
الفترة: 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2023

شركاء المشروع: المنظمة الدولية للهجرة ووزارة

الخارجية الهولندية                                                                

البلدان الشريكة: أفغانستان، تشاد، مصر، اثيوبيا،

العراق، لبنان، ليبيا، مالي، المغرب، النيجر،

نيجيريا، السودان، تونس

موقع اإلدارة: مقر المنظمة الدولية للهجرة (جنيف)

 
iom.int/compass :الموقع االلكتروني

 

C
O

M
PA

SS
 2

02
1-

20
22

البيانات الرئيسية

 

طلقت المنظمة الدولية للهجرة ووزارة

الخارجية الهولندية مبادرة التعاون بشأن

الهجرة والشراكات من أجل الحلول

المستدامة (كومباس) في عام 2021.

مهاجراً حصلوا عىل مساعدة

إنسانية ومباشرة في شكل مواد

غير غذائية، ونقود، ومأوى، ودعم
نفسي اجتماعي، و/ أو نقل

(10,399 امرأة / 14,964 رجالً).

 
من المهاجرين من أفغانستان ومصر وإثيوبيا ولبنان ومالي والمغرب والنيجر أعربوا عن

رضاهم عن خدمات الحماية المقدمة في إطار مبادرة كومباس

مهاجراً حصلوا عىل المساعدة

لتوفير عودة آمنة وكريمة.
 

مجاالت العمل

حماية األفراد أثناء
التنقل

 

العودة اآلمنة
والكريمة

 

Sإعادة اإلدماج
المستدامة

البحوث 
 

تعزيز الوعي
 

إحصائيات العام األول 

 

25,363

%82

1,110165

تقريراً وتقييماً صدر باستخدام
البيانات المستخرجة من

مصفوفة تتبع النزوح التابعة

للمنظمة الدولية للهجرة.

202
وجز بيانات صدر في أفغانستان

(17)، والعراق (6)، ومالي (1)، إىل
جانب مع موجزات عن االتجاهات

الرئيسية لالتجار بالبشر في النيجر

(3) وتحليل االتجاهات السكانية
في إثيوبيا (1).

.

28

عائداً حصلوا عىل مساعدة اإلدماج

بمجرد عودتهم إىل أرض الوطن.

.

جمع البيانات
 

هاجراً حصلوا عىل مساعدة شاملة

بما في ذلك الرعاية الصحية والدعم

النفسي واالجتماعي والمساعدة

القانونية والمشورة أو غيرها من
.الخدمات المخصصة

 
 

3,754

توجيه الهجرة اآلمنة: 2022-2021
 

https://www.iom.int/compass


حول مبادرة كومباس 

بادرة التعاون بشأن الهجرة والشراكات من أجل الحلول المستدامة (كومباس) هي مبادرة عالمية
صممت لحماية الناس أثناء التنقل، ومكافحة االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودعم العودة

اآلمنة والكريمة مع تعزيز إعادة اإلدماج المستدامة.

 
 .compass@iom.int لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال مع فريق كومباس عىل 
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تم تنفيذ أنشطة تعزيز الوعي في

المجتمعات ذات حركة التنقل العالية

في مصر وإثيوبيا وليبيا.

شخصاً تم التواصل معهم من خالل

الترويج للهجرة اآلمنة والفرص المحلية،

فضالً عن تزوديهم بالمعلومات حول

الصحة العقلية والدعم النفسي

واالجتماعي.

.

12,856
مستخدماً جديداً انضموا إىل منصة

(Yenna) العام الماضي، ليصبح
إجمالي عدد المشتركين في

المنصة 10,000 مشتركاً .Yenna هي

منصة للتعلم عبر االنترنت تابعة

للمنظمة الدولية للهجرة تتناول

موضوع المشاركة المجتمعية التي

تعززها وتشجعها مبادرة كومباس.

yenna.org

3,135

نهج شامل للهجرة

 

أنشأت مبادرة كومباس ممارسة مجتمعية

للعاملين في مجال الحماية وإدارة الحاالت

لتسهيل وتشجيع تبادل ومشاركة أفضل

الممارسات والدروس المستفادة واألدوات

ذات الصلة.

.

تعمل  مبادرة كومباس بنشاط عىل دعم

آليات تنسيق الهجرة ذات الصلة عىل

المستوى الوطني وتنفيذ أنشطة إعادة

اإلدماج وتعزيز مستوى الوعي من خالل

الشراكات المجتمعية. يعزز التركيز عىل

التنسيق المسؤولية المحلية واالستدامة

طويلة األمد.
 

تجمع مبادرة كومباس قاعدة أدلة عىل

اتجاهات السكان والتنقل والتحديات التي

تواجهها، باإلضافة إىل رؤى حول المعرفة

والطرق والسلوكيات، لتوجيه التقييمات

التشريعية والقرارات السياسية والتدخالت

المجتمعية.

تطبق مبادرة كومباس نهجاً تشاركياً شامالً

يحرص عىل شمولية متساوية لجميع أفراد

المجتمع، سواء كانواً أفراداً أو مجموعات،

مما يساهم في استعادة الروابط االجتماعية

وقدرات القيادة المحلية، بما في ذلك إعادة

اإلدماج المجتمعي.

.

 لمشاركة

التبادل المعرفي 

 لتنسيق

التعلم

 

mailto:compass@iom.int
https://yenna.org/

