتقرير  (

O  
 خدمات النقل

 786 (46  مستفيدا (

f  
 المساعدة الصحية

189,247 (21,683   مستفيدا (

e  
 بناء القدرات

 276  (35      مستفيدا (

i  
 لم شمل األسر

 454 (66  مستفيدا     (

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

 من خالل عيونهم

الالجئيا السورييا بشاو  مع يعمو أحمد حباشنة امساعد ف  دراسة أهلية اللجوء مع المفو ية السامية لشؤوا الالجئيا، حيث يعمو مع الفريق السوري ف  مجاو المقابالي
الت  ااني لديها احتياجاي متعلقة ل  رئيس . و االو عمله، تعرض أحمد حباشنة لجميع أنواع الحاالي الماتلفة سواء  تل  الت  دالي األردا بطريقة نظامية أو غير نظامية، و ت

   الحماية العامليا ف  الاطوط األمامية.وظفبالحماية أم ال. ااا أحمد أحد الموظفيا ال يا تم ااتيارهم لح ور التدريب عل  ماافحة االتجار ال ي قدمته المنظمة الدولية للهجرة لم

لجوء، حيث نحدد ما إ ا ااا ال يقوو أحمد: "جزء ما وظيفت  امساعد ف  النظر ف  أهلية اللجوء هو دراسة ملف المتقدميا بمطالب اللجوء وإجراء مقابالي معهم لتحديد و ع
م، بّيا أحمد ايف سيساعده التدريب ف  يو يماا منح الالجئ الحماية الدولية أم ال". و عندما سئو عما إ ا ااا باماانه استادام المعرفة الت  ااتسبها حوو ماافحة االتجار ف  او
بر االتجار ما بيا الجرائم الت  يماا أا يعتمهامه: "إننا بحاجة أي ا إل  النظر ف  تقييم اإلدماج، ف ال عا تقييم االستبعاد ال ي يحدد ما إ ا ااا مقدم الطلب قد ارتاب جريمة. و
   ". عملتؤدي إل  حالة استبعاد و ه  تحتاج ال  تقييم، ل ل  يتعيا علينا أا نحدد األفعاو وننظر ف  مستوى مسؤولية الفرد. ف  النهاية ه ا هو 

 (7102المنظمة الدولية للهجرة األردا  ©)صورة: 
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