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 دوالر 197930000
لدولية للهجرة ) بالدوالر نداء المنظمة ا

 (األمريك  

 دوالر  89150000
  
 
 سوريةاالستجابة للوضع ف

 دوالر 108780000
 االستجابة الحتياجات الالجئي   

 

2268370 
لمستهدفون ا لمستفيدون   ا

1465000 
  مستفيد 
 
 سورية ف

803370 
 مستفيد من الالجئي   

 

 لمحة عامة عن الوضع القائم 
   منسنوات  10بعد 

اع المسلح ف   بعد يوم، ،سوريةالن  
ً
  التدهور يوما

  ال تزال حيث  يستمر الوضع ف 

  تشهدها البالد 
. األزمة الت    بظاللها عىل حياة ماليي   السوريي  

  6.6إذ أن هناك تلق 
ً
 داخليا

ً
  مليون نازحا

  أنحاء البالد، باإلضافة إىل وجود  
  تركيا ولبنان واألردن والعراق ومرص. مليون سوري كالجئي    5.6ف 

 ف 

وح المطول والظروف المعيشية السيئة وتراجع   ايدة بسبب الن   رون تحديات من   يواجه السكان المترص 

 . الفرص االقتصادية ومحدودية الوصول للمساعدات اإلنسانية
ً
  جائحة  وازداد الوضع سوءا

 بعد تفش 

دية المخاطر و واألزمات المالية العديدة، ما أدى إىل تفاقم  19-كوفيد   منها  األوضاع المن 
  يعان 

الت 

رين السكان  .  المترص 
ً
 أصال

  شمال غرب 
 للمساعدات اإلنسانية حاجة، هناك سوريةف 

ً
مليون نازح   2.7، حيث يتواجد ملحة جدا

ة العمليات العسكرية واسعة النطاق   كية. وعىل الرغم من انخفاض وتن   بالقرب من الحدود الن 
ً
داخليا

  مارس 
بعض األعمال العدائية المتفرقة، كما أن  ، ال يزال هناك 2020بعد اتفاق وقف إطالق النار ف 

 عبور حدودية واحدة.  إيصال المساعدات اإلنسانية ال يتم سوى عنر نقطة

  عام  تعمل المنظمة الدولية للهجرة  
عىل دعم النازحي   السوريي   والمجتمعات المضيفة الذين    2021ف 

 أزمة معقدة عىل العديد من األصعدة. وستقدم المنظمة المساعدة  يواجهون  
ً
باالستناد عىل  والدعم  سويا

 اإلنسانية بالدرجة األوىل. االحتياجات 

 األزمة السورية
النداء الشامل الصادر عن المنظمة 

 2021الدولية للهجرة للعام 

13380000 
  سوري

 
 ةشخص بحاجة إىل المساعدة اإلنسانية ف

 

6590000 
 حت  

ً
اير شهر شخص نازح داخليا  2021فنر

   

 

5590000 
  دول الجوار حت  

 
ئ ف اير  شهر  شخص الجر  2021فنر

 

  أحد 
  شمال غرب  مخيماتصتر  يقف بجانب خيمة ف 

وح ف   .سوريةالن  

  الشمال الغرنر   2.7تشن  التقديرات إىل نزوح أكنر من 
اير  حت  مليون شخص ف   .2021فنر
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  الدول 
متطلبات تمويل المنظمة الدولية للهجرة لدعم عمليات االستجابة ف 

 . لالجئي    المستضيفة

$ 108,780,000 
 
ً
 إقليميا

 إجماىل  التمويل المطلوب

  سوريا
 متطلبات تمويل المنظمة الدولية للهجرة لدعم عمليات االستجابة ف 

$ 89150000 
 سوريا

 إجماىل  التمويل المطلوب

 معلومات عامة
 األزمة السورية

 2021النداء الشامل للعام 

 

  
 

   

 
 

 والمواد غن  الغذائية المأوى  
 
   53000000 دوالر

 8400000 دوالر إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها  

 7200000 دوالر التنسيق 

   
 5900000 دوالر األمن الغذانئ

 5200000 دوالر المياه والرصف الصح  والنظافة 

 3500000 دوالر الصحة  

 3200000 دوالر الحماية  
 

 
  
 2750000 دوالر سبل العيشالمبكر و التعاف 

  
   
 

 
 
  

 

 

 
 االحتياجات الرئيسة 

 

 دوالر  28325000

 دوالر  27687500 سبل العيش  

 دوالر  16697000 التعليم  

 دوالر  16618500 الحماية  

 دوالر  11100000 الصحة  

   
 دوالر  5000000 األمن الغذانئ

 دوالر  3000000 تتبع التنقل  

 دوالر  352000 أخرى  

  
  
 

 اإلحصائيات الرئيسة لعام 2020
 

 المطلوب التمويل
  

  دوالر 205272276 
    

 دوالر 85671910 %42الممول   الممنوحالتمويل 

 

 3049090   الهدف
    المستفيدين

 المحقق
 
 1885004 %62المحقق  

 سوريا

 

 التمويل المطلوب حسب كل دولة

 2021خطة االستجابة للعام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تركيا 

 لبنان

 مرص 

 
 العراق

 األردن
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 ةسوري
 إجماىل  التمويل المطلوب 

 دوالر 89150000

  

  
 
 
 

 التنسيق

مجموعات العمل الفنية ومجموعات التنسيق  تنفذ المنظمة الدولية للهجرة الخطط اإلنسانية عنر الحدود بما يتماش  مع خطة االستجابة اإلنسانية السنوية، وبالتنسيق مع  
كاء من المن  ، ما يتطلب المزيد من  غن  الحكومية  السورية  ظمات التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. وتعمل المنظمة الدولية للهجرة من خالل ش 

وع. لضمان التنسيق المكثف  كائها لتعزيز المعرفة  المنظمة الدولية للهجرة  وتطلق الجودة والمساءلة ألنشطة المش  مبادرات تهدف إىل بناء القدرات بشكل منتظم مع ش 
  و  وتعد المنظمة . االستجابة  ة واستدامة أنشط األداء العام و التقنية 

  مجموعة االتصال اإلنسان 
ك بي    الدولية للهجرة من الجهات الفاعلة الرئيسة ف 

فريق التنسيق المشن 
  
، تعد المنظمة الدولية للهجرة عضو نشط ف    مدينة غازي عنتاب. وعىل المستوى اإلقليم 

اتيجية ل   المجموعات ف  مجموعة  و   ( SSGبكاملها )   سورية مجموعة التوجيه االسن 
 (. RDSWGاإلقليمية إليجاد الحلول الدائمة ) العمل  

 

 الوضع القائم

  بعد توقف وصول المساعدات اإلنسانية إىل شمال غرب سوريا تفاقم  
  عام    الوضع اإلنسان 

 
ف

  شهر يوليو، باإلضافة إىل تأثن  القيود   2020
 
بسبب إغالق معنر باب السالم الحدودي ف

  عام  19-المفروضة بخصوص كوفيد
 
وري ف ضمان استمرار وصول    2021. لذا يعد من الرص 

أن حياة ماليي   األشخاص  المساعدات اإلنسانية عنر الحدود إىل شمال غرب سوريا، حيث 

 معرضة للخطر. 

