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7201لهجرة الدولية لمنظمة ال نداء  

 

 
 

 
أعوام من النزاع  ةتس مرور بعديستمر الوضع في التدهور 

مليون  13.5. اذ أن المسلح في الجمهورية العربية السورية
 بمن ،داخل سوريا بحاجة للمساعدات االنسانيةهم شخص 

ما يقرب عن أن  كما . داخليا   ا  ازحن شخص مليون 3.6فيهم 
ماليين شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها  5
لجأ أكثر من  ، فقدباالضافة الى ذلكمحاصرة.  مناطق أو

الى دول الجوار الخمس وهي لبنان،  يسور مليون 4.8
  .االردن، تركيا، العراق ومصر

سيع ن تواالنسانييشركاء اللهجرة والدولية لمنظمة التواصل 
لتحديات التي تفرضها هذه جل االستجابة لأل مخدماتهنطاق 
على  بشكل خاص ، مع التركيزالتي طال أمدها األزمة

المساعدات المنقذة للحياة باإلضافة الى  الحماية وتوفير
وتعزيز القدرة على مواجهة االزمات  المبكر تعافيال

والمجتمعات المضيفة داخل سوريا وفي  للسوريين النازحين
 .المنطقة

 للتبرع للهجرة نداء للمجتمع الدولي دوليةتوجه المنظمة ال
  .مليون دوالر امريكي 233,284,316 مبلغ قدرهب

 
 

  

>  
 

13,500,000  

سنساسنة  ي  ووييااالشخص يحتاجون للمساعدة   
  

6, 003 ,000  

 شخص سنازحون داخلةاً ي  ووييا
 

4,900,000 
يعةشون ي  مناطق يصعب الوصول إلةها أو ه   شخص

 محاصرة 
 

4, 008 ,000  

من الالجئةن ي  المنطق /الدول المجاوية )حتى ديسةمبر 

2016)  

  

4,434,000  

من ايراد  المجتمعات المضةف  مستهديون مباشرة 
 بالمساعدة ي  الدول المجاوية.

 

2017 نداء ملخص  

Syria $68,137,610 

 

 

 

 

Regional $81,828,836 

 

{

 
 

$ 70,411,351 

$254,332,199 

 
$149,712,608 

$

233,284,316 

مجموع متطلبات التمويل للمنظم  الدولة  
  7201للهجرة لسن  

 

$

176,176,948 

 االسننشط  الرئةسة  المنقذة للحةاة

$

57,107,368 

 التعاي  المبكر/ أسنشط  كسب العةش
 

2016 نداء  

 

  
$40,634,176 

                              

 

 

 

 

 

 
 

                              
                              

$ 115,489,786  

                              
$ 40,757,768 

                        
$ 34,176,760 

 

                             

$ 2,250,000 

 

                             

$ 19,185,000 

 
                             

$ 10,022,258 

                              
$ 9,098,000 
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   2017 سنداء ووييا ●لهجرةلالدولة   منظم ال

 ردن()سوريا، تركيا، األ سورياجميع أنحاء 

 عنتاب وغازي عمان انطالقا من الحدود وعبر دمشق في مراكز العمليات خالل من سوريا داخل للهجرة الدولية المنظمة استجابة

 

   $117, 947 ,530 
    
    مجموع التمويل المطلوب

Aj   477,442,64       ىوأمالوالغذائية غير المواد  
 التمويل المطلوب 

  المواد غير الغذائية والمأوى للسكان المتضررين داخل سورياالدعم المتعلق ب 
 معظم ي  والسكان المتضريين للنازحةن الطوايئ حاالت ي  للمأوى حلوال للهجرة الدولة  المنظم  تقدم

 القطاع، مع بالتنسةق المأوى تويةر 2017ون   ي  للهجرة الدولة  المنظم  تواصلوووف . السويي  المحايظات

  .والعائدين المتضريين النازحةن و بشأن المأوى لمجتمعات المبتكرة وكذلك من خالل الحلول النموذجة 
 ترك تويةر مستلزمات المأوى ي  حاالت الطوايئ و / أو مواد / أدوات البناء للمالجئ الخاص  أو المش 
 .)تويةر المأوى المؤقت )مثل الخةام 
 لمستوطنات العشوائة ،ا جماعة ،إعادة تأهةل مساحات المآوي الخاص  بالطوايئ ي  المراكز ال 
  من خالل التوزيع المباشر أو عن طريق النقد/  المواد غةر الغذائة المتعلق  بتقديم المساعدة

 القسةمات
 مواد، سنقدي ،  بشكل مستدام أجرين إلصالح مساكنهمتقديم المساعدة ألصحاب المساكن/ المست(