 وفق 
ً
  شمال غرب سوريا )سبتمنر ا

 
مليون   2.8(، هناك 2020لخطة االستجابة اإلنسانية ف

ألف شخص ال يزالون   220شخص بحاجة وبشكل فوري إىل المساعدات اإلنسانية، و
وح الفوري.   معرضي   لخطر الن  

 الدمار  
َّ
  مأوى الطوارئ، حيث َحد

 
 حواىل  نصف سكان شمال غرب سوريا ف

ً
يقيم حاليا
ر ا  لذي لحق بأنظمة إمدادات المياه من وصول المجتمعات إىل المياه الصالحة  والرص 

ب، ما دفع العائالت إىل استخدام مياه غن  آمنة  والتعرض لخطر اإلصابة بأمراض  للش 
 عن الحد من قدرتهم عىل اتباع التدابن  الوقائية من كوفيد

ً
- متعلقة بالمياه المتلوثة، فضال

   . ومع استمرار تدهور األو 19
 
ضاع االقتصادية، ارتفع متوسط سعر السلة الغذائية ف

  عام 236سوريا بنسبة 
 
، حيث أفاد غالبية السوريي   أنهم غن  قادرين عىل  2020% ف

 تأمي   االحتياجات األساسية لعائالتهم. 

 

6590000 
  
 
 ف
ً
اير  سوريةشخص نازح داخليا  (2021)فنر

2723000 
  شمال غرب 

 
 ف
ً
اير  سوريةشخص نازح داخليا  (2021)فنر

368001 
  عام 

 
 2020شخص عاد إىل دياره ف

1465000 
  عام 

 
 2021شخص تشمله خطة المنظمة ف

   

1035872 
  عام 

 
 2020شخص مستفيد من دعم المنظمة ف

 

 

  مخيم تدعمه المنظمة الدولية للهجرة ، والذي يوفر المأوى لـ  من النازحي   عائلة 
 عائلة.  217ف 
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 ةسوري
 إجماىل  التمويل المطلوب 

 دوالر 89150000

  

 دوالر  53000000 المأوى والمواد غن  الغذائية  

 شخص مستهدف   860000  

  شمال غرب     
رين ف   الحتياجات المأوى والمواد غن  الغذائية للسكان المترص 

ً
:   م، ستقو سورية تلبية  المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

اء  • ؛  وتخزينش 
ً
 المواد غن  الغذائية لحاالت الطوارئ وتوزيعها عىل األشخاص النازحي   حديثا

 ؛الجماعية مراكز  الترميم وتأهيل الوحدات السكنية وتحسي     •

؛ •
ً
 واألكنر ضعفا

ً
اء وتوزيــــع الخيام العائلية عىل العائالت النازحة حديثا  ش 

  إطار االستجابة لالحتياجات اإلنسانية خالل فصل الشتاء؛توفن  مواد العزل للخيام والمواد غن  الغذائية األخرى   •
 ف 

؛ •  إجراء أعمال تحسي   لمخيمات النازحي  

 المأوى االنتقاىل  وتقديم حلول إيواء كريمة وآمنة؛تجربة   •

 القائمة عىل تقديم مبالغ مالية؛ألساليب  زيادة نسبة المساعدة المقدمة من خالل ا  •

اء  • كة بي   الوكاالت من خالل ش   لحاالت الطوارئ؛تقديم الدعم عنر خطوط اإلمداد المشن 
ّ
  وتحزين وتسليم المخزون الُمعد

 دعم مجموعة المأوى والمواد غن  الغذائية وآليات التنسيق ذات الصلة.  •
 
 

 دوالر  8400000 إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها  

 مستهدفشخص  150000  
 

 :   إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها، ستقوم المنظمة بما يىل 
 كجزء من عمل المنظمة الدولية للهجرة ف 

خدمات دعم إدارة المواقع لتعزيز مستويات السالمة والنظافة والحد من تقديم الرعاية والصيانة لمراكز االستقبال الحالية والمخيمات المخطط لها، باإلضافة إىل  •
وس كوفيدمخاطر العنف القائم عىل النوع االجتماع  و    فن 

 ؛19-تفش 

صد ودعم أنظمة  19-المتعلقة بكوفيد استمرار المشاورات المجتمعية وضمانتسهيل  •   الموقع  الن 
بتقديم الخدمات والصحة  المتعلقةونش  المعلومات ف 

 ؛والنظافة

 تحسي   نظم إدارة المخيم من خالل إنشاء لجان إلدارة المواقع؛ •

كاء حول معاين  وأنشطة إدارة المخيمات من خالل مبادرات بناء ا •  لهذا الغرض؛تعزيز المعرفة الفنية والتشغيلية للش 
ً
 لقدرات المصممة خصيصا

 من خالل الدعم المتنقل؛ •
ً
 تحديد المساعدة المقدمة إىل األشخاص األكنر ضعفا

رة؛وضع نهج متكامل قائم عىل احتياجات المنطقة لالستجابة بشكل أشع الحتياجات الحاالت الطارئة  •  للمجتمعات المترص 

 تحديد حلول المأوى البديلة. توفن  أنشطة ترصد للمواقع، بما فيها  •

 

  شمال غرب سور
  أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة ف 

ة الجديدة الت   .يةمنظر جوي ألحد المخيمات العش 

  نازح 25000المخيمات المأوى لحواىل  هذه ستوفر 
ً
 . داخليا
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 ةسوري
 إجماىل  التمويل المطلوب 

 دوالر 89150000

 

  مركز استقبال تدعمه اأب وطفله يستلم
ن مادة الخنر  أثناء توزيــــع المواد الغذائية ف 

  
 محافظة إدلبالمنظمة الدولية للهجرة ف 

 

 دوالر  7200000 التنسيق  

 منظمة إنسانية مستهدفة  300  

  شمال غرب  
كاء من المنظمات غن  الحكومية ف  عنر استضافة الدورات  سوريةستعمل المنظمة الدولية للهجرة عىل تعزيز القدرات الفنية والتنظيمية للش 

نت   المجاالت الرئيسة مثل: والجلسات التدريبية والندوات المرئية عنر اإلنن 
 ، وتبادل المعرفة ف 

يات والخدمات اللوجستية؛ •  المشن 

وع؛ •  إدارة دورة المش 

 الموارد المالية؛  •

 التكنولوجية النقدية.  •

  
  إلدارة المعلومات ف 

بكاملها من  سوريةاستضافة برنامج حماية و ، سوريةجميع أنحاء ستواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم الدعم إىل المجتمع اإلنسان 
   المنظمةستواصل  (. و PESAالجنسيي   )  واالنتهاك  االستغالل