 نقد مقابل العمل، تأجةر محالت، الخ(؛ القسةم ، 
 النقد  مقابل العمل، ة  العام  )مواد، سنقدي ، قسةم ، إعادة تأهةل الهةاكل المجتمعة  والبنى التحت

 تأجةر محالت، الخ(؛
 لقدية على مواجه  األزماتالمتعلق  باايات و القديات تدييب أصحاب المصلح  على اكتساب المه 

 الموجه  للمأوى / المواد غةر الغذائة  
 

 المتضررين و النازحين السكان من  صشخ 1,755,280 عدد المستفةدين المستهديةن

 

  
 

bT 600,934,16  سبل العيشو المبكر التعافي  
 التمويل المطلوب

 المجتمعي االقتصادي االستقرار وتحقيق المعيشي األمن 
 تعزيز قدية على للهجرة الدولة  الت  تقوم بها المنظم  الصغةرة و األعمال العةش كسب يرص يساعد تويةر
  .اإليجابة  التكةف آلةات اوتعادة على مواجه  األزمات ودعم المجتمع

 المشترك  أو الخاص  للمآوي البناء مواد/أدوات أو/  و الطوايئ حاالت ي  المأوى مستلزمات تويةر 
 المهن  التدييب/  مهايات تويةر 
  الفردي للدخل المدية المشاييع تشغةل إعادة أو إسنشاء لدعم المساعدات العةنة 
 العام  التحتة  البنى تأهةل وإعادة المجتمع بتنشةط المتعلق  السريع التوظةف مشاييع 
 المجتمعة  الت  يقودها الشباب  المشاييع تنفةذ  
 والتدييب األعمال تطوير لدعم مراكز إسنشاء 
 و الرصد العةش وبل كسب مشاييع تنفةذ بشأن السويي  الحكومة  غةر المنظمات قديات بناء. 

 

 فردا 41,150 :المستفةدين المستهديةن عدد

 

  

q 706,421,9  تنسيق وإدارة المخيمات  
 التمويل المطلوب

 والمخيمات  الجماعية المراكز في األنشطة 
 ،المخةمات و الجماعة  المراكز الذين يقطنون ي  للنازحةن المتعلق  باسنقاذ الحةاة االحتةاجات تلبة  أجل من

 :التالة  باألسنشط  للهجرة باالضطالع الدولة  وتقوم المنظم 
 

 النزوح مواقع ي  للنازحةن الخةام وتركةب واوتبدال تويةر 
 االقتضاء عند العمل مقابل النقد باوتخدام وذلك الجماعة ، المراكز تأهةل إعادة 
  المضةف المجتمع وأعضاء للنازحةن المهن  والتدييب العةش وبل كسب أسنشط 
 االوتجاب  لتعزيز المنفذين للشركاء قديات بناء 

 

  المضيف المجتمع وأفراد شخصا من النازحين  85,380 :المستفةدين المستهديةن عدد

 

  

p 0،00003،7                          لتنسيقا  
  التمويل المطلوب

 
 
 
 

 األنشطة الرامية إلى تعزيز االستجابة الشاملة داخل سوريا 
 ن ي السويية التدييب لفائدة العاملةن لتلق  تويةر مساح  بهدف اإلسنساسن  للتدييب مرايق إسنشاء 

  .ووييا شمال ي  يعملون الذين اإلسنساسن  المجال
 للجهات الصل  ذات الجنسةةن واألسنشط  واالعتداء االوتغالل بشأن منع التدييب وتنسةق قةادة 

  .ووييا وشمال تركةا جنوب ي  العامل  الفاعل  اإلسنساسنة 

  و يصد النزوح تتبع تشغةل أداة عملة (DTM )بعدد السكان اإلسنساسن  المجال ي  الشركاء ألجل تزويد 

وعملةات  الدويي  التقايير خالل من النازحةن والبةاسنات المتعلق  باحتةاجات المناوب، الوقت ي 
 .اإلسنساسن  المجال ي  الشركاء لطلب ويقا المتخصص  التقةةم

 

 اوتهدايهم وةتم إسنساسنة  مساعدات إلى حاج  ي  شخص 13،500،000: المستفةدين المستهديةن عدد

 وةتمتعون بالتدييب اإلنسانية موظفا من المنظمات 240. االحتةاجات تقةةم عملة  خالل من مباشرة غةر بطريق 

وةستخدمون مراكز التدييب  موظفا من موظفي المنظمات غير الحكومية 4,800 .الجنسةةن واالعتداء االوتغالل منع

  لمباديات بناء القديات.
 