ً
واالنتهاك عدد من الوكاالت المعنية بأنشطة الحماية من االستغالل  من خالل شبكة تجمع    أيضا

رة من األزمات لالستغالل واالنتهاك الجنسيي    اكة بي   هذه الوكاالت للحد من مخاطر تعرض المجتمعات المترص  ، دعم الش    الجنسيي  
من قبل العاملي   ف 

 .  
: وستقوم الالمجال اإلنسان   منظمة بما يىل 

 
ق   •   جميع المراكز )دمشق وشمال ش 

 
(، وكذلك  سورية وشمال غرب    سورية التنسيق بي   شبكات وكاالت الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي   ف

  مجال العنف القائم عىل النوع االجتماع  لضمان 
 
اتباع نهج يركز عىل  بي   شبكات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي   والجهات الفاعلة ف

 مساعدة الناجي   واإلحاالت المنظمة إىل الخدمات المتاحة؛  

•   
  المجال اإلنسان 

، بما فيها القدرة عىل إجراء واألطراف المعنية بخدتعزيز قدرات العاملي   ف  مات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي  
 التحقيقات؛

رين؛تنظيم حمالت توعية و  •  جلسات تشاورية مع السكان المترص 

 اتخاذ تدابن  للتخفيف من المخاطر؛ •

  البنية التحتية اإلنسانية   •
 عىل نطاق أوسع وربطها بمسارات اإلحالة الحالية؛دمج أنشطة الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي   ف 

كة. تعزيز آليات تقديم الشكاوى المجتمعية   •  لدى الوكاالت المشن 
 

 

   
 دوالر  5900000 األمن الغذانئ

 مستهدف شخص  60000  

  شمال  
رين ف   لالحتياجات الغذائية الفورية للسكان المترص 

ً
،  سورية غرب تلبية

 :  ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

؛توفن  سالل غذائية شهرية   •
ً
 للعائالت األكنر ضعفا

؛ •
ً
 توفن  أطعمة جاهزة لألكل للعائالت النازحة حديثا

من أجل الغذاء شهرية من خالل التدخالت النقدية توفن  مساعدات  •
 لألشخاص غن  القادرين عىل تأمي   الطعام؛

ة األجل من خالل  • توفن  تقديم مساعدات غذائية قصن 

المساعدات النقدية كاستجابة طارئة لألشخاص الضعفاء 

رين من األزمة. الم   ترص 
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 ةسوري
 إجماىل  التمويل المطلوب 

 دوالر 89150000

  

 دوالر  3200000 الحماية  

 مستهدف شخص    120000  

 الحتياجات الحماية  
ً
  شمال غرب تلبية

رين ف   للسكان المترص 
ً
ورية جدا : سوريةالرص   ، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

، باإلضافة إىل حماية األطفال و تقديم  •   مجال العنف القائم عىل النوع االجتماع 
عنر الخدمات االستشارية القانونية تقديم خدمات حماية متخصصة ف 

  تشمل إدارة القضايا والمساعدة الشاملة لتأمي   الحماية، واإلحالة إىل الخدمات الصحية والصحة المرافق الثابتة وفرق التوعية الشاملة المتنقلة، 
والت 

، وتعزيز مسارات اإلحالة الحالية بالتنسيق مع الكتلةالعقلية   ؛المتخصصة والدعم النفش  واالجتماع 

  مراكز االستقبال والمخيمات المخطط إنشائها  •
  تدعمها المنظمة؛ضمان توفن  خدمات الحماية ف 

 الت 

  توسيع نطاق تغطية المواقع غن  الرسمية للنازحي   و •
  يصعب الوصول إليها من خالل فرق متنقلة؛ف 

 المناطق الت 

كن   عىل مواقع النازحي   غن  الرسمية؛المدنية القانونية والوثائق  الوصول إىل المساعدة    تعزيز  •  ، مع الن 

  والممتلكات عنر مختلف القطاعات؛ •
  مجاالت اإلسكان واألراض 

 توفن  الدعم لتقديم العناية الواجبة ف 

؛و ت  •
ً
 فن  حقائب الكرامة للنساء والفتيات النازحات حديثا

؛ تنظيم أنشطة بناء القدرات وتوفن  الحماية •  للتخفيف من مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتماع 

 إجراء عمليات مراقبة دورية ألنشطة الحماية وتحليل مخاطر الحماية.  •

 

 

 
  المبكر وسبل العيش 

 دوالر  2750000 التعاف 

 شخص مستهدف  15000  

  و  
  شمال غرب بهدف تعزيز التعاف 

رين ف  : سوريةالقدرة عىل التكيف لدى السكان المترص   ، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

  المبكر وسبل العيش من خالل دعم تطوير  •
؛ادعم التعاف    والزراع 

ة والمتوسطة، وتقديم التدريب المهت   لمشاريــــع الصغن 

والحدائق والشوارع  للعائالت الضعيفة من خالل توفن  النقد مقابل العمل، مثل القيام بأعمال تعقيم المرافق العامة )األسواقدعم السبل المدرة للدخل  •
 والمساجد( والمرافق الخاصة )المستودعات وصالونات الحالقة ومناطق التوزيــــع(؛

 تعزيز المشاركة االجتماعية الشاملة والتماسك االجتماع  من خالل تفعيل دور المجتمع وتحسي   الوصول العادل إىل الخدمات األساسية؛ •

ة والمتوسطة إلنت • . اج معدات الوقاية الشخصية و تقديم الدعم للمشاريــــع الصغن 
ً
 منتجات النظافة الشخصية محليا

وح الخاص بالمنظمة الدولية للهجرةتندرج هذه التدخالت ضمن إطار عمل   ما يتم عنر  وذلك ألن ، الحل التدريحر  ألوضاع الن  
ً
الوصول إىل حلول فعالة نادرا

رة خطية،  عمليةاتباع   للوضع القائم، بحيث تلتر  االحتياجات المستمرة  وبالتاىل  يجب أن تبق  عملية دعم المجتمعات المترص 
ً
من األزمة قابلة للتكيف وفقا

وح مع دعم  ات الن     عىل مستوى المجتمع والفرد. طوال فن 
   الجهود المبذولة لتحقيق التعاف 

 

 
  شمال غرب سوريا

  مخيم تدعمه المنظمة الدولية للهجرة ف 
ان ف   أحد النازحي   ووالدته يسن 
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 ةسوري
 إجماىل  التمويل المطلوب 

 دوالر 89150000

  

 دوالر  5200000 والنظافة المياه والرصف الصح   

 شخص مستهدف   160000  

 الحتياجات 
ً
    تلبية

 
رين ف المياه والرصف الصح  والنظافة للسكان المترص 

: سوريةشمال غرب    ، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

  حاالت توفن  خدمات المياه والرصف الصح  والنظافة  •
ف 

  مواقع النازحي   
 )بما فيها توفن  وصيانة الطوارئ ف 

ً
داخليا

المراحيض المنفصلة حسب الجنس، ونقل المياه بالشاحنات 

ها(؛  وغن 

  مواقع النازحي   لتحسي   إجراء تحسينات عىل البنية التحتية  •
ف 

 تمديدات الرصف الصح  وتقليل مخاطر حدوث فيضانات؛

   للمياهوخزانات بناء شبكات رصف صح  غن  مركزية  •
القذرة ف 

  مواقع النازحي   وضمان التشغيل والصيانة المناسبة؛

  مواقع   •
 
إجراء المسوحات الهيدروجيولوجية وتحسي   شبكات المياه ف

؛   النازحي  

   19-تعزيز التدابن  الوقائية واالستجابة لجائحة كوفيد •
ف 

  تدعمها المنظمة من خالل 
  التواصل المواقع الت 

تدريب منسق 
  مجتمع النازحي   

الممارسات الصحية مثل التباعد  عىل ف 
 
ً
، وزيادة الجسدي وغسل اليدين جدا وصحة الجهاز التنفش 

الوصول إىل المياه  ز الوع  بأهمية النظافة الشخصية وتعزي
اآلمنة وتوزيــــع معدات الوقاية الشخصية وأدوات النظافة 

المتعلقة بالدورة ، بما فيها مستلزمات النظافة الشخصية
 لدى النساء، وإجراء حمالت تعقيم بشكل منتظم.  الشهرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ب المياه ف  مركز استقبال أب يساعد ابنه عىل ش 

  شمال غرب 
 سوريةللنازحي   ف 

 
 

 دوالر  3500000 الصحة 

 شخص مستهدف   120000  

  شمال غرب  
رين ف    كوفيد سوريةبهدف دعم االحتياجات الصحية للسكان المترص 

  تدعمها المنظمة الدولية للهجرة، ستقوم  19-والحد من تفش 
  المواقع الت 

ف 
 :  المنظمة بما يىل 

  حددتها كتلة الصحة من خالل تقديم  •
وتسهيل اإلحاالت إىل مستويات أعىل من الرعاية خدمات رعاية صحية أولية شاملة دعم المرافق الصحية الت 

 الصحية؛

  شمال غرب  19-زيادة القدرة عىل إجراء فحوصات كوفيد •
  توفن  معدات فحص جديدة يتم  خالل من سوريةف 

كاء المنظمة ف   سوريةاستخدامها من قبل ش 
 بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية؛

وح  19-توسيع نطاق الفحوصات الصحية األساسية وفحوصات كوفيد •   مواقع الن  
  شمال غرب ف 

ة ف   ؛سوريةالمنتش 

التصوير الشعاع  للصدر وحافظات لجمع هزة دعم عمليات إدارة مرض السل من خالل إجراء الفحوصات وتوفن  العيادات المتنقلة المزودة بأج •

؛عينات البلغم   وأنظمة التشخيص الطتر 

  شمال غرب  •
  لمرض  السل ف 

  النصف األول من عام  1500خالل توزيــــع أكنر من  من سوريةتوفن  الدعم الغذانئ
 ؛2021سلة غذائية ف 

وس   • ة األمد للحاالت الفردية المشتبه بإصابتها بفن    تدعمها المنظمة؛ 19-كوفيدتوفن  خيام عزل قصن 
  المواقع الت 

 ف 

  المجتمع عىل التوعية حول كيفية الوقاية من كوفيد •
  التواصل ف 

وتعزيز الممارسات الصحية والنظافة الشخصية، ومسارات  19-تحديد وتدريب منسق 
 اإلحالة؛

 اإلنسانية؛لمقدم  الرعاية الصحية والمستجيبي   للحاالت توفن  معدات الوقاية الشخصية  •

 ؛توفن  الدعم ألنشطة الفحوصات والمراقبة الصحية عند نقط الدخول •

الصحية  19-التعريف بمخاطر كوفيدمن المجتمع عىل من خالل تدريب شبكات من المتطوعي   الصحيي    19-دعم بدء حمالت التلقيح ضد كوفيد •

 . وتشجيع المجتمع عىل أخذ اللقاح 
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 تركيا 
 إجماىل  التمويل المطلوب

 دوالر 72825000

 

 

 

 
 دوالر  23500000 الخدمات واالحتياجات األساسية

 
 شخص مستهدف  197000 

 
 :   تركيا، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

رين ف   لالحتياجات األساسية للسكان المترص 
ً
 تلبية

  تركيا تحت  الضعيفي    للسوريي   إعادة تأهيل المأوى  •
  مساكن غن  مالئمة؛بند المقيمي   ف 

 الحماية المؤقتة وأفراد من المجتمع المضيف الذين يعيشون ف 

 و  الحماية المؤقتة بند   تحت المقيمي    للسوريي    زيادة المساعدة المالية المتخصصة •
ً
 ؛أفراد المجتمع المضيف األكنر ضعفا

رين من كوفيد بند   تحت المقيمي    للسوريي   تقديم مساعدات غذائية  • ، وخاصة للمترص 
ً
 ؛ 19-الحماية المؤقتة وأفراد المجتمع المضيف األكنر ضعفا

؛ا بند   تحت المقيمي     توفن  أدوات النظافة الشخصية لدعم صحة السوريي    •
ً
 لحماية المؤقتة وأفراد المجتمع المضيف األكنر ضعفا

، لتعزيز قدرتها عىل تقديم الخدمات؛للبلديات المنشأ دعم البينة التحتية  •
ً
 ة حديثا

 للمؤسسات العامة لتعزيز قدرتها عىل تقديم الخدمات. تقديم الدعم المادي والمعدات   •
 

 

 

 

 
 
 

 الوضع القائم 

ئ  3.6مع وجود أكنر من    تركيا، ال ي يقيمون مليون الجر
 
الوصول إىل   زالف

امج والخدمات المدعومة حكومًيا . أمًرا جوهرًيا  الخدمات األساسية   ورغم النر

ة ال تزال  المتاحة    وضع الحماية المؤقتة، وبسبب الحاجات الكبن 
 
لالجئي   ف

  توسعت إمكانياتها  هناك حاجة  
لدعم جاد/هادف للجهات المحلية الفاعلة الت 

ا 
ً
)كورونا   19- عدم االستقرار االقتصادي وآثار وباء كوفيدبسبب أيض

 المستجد(. 

تمرة لدعم تطبيع  حاجة مستشن  تقييمات المنظمة الدولية للهجرة إىل وجود 

المجتمعات المحلية، وزيادة وع  المهاجرين والالجئي   بالخدمات والحقوق،  

  تحول دون  
ودعم الصمود وتخفيف الحواجز الثقافية واالجتماعية الت 

.  الخدمات من أجل تقليص حاالت الضعف/ الهشاشة   ألش الالجئي   السوريي  

 

3665000 
  تركيا

 
ئ مسجل ف  الجر

   

745277 
  عام 

 
 2020شخص وصل ف

389700 
  عام 

 
 2021شخص مستهدف ف

 

  هذه األثناء عائلة سورية تستعد إلشعال النار للتدفئة، بينما يقوم األطفال بجمع األغصان، حيث يتناقش أفراد العائلة
حول كيفية  ف 

لهم بعد محاولة عبور فاشلة إىل اليونان عنر حدود أدرنة.   
 العودة إىل من 
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 تركيا 
 إجماىل  التمويل المطلوب

 دوالر 72825000

  
 

 دوالر  15500000 التعليم  

 شخص مستهدف  85000  

: بهدف دعم تعليم     تركيا، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 
رين ف   السكان المترص 

؛التعلم عن بعد خدمات دعم وصول األطفال إىل  •  ، وتوفن  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألطفال الالجئي  

كية عنر مراكز التعليم العام؛ دعم التعليم غن  الرسم  لالجئي    •  وتقديم برامج تعلم اللغة الن 

 خاصة لتعزيز وصولهم إىل الخدمات التعليمية؛التعليمية الحتياجات اال ذوي  من دعم حمالت العودة إىل المدارس وتقديم الدعم المتخصص إىل األطفال •

  توفر التعليم •
كية الت    المدارس الن 

  إطار مبادرة تهدف إىل تعزيز التماسك االجتماع  ف 
 لالجئي   السوريي   ا للطلبة من إعادة تأهيل الفصول الدراسية ف 

 المجتمع المضيف؛و 

 ؛لألطفال من الالجئي   والمجتمع المضيفتأمي   اللوازم المدرسية )القرطاسية واألقالم والدفاتر( والحقائب المدرسية ومعدات الوقاية الشخصية  •

ية والريفية.  •   المناطق الحرص 
 توفن  المواصالت إىل المدارس ألطفال الالجئي   السوريي   ف 

 

 

 
 دوالر  13500000 سبل العيش 

 شخص مستهدف   7100  

  :   تركيا، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 
رين ف   بهدف دعم سبل العيش للسكان المترص 

  سوق العمل بالنسبة للسورين دعم االندماج المستدام  •
كن   عىل  بند تحتالمقيمي   ف    تركيا وأعضاء المجتمع المضيف، مع الن 

الحماية المؤقتة ف 
 المستفيدين من اإلناث؛

 استقرار المجتمع لالجئي   السوريي   وأعضاء المجتمع المضيف؛توفن  فرص المال مقابل العمل من خالل أنشطة  •

كية  •  السورية الناشئة ولالجئي   السوريي   وأعضاء المجتمع المضيف؛التدريب عىل ريادة األعمال وتقديم المنح المالية للمشاريــــع الن 

ة • كات صغن  ة  300 ومساعدة ،تقديم المنح المالية إلنشاء ش  كة صغن    ش 
  سببها كوفيد عىل التعاف 

ار الت  شخص من  1000، باإلضافة إىل 19-من األرص 
 الالجئي   وأعضاء المجتمع المضيف؛

وتوفن  استشارات التوظيف لألفراد وتوجيه وتدريب تعزيز إمكانات صانع  السياسات ومزودي الخدمات من خالل تقديم الدعم لمنح تصاريــــح العمل  •

  مجال األعمال. الالجئي   السوريي   وأعضاء المجتمع المضيف 
 ف 

 
 
 
  

، أطفال الجئون   توفر فيها المنظمة الدولية للهجرة خدمات المواصالت لألطفال الالجئي  
  واحدة من المدارس الت 

 سوريون ف 

  مناطق بعيدة بالوصول إىل المدرسة. 
 ما يسمح لألطفال الذين يعيشون ف 
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 تركيا 
 المطلوب اإلجماليالتمويل 

 دوالر 72825000

  
 

 دوالر  12325000 الحماية  

 شخص مستهدف  88600  

  :   تركيا، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 
رين ف   الحتياجات الحماية للسكان المترص 

ً
 تلبية

  اختصاص المساعدة النفسية واالجتماعية بالتعاون مع جامعة تركية دعم برنامج للدراسات العليا لالجئي    •
السوريي   وأعضاء المجتمع المضيف ف 

 معتمدة؛

  تقدم مجموعة واسعة من الخدماتالجديدة  و أدعم المراكز المجتمعية الحالية  •
إىل الالجئي   السوريي   وأفراد المجتمع المضيف، بما فيها االستشارات  الت 

  واألنشطة المجتمعية؛القانونية واإل 
 حالة والتدريب المهت 

 ؛تعزيز التماسك االجتماع  بي   الالجئي   والمهاجرين والمجتمعات المضيفة من خالل دعم البلديات لتقديم خدمات متكاملة •

ووكاالت األمم  دعم إدارة حاالت األشخاص الضعيفي   الذين تم تحديدهم من قبل فرق المنظمة أو تم إحالتهم من قبل المنظمات غن  الحكومية  •

 المتحدة؛

•   ،   تقدم الدعم النفش  واالجتماع 
وإدارة الحاالت لالجئي    ورفع سوية الوع  بالعمل االجتماع  تعزيز خدمات الحماية المجتمعية من خالل الفرق المتنقلة الت 

كن   عىل المناطق الريفية؛ ، مع الن   السوريي  

، ودورات تدريبية لبناء القدرات للسلطات المحلية ومقدم  الخدمات اإلنسانية الذين حول مكافحة االتجار بالبش   لالجئي   السوريي    تنظيم حملة توعية •
؛  يعملون مع السوريي  

  تخ •
رين من الالجئي   السوريي   وأعضاء المجتمع المضيف. توسيع نطاق آليات المساءلة الت   ص السكان المترص 

 
 

   
 دوالر  5000000 األمن الغذانئ

 شخص مستهدف   6000  

  :   تركيا، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 
رين ف    للسكان المترص 

 الحتياجات األمن الغذانئ
ً
 تلبية

ة ومجتمعية   •   لزيادة إنتاج البستنة  و   الزراعة الدفيئة  لالجئي   وأعضاء المجتمع المضيف، ودعم برامجإنشاء مبادرات بستنة صغن 
  الفناء الخلق 

ف 

ىل  كجزء من أنشطة االستقرار المجتمع  
 وتأمي   الغذاء؛الغذاء المن  

  مطابخ الطعام التابعة للبلديات مع تو المهارات الحرفية  دعم الالجئي   وأعضاء المجتمع المضيف لتعلم   •
فن  الطعام الجاهز والمغذي للضعفاء ف 

 من المجتمع.  

 
 

 دوالر  3000000 الصحة  

 شخص مستهدف   6000  

  :   تركيا، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 
رين ف   لالحتياجات الصحية للسكان المترص 

ً
 تلبية

  البلديا توفن  المنتجات والمستلزمات الطبية، بما فيها معدات الوقاية الشخصية  •
  مجال الرعاية الصحية ف 

  المرافق البلدية، للعاملي   ف 
ت وف 

كية أو البلديات المحلية.   وعند طلبها من قبل وزارة الصحة الن 
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 لبنان
 إجماىل  التمويل المطلوب

 دوالر 15945500

 

 

 

 دوالر  11000000 سبل العيش والتماسك االجتماع   

 
 شخص مستهدف  70300 

  لبنان  
رين ف  : لدعم سبل العيش للسكان المترص  ، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل   وتعزيز التماسك االجتماع 

، وجلسات التوعية وإيجاد الوظائف المناسبة •  
  المجتمع  توفن  التدريب والتوجيه المهت 

وتوفن  فرص التعلم القائم عىل العمل لالجئي   والباحثي   عن عمل ف 
 المضيف؛

  تم تنفيذ مشاريــــع دعم للمجتمعات لتلبية االحتياجا  •
ة األمد الت  تحديدها من خالل العمليات التشاركية. وتهدف هذه المشاريــــع إىل الحد من ت قصن 

 التوترات االجتماعية ودعم الخدمات المحلية؛

اعات •  ودعم االستجابة المحلية لألزمات؛ دعم إمكانات البلديات والمؤسسات الحكومية عىل مستوى الدولة لتعزيز الحوار وإيقاف الن  

  لبنان عىل كيفية التفاعل مع وسائل اإلعالم تدريب  •
  ف 
  المجتمع المدن 

لتقديم تقارير موضوعية وإيجابية للحد السلطات المحلية وأصحاب المصلحة ف 
؛  من مخاطر التوتر االجتماع 

ها( لتعزيز المشاركة النشط •   المجتمعات المحلية تنفيذ مبادرات شبابية )مخيمات صيفية لألنشطة الفنية، ونوادي لبناء السالم وغن 
ة للشباب ف 

 بالتنسيق مع البلديات والمؤسسات المحلية. 

 

 دوالر  3000000 الصحة 

 شخص مستهدف   100000  

  :   لبنان، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 
رين ف   لالحتياجات الصحية للسكان المترص 

ً
 تلبية

 ؛19-لدعم االستجابة لجائحة كوفيدالدعم المادي للمرافق الطبية توفن  المعدات و  •

  تشغيل المجمعات الطبية   •
  مجال الرعاية الصحية للضعفاء من الالجئي   والمهاجرين والمجتمعات المضيفة؛االستمرار ف 

 المتنقلة لتقديم المساعدة ف 

 تقديم استشارات الرعاية الصحية األولية عنر عيادات الرعاية الصحية األولية؛ •

وس بي   الالجئي   والمجتمعات المضيفة؛ 19-حول مخاطر كوفيدنش  التوعية  •   الفن 
 وما ه  التدابن  الواجب اتباعها للحد من تفش 

 والمجتمعات المضيفة. لالجئي   السوريي    19-دعم حمالت التلقيح ضد كوفيد •

 الوضع القائم 

  لبنان 
 
بشكل كبن  عىل الفئات األكنر  تؤثر األوضاع االقتصادية المتدهورة ف

  جائحة كوفيد
ك لألزمة المالية وتفش    البالد. وأدى التأثن  المشن 

 
 ف
ً
  19-ضعفا

  أغسطس  
 
وت ف   مرفأ بن 

 
، إىل تهيئة ظروف قد تؤدي  2020واالنفجار المدمر ف

 إىل المزيد من المصاعب والتوترات الطائفية واسعة النطاق. 

ة الواقعة بي   
  الفن 

 
  شخص يعانون من  2020 –  2019ف

، أصبح هناك مليون 

  أنحاء البالد، ومن المرجح أن هذا الرقم قد ارتفع بشكل كبن  بسبب  
 
الفقر ف

، باإلضافة إىل اآلثار االجتماعية واالقتصادية  
ً
التحديات االقتصادية القائمة مسبقا

  جائحة كوفي 
  حي   أن هناك زيادة  19- د بسبب إجراءات اإلغالق بعد تفش 

 
. وف

 السوريي    
  االحتياجات بي   الالجئي   والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، يبق 

 
ف

يحة األكنر عرضة للخطر بشكل خاص.   الش 

 

865531 
  لبنان

 
ئ مسجل ف  الجر

 
   

 

20509 
  عام 

 
 2020شخص وصل ف

184400 
  عام 

 
 2021شخص مستهدف ف
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 لبنان
 إجماىل  التمويل المطلوب

 15945500 دوالر

 

 دوالر  1025000 االحتياجات والخدمات األساسية  

 شخص مستهدف   5000  

  لبنان، ستقوم المنظمة  
رين ف  : لدعم االحتياجات األساسية للسكان المترص   الدولية للهجرة بما يىل 

 تقديم مساعدات مالية وقسائم متعددة األغراض إىل العائالت الضعيفة، باإلضافة إىل مساعدات عينية محددة الغرض.  •
 

 دوالر  693500 الحماية  

 شخص مستهدف   5600  

  لبنان، ستقوم المنظمة الدولية   
رين ف   الحتياجات الحماية للسكان المترص 

ً
: تلبية  للهجرة بما يىل 

من خالل آليات الحماية والتوعية المجتمعية، بما فيها جلسات التوعية   الصحة العقلية والدعم النفش  واالجتماع  تقديم خدمات رعاية   •
اتيجيات المواجهة اإليجابية، واالستشارات الفردية والجماعية واإلحاالت.   واسن 

 

 دوالر  227000 المأوى  

 مستهدفة عائلة   500  

  :   لبنان، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 
 
رين ف  الحتياجات المأوى للسكان المترص 

ً
 تلبية

 دعم العائالت الضعيفة عنر مساعدات مالية لسداد اإليجار.  •
 

 

  فرنسا بدعم
 عائلة سورية من الالجئي   فرت من سوريا إىل لبنان، ومن ثم أعيد توطينها ف 

 من المنظمة الدولية للهجرة 
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 األردن
 إجماىل  التمويل المطلوب

 8650000 دوالر
 

 

 دوالر  3000000 االحتياجات والخدمات األساسية  

 مستهدف شخص  15000  

    
رين ف  : األردنلدعم االحتياجات األساسية للسكان المترص   ، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

 تقديم مساعدات مالية وقسائم متعددة األغراض إىل العائالت الضعيفة، باإلضافة إىل مساعدات عينية محددة الغرض.  •

 

 

 دوالر  3050000 الحماية  

 مستهدف شخص    2751  

  
ً
  تلبية

رين ف  : األردنالحتياجات الحماية للسكان المترص   ، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

  مجتمعات الالجئي   والمجتمعات المضيفة، ويشمل الدعم تقديم دعم التمكي   االقتصادي للنساء بهدف التصدي للعنف القائم عىل النوع   •
االجتماع  ف 

ة األمد لحاالت الطوارئ  ؛مساعدة مالية قصن   لتلبية احتياجات الحماية الناشئة عن مخاطر أو حوادث العنف القائم عىل النوع االجتماع 

 تعزيز آليات الحماية من خالل حمالت التوعية؛ •

ية والمرافق الطبية والخدمات. توفن  وسائل نقل آمنة  •  لالجئي   من وإىل المخيمات والمناطق الحرص 

 دوالر  2600000 الصحة  

 شخص مستهدف   100000  

  
ً
   الصحية  لالحتياجات   تلبية

رين ف  : األردنللسكان المترص   ، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 
  تخدم  •

اء وتوفن  األدوية والمستلزمات والمعدات الطبية للمرافق الصحية الت  ش 
 ، وذلك بهدف تعزز قدرتها عىل تقديم الخدمات بشكل أفضل؛الالجئي   السوريي   

وس نقص المناعة المكتسبة،  الوقاية من   خدمات تعزيز الوصول وجودة  • السل وفن 
 والتشخيص والعالج؛

التوعية باألمراض غن  المعدية وتقديم الرعاية الصحية األولية، واإلحالة إىل الرعاية   •
 الصحية الثانوية والثالثية لالجئي   الضعفاء؛

وس؛وما ه  التدابن  الوا 19- التوعية بمخاطر كوفيد •   الفن 
 جب اتباعها للحد من تفش 

 . لالجئي   السوريي   والمجتمعات المضيفة  19- دعم حمالت التلقيح ضد كوفيد •

 

  األردن  ةعامل
  واحد من المرافق  ترعاية صحية ف 

ساعد أحد المرض  ف 
 الصحية الذي تدعمه المنظمة الدولية للهجرة 

 الوضع القائم 

  أكنر دولة عالمي يعد األردن 
 ثان 

ً
، وال  مستضيفة لالجئي   بالنسبة إىل عدد السكان  ا

رة من األزمة السورية. ويعيش غالبية الالجئي     تزال واحدة من أكنر الدول المترص 

  األردن، والبالغ عددهم حواىل   
 
     665ف

 
ألف شخص، خارج المخيمات، وخاصة ف

  عمان والمفرق وإربد والزرقاء. المحافظات الشمالية وه  

  
سنوات عىل األزمة السورية، أثرت األزمة وتبعاتها خالل هذه   10بعد مض 

اف  السنوات عىل الالجئي   والمجتمعات المضيفة عىل حد سواء،   وتسببت باستن  

المدخرات واألصول الشخصية، وإرهاق المنظومات الخدمية المحلية وزيادة  

وح، تواجه الغالبية العظم من الالجئي   مستويات الضعف. وبعد سنو  ات من الن  

  األردن صعوبات عديدة لتأمي   احتياجاتهم األساسية، باإلضافة إىل  
 
السوريي   ف

. محدودية الوصول إىل سبل العيش المستدامة وتراكم    الديون عليهم بشكل كبن 

 

664600 
  األردن

 
ئ مسجل ف  الجر

 
   

 

82154 
  عام 

 
 2020شخص وصل ف

117751 
  عام 

 
 2021شخص مستهدف ف
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 العراق 
 إجماىل  التمويل المطلوب

 4168000 دوالر
 

 

 دوالر  1043000 التعليم  

 شخص مستهدف  10000  

  العراق، ستقوم  
رين ف  : لدعم احتياجات التعليم للسكان المترص   المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

  كوفيد •
 لتفش 

ً
 ؛19-تعقيم وتنظيف المدارس لتعزيز الظروف الصحية تجنبا

  ذلك المراحيض وأنظمة تمديدات المياه والواجهات واألسطح واألرضيات، حس ما تقتضيه الحاجة. إعادة تأهيل المدارس والفصول الدراسية •
، بما ف 

 توسيع المدارس و/ ويمكن 
ً
  الفصول الدراسية األخرى أأن تشمل هذه العمليات أيضا

و توفن  فصول دراسية مسبقة الصنع للتخفيف من اكتظاظ الطلبة ف 
  تعزيز 

  كوفيد لجسدي بي   الطلبةالتباعد ا والمساعدة ف 
 . 19-للحد من مخاطر تفش 

 

 
 دوالر  3000000 سبل العيش 

 شخص مستهدف   2519  

  العراق،   
رين ف  : لدعم سبل العيش للسكان المترص   ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

  تتضمن دورات تدريبية  •
الكتساب المهارات المهنية وكيفية تطوير األعمال التجارية، دعم الالجئي   السوريي   بمجموعة من أنشطة سبل العيش، والت 

ة، ودعم ريادة األعمال وتوفن  فرض المال مقابل العمل  عن  ،باإلضافة إىل برامج التوظيف وتقديم منح مالية لتأسيس وتوسيع المشاريــــع الصغن 
ً
فضال

  العراق؛
 األنشطة تعليمية. وتعد أنشطة سبل العيش هذه بمثابة حلول انتقالية خالل الوقت الذي يقضونه ف 

 التعاون مع أصحاب المصلحة عىل المستوى المحىل  من القطاع الخاص لدعم التوظيف المجتمع  وفرص دخول سوق العمل.  •

 

 
 دوالر  125000 المساعدة عىل التنقل 

 شخص مستهدف  15500  

  العراق،  
رين ف   الحتياجات التنقل والمواصالت للسكان المترص 

ً
: تلبية  ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

  يحتاجها الالجئي   السوريي   تأمي   المواصالت اآلمنة  •
من نقاط العبور الحدودية إىل المخيمات، والمواصالت المدرسية والخدمات األخرى الت 

  
  العراق، ويأن 

  إطار االستجابة لالحتياجات المحددة والمجتمعات المضيفة ف 
  خطة االستجابة اإلقليمية لدعم الالجئي   وتمكي   المجتمعات ذلك ف 

ف 
  المستضيفة لهم ال
 . المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي   أطلقتها ت 

 الوضع القائم 

  
 
  العراق ف

 
، ضمن يتواجد الالجئون السوريون ف إقليم كردستان بشكل أساش 

ية العديد من عائالت الالجئي   إىل الموارد   وتفتقر  . مخيمات والمناطق الحرص 

 الالزمة لتأمي   االحتياجات األساسية. 

  الالجئون من قلة فرص العمل داخل وخارج المخيمات، حيث أن معدالت  
يعان 

  المجتمعات المضيفة، 
 
 ف
ً
وخاصة بي   الشباب. وهناك  البطالة مرتفعة أساسا

  ال تملك أي مصدر للدخل. وبالتاىل  تواجه  
ة من عائالت الالجئي   الت  نسبة كبن 

هذه العائالت صعوبات عديدة لتأمي   اإليجار والوصول إىل مصادر دخل  

استدانة المال وتراكم الديون عليهم. كما أن   إىل  مستدامة، ما يدفع الكثن  منهم 

  المناطق   معدالت التحاق األطفال
 
السوريي   بالمدارس منخفضة، وخاصة ف

ية  .الحرص 

 

243890 
  العراق

 
ئ مسجل ف  الجر

1192 
  عام 

 
 2020شخص وصل ف

28019 
  عام 

 
 2021شخص مستهدف ف
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 مرص
 إجماىل  التمويل المطلوب

 دوالر 4191500

  

  
 

 

 دوالر  800000 االحتياجات والخدمات األساسية  

 شخص مستهدف   3500  

   
رين ف  : مرص لدعم االحتياجات األساسية للسكان المترص   ، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

 وخدمات المياه والرصف الصح  والمواد غن  الغذائية للضعفاء من عائالت الالجئي   والمجتمعات المضيفة. توفن  مستلزمات النظافة الشخصية  •

 

 دوالر  2500000 الصحة  

 مستهدف شخص  70000  

  :   مرص، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 
رين ف   لالحتياجات الصحية للسكان المترص 

ً
 تلبية

  تقدمها  •
وزارة الصحة والسكان المرصية من خالل دعم البت  التحتية وتوفن  األدوية والمستلزمات الطبية وإعارة دعم الخدمات الصحية األساسية الت 

ها من   التدابن  واإلجراءات المناسبة األخرى؛الموظفي   أو غن 

 التدخل الطتر  المباش  وتوفن  الرعاية الطبية للحاالت الحرجة؛ •

 لالجئي   الضعفاء؛ اإلحالة إىل الرعاية الصحية الثانوية والثالثية تالتوعية باألمراض غن  المعدية توفن  الرعاية الصحية األولية وخدما  •

وس بي   الالجئي   والمجتمعات المضيفة؛وما ه  ا 19-التوعية بمخاطر كوفيد •   الفن 
 لتدابن  الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفش 

 لالجئي   السوريي   والمجتمعات المضيفة؛ 19-دعم حمالت التلقيح ضد كوفيد •

وس نقص المناعة المكتسبة، والتشخيص والعالج تعزيز  •  . الوصول وجودة خدمات الوقاية من السل وفن 

 

 
 دوالر  187500 العيش سبل 

 شخص مستهدف  300  

  لدعم  
رين ف  : مرص سبل العيش للسكان المترص   ، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

، باإلضافة إىل  • ة؛إجراء دورات تدريبية لسبل كسب العيش لالجئي     تقديم منح عينية إلنشاء مشاريــــع صغن 

•   
  والمهارات الر إطالق برنامج تطوير مهارات لالجئي   ف 

  والفت 
 قمية والناعمة؛مجاالت تتنوع بي   تطوير األعمال والتدريب المهت 

  للمستفيدين من الدورات التدريبية حول برامج إطالق •
 سبل كسب العيش، وذلك بهدف تعزيز استقرار المجتمع.  للتدرب الوظيق 

 

 الوضع القائم 

  مرص، تم تسجيل 
 
  بهم  260ف

عت 
ُ
المفوضية  ألف من األشخاص الذين ت

، ويشكل السوريون النسبة األكنر من السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي   

  مرص مع احتياجات  
 
هؤالء األشخاص. وتتشابه احتياجات الالجئي   السوريي   ف

 وجود  فقراء الحرص  من المجتمعات المضيفة والمهاجرين، باإلضافة إىل

تحديات تحد من وصولهم إىل سبل العيش والخدمات بسبب العوائق اإلدارية  

ها.   والحواجز االجتماعية وغن 

 

  مرص  67تشن  التقديرات إىل أن حواىل  
 
% من عائالت الالجئي   السوريي   ف

. ويعد    
 
  فقر مدقع وبحاجة ماسة إىل المساعدات اإلنسانية للتعاف

 
يعيشون ف

الصحية األساسية والتعليم وسبل العيش من الحاجيات   الوصول إىل الخدمات 
  تحتاج إىل دعم. 

ورية الت   الرص 

 

131000 
  مرص

 
ئ مسجل ف  الجر

——— 
  عام 

 
 2020شخص وصل ف

84500 
  عام 

 
 2021شخص مستهدف ف
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 مرص
 إجماىل  التمويل المطلوب

 دوالر 4191500

  

 دوالر  550000 الحماية  

 شخص مستهدف  10000  

   
رين ف   الحتياجات الحماية للسكان المترص 

ً
: مرص تلبية  ، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

النفش  واالجتماع  من خالل آليات الحماية والتوعية المجتمعية، بما فيها جلسات التوعية  خدمات رعاية الصحة العقلية والدعم  تقديم  •

اتيجيات المواجهة اإليجابية، واالستشارات الفردية والجماعية واإلحاالت  ؛واسن 

  التغلب عىل  •
والعالج النفش  واإلحالة إىل  النفسيةضغوطاتهم، وتقديم اإلسعافات األولية تقديم االستشارات المتخصصة لدعم األفراد والمجتمعات ف 

كاء.   الش 
 

 

 دوالر  154000 التعليم  

 شخص مستهدف  700  

  لدعم   
رين ف  : مرص احتياجات التعليم للسكان المترص   ، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بما يىل 

ك وخدتأمي   الوصول إىل   •   المدارس، برامج التعايش المشن 
؛مات الدعم النفش  ف   باإلضافة إىل تقديم حوافز تعليمية للطلبة الالجئي  

  المدارس العامة والمجتمعية.  •
 تجديد الفصول الدراسية ف 

 

 

 

 

 

 تتبع التنقل
 .   الدول المستضيفة لالجئي  

 متطلبات تمويل المنظمة الدولية للهجرة لدعم عمليات االستجابة ف 

 إجماىل  التمويل المطلوب 

 دوالر  3000000

 

 دوالر  3000000 تتبع التنقل اإلقليم   

 منظمة إنسانية مستهدفة  100  
 

  تقديم المساعدة القائمة عىل  
  ف 
رين من األزمة السورية  سيدعم تتبع التنقل اإلقليم  المجتمع اإلنسان  بيانات حقيقية تستند عىل احتياجات السكان المترص 

  أنحاء المنطقة. ومن خالل جمع البيانات عىل  
 إلعداد التقارير ف 

ً
   نطاق واسع وتحليلها وصوال

كاء ف    االستجابة لألزمة والش 
، ستتمكن الجهات الفاعلة ف 

  والجهات الحكومية المعنية من فهم 
وح  ما ه  اآلثار الناجمة مجال العمل اإلنسان    ،  سوريةخارج    عن حركة الن  

ً
را وحركة واحتياجات األشخاص األكنر ترص 

 منها. 

    للمعلومات رص المنظمة الدولية للهجرة عىل االستفادة من البنية التحتية  لتحقيق ذلك، ستح 
ً
  أنحاء المنطقة من خالل  الموجودة حاليا
وح ف   . مصفوفة تتبع الن  

 

 
 
 
 
 
 

  باألزمة السورية للتواصل 
 المنسق المعت 

 محمد رفعت 

946 179 227 +41 tmrefaat@iom.in 
 

 
 قسم عالقات الجهات المانحة 

9111 717 22 1 +4 tdrd@iom.in 
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ونية الخاصة باالستجابة لأل اضغط  زمات  هنا لالطالع عىل تفاصيل الخطة عىل المنصة اإللكن 
 العالمية 
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