  



   2017 سنداء ووييا ●لهجرةلالدولة   منظم ال

k  668,556,5  الصحيةالمياه والصرف الصحي والنظافة  
 التمويل المطلوب

 سوريا في والمتضررة النازحة لألسر و النظافة العامة الصحي والصرف المياه خدمات 
 أولويات مع للهجرة الدولة  المنظم  الصح  و النظاي  العام  المقترح  من طرف والصرف المةاه تنسجم أسنشط 

 اهي  المة المساعدة وتويةر المستدام  و النظاي  العام  الصح  والصرف المةاه خدمات اوتعادة وتشمل القطاع
   :خصوصا للحةاة، الصح  و النظاي  العام  المنقذة والصرف
 تأهةل إعادة خالل من المستدام  الصح  و النظاي  العام  والصرف المةاه خدمات اوتعادة دعم 

اوتخالص التكالةف ألجل  اوتعادة بهدف وذلك والصةاسن ، التشغةل لعملةات والدعم التحتة  البنى
 للوحات الغةاي قطع تويةر المةاه، لمحطات الكهربائة  للوحاتا جةد، تويةر تجهةز) الذات  االكتفاء
ةاسن  وص حفر الكهربائة ، المولدات وتويةر القمام ، الشاحنات لريع تويةر المةاه، لمحطات الكهربائة 
تزويد لنظام ال التحتة  البنة  تأهةل إعادة الصح ، الصرف لشبك  التحتة  البنة  تأهةل إعادة اآلباي،
    (بالمةاه

 ضعاف الحال  للنازحةن للحةاة المنقذة الصح  و النظاي  العام  والصرف المةاه خدمات تويةر
 ةرغ و المواد  المةاه خزاسنات وتوزيع تويةر المةاه عبر النايويات، خالل من المتضرية المحلة  والمجتمعات

  .العام الصح  و النظاي   والصرف المتعلق  بالمةاه  الغذائة  ي  حاالت الطوايئ
 المةاه ولجان مجموعات سنقاش تركز على مواضةع معةن ،  التوعوي ، الحمالت خالل من النظاي  تعزيز 

 .المجتمعة 
 والممايوات عملةات الصةاسن  ي  الصح  والصرف يةما يتعلق بالمةاه المصلح  أصحاب قديات بناء 

 .الجةدة الصحة 

 
 رداف 850,00 :المستفةدين المستهديةن عدد
 

  

i 554,540,6   الحماية  
 التمويل المطلوب

 سوريا داخل تضررا األكثر المجتمعات حماية إجراءات 
 للسكان المتضريين و الضعفاء واالجتماع  النفس  الدعم تقديم 
 الحرج  الطبة  والحاالت السبل بهم تقطعت الذين المهاجرين ضعاف الحال إجالء دعم 
 السويي  األزم  عن و قضايا الملكة  بفعل النزوح الناجم والمساكن األياض  وتحديد و دياو  يهم 
 المعنة  الوطنة  السلطات قدية تعزيز خالل من والتسجةل المدسنة  الوثائق تسلةم تةسةر 
  و األزم  سنتةج  ووييا داخل بالبشر االتجاي بوجود الرئةسةةن المصلح  وأصحاب المسؤول  الجهات توعة 

 للضحايا المتاح  الدعم بشأن خدمات ييع الوع 
 ثحة لألور، العةش وبل كسب بدائل وتويةر ووييا ي  األطفال عمل وجود على القائم  األدل  تجمةع 

 رتكون سنسب  الخطر متوقع  بشكل أكب
 ( ويياو شمال) و األطفال المنفصلةن المصحوبةن بذويهم غةر األطفال أور شمل بلم بذل الدعم يةما يتعلق

  الفرعة القةاوة  التشغةل ذلك ويقا إلجراءاتات والفجو تحديد الت  تم يةها الجغراية  المناطق ي 
 القطاع. سنشاط مع وتماشةا

 ووييا. ي  األطفال للمخاوف المتعلق  بحماي  لالوتجاب  البشري  الموايد قديات تعزيز 

 
 .المضيفة والمجتمعات والعائدين والمهاجرين من النازحين 54,140 :المستفةدين المستهديةن عدد

  

f 4,171,627  الصحة 
  التمويل المطلوب

 
 والمتضررين النازحين للسكان الطارئة الصحية الرعاية توفير
 حصول و ذلك بغرض زيادة ووييا داخل الموجودة الصحة  بتطوير البرامج للهجرة الدولة  المنظم  تقوم ووف
 لألشخاص الموجه  المساعدات تقديم وكذلك األولة ، الصحة  الرعاي  على والفتةات والفتةان والرجال النساء
 .اإلعاق  ذوي

 األولة  الصحة  الرعاي  وعةادات المستشفةات تأهةل إعادة 
 األخرى واللوازم الطبة  والمعدات اإلوعاف وةايات تويةر 
 أعضاء و  السمع والعكازات، و آالت المساعدة على المتحرك  الكراو  تويةر ذلك ي  بما اإلعاق  دعم ذوي

 اصطناعة 
 والنازحةن المحصوية للمجتمعات الطب  االجالء 
 المعدي  غةر األمراض من خالال إداية المتضريين األشخاص دعم 
 اإلعاق  لذوي الفن  الدعم ذلك ي  بما الصحة  الخدمات تقديم ي  مجال الصح  موظف  قديات بناء 

  (السمعة  واإلعاق  األطراف مبتويي)

 
 .والمتضررين من النازحين 152,770 :المستهديةنالمستفةدين  عدد

  

y 4,270,000   الدعم اللوجستي 
  التمويل المطلوب

 
 انطالقا من األردن و تركيا لعمليات عبر الحدود المشترك للوجستياالدعم 

  صةاسن  ووتقوم المنظم  الدولة  للهجرة بالتعاون مع الكتل  اللوجستة  بمواصل  تووةع سنطاق تشغةل وإداية
المستودع المشترك لألمم المتحدة و المنظمات الحكومة  الدولة  والمنظمات غةر الحكومة  ي  غازي 

 عنتاب، تركةا
  سنقل شحنات األمم المتحدة والمنظمات الدولة  الحكومة  اإلسنساسنة  من األيدن إلى جنوب ووييا )محايظات

 ديعا والقنةطرة( عبر معبر الرمثا 

 
وكالة من وكاالت االمم المتحدة / المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير  40 المستهديةن:عدد المستفةدين 

  .الحكومية

  



   2017 سنداء ووييا ●لهجرةلالدولة   منظم ال

 تركيا

    2017 للخطة االقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات مشاريع المنظمة الدولية للهجرة وطلبات التمويل

 

 
$ 59,845,000 
 مجموع التمويل المطلوب

l 00075,620,  االحتياجات األساسية والخدمات الضرورية  
 التمويل المطلوب

ارج خالذين يعيشيون  المحتملين قادمين الجددو الألكثر ضعفا ل مرة واحدة تقديم المساعدات النقدية 
 و االحتياجات األساسية األخرى  لوازم فصل الشتاء المواد غير الغذائية و لشراء المخيمات

من الذين  المحتملةن قادمةن الجددو الألكثر ضعفا ا 144,000 مرة واحدة لفائدة المساعدة النقدي وةتم تقديم 

 و االحتةاجات األواوة  األخرى. لوازم يصل الشتاء المواد غةر الغذائة  و لشراء خايج المخةماتيعةشةون 

 0,00085,8  
 

 الريفية المناطق في تعيش التي الضعف ةشديد لألسر األغراض متعددة نقدية مساعدات 
 ريفية مناطق في تعيش الضعف ةأسرة شديد 15,000لفائدة  األغراض متعددة سنقدي  مساعدات تقديم

 7,900,000 

 العيني الدعم إلى ماسة حاجة في هم من أو الجدد للقادمين الطارئة الغذائية غير المواد 
  األواوة االحتةاجات من وغةرها النظاي  مستلزمات ذلك ي  بما الطوايئ، حاالت ي  الغذائة  غةر المواد تويةر

 .العيني الدعم إلى ماسة حاجة في هم من أو الجدد شخص من القادمين 10,000 لفائدة المحددة

 1,875,000 

 األسواقالى النقل بين المخيمات و  
من الالجئين  25,000للنقل من مخةم أديامان للوصول إلى األوواق وبةن المخةمات ي  اتقديم مساعدة 

  .المتويرةلقدية االوتةعاب ، ويقا مخيماتالالسوريين الذين يعيشون في 

 750,000 

  و المساعدة في اإليجار المأوى تأهيل إعادة 
 جنوب ي  رديئة مساكن في يعيشون الذين ضعاف الحال من شخصا من الالجئين 12،500لفائدة  المأوى تأهةل إعادة

  شديدة الضعف لألور اإليجاي المساعدة ي  وتقديم وحولها، تركةا شرق

 1,300,000 

e  0,0005,12  األمن الغذائي  
 التمويل المطلوب

 
 المجتمعية البستنة و الصغيرة المبادرات

 الغذائ  اإلسنتاج لزيادة والبستن  الصغةرة المباديات تطوير ي  المضيفة و عضو من المجتمعات الجئ 5,000 دعم

 .الطعام المتوازن متطلبات والوتكمال المجتمع  االوتقراي أسنشط  من كجزء األوري

 1,000,000 
 

 
 دعم مبادرة مطبخ الغذاء في غازي عنتاب

 الجئ سوري 6,000 تقديم وجبات واخن  يومةا من خالل مطبخ الغذاء الذي أسنشأه الحاكم ي  غازي عنتاب إلى

 يعيشون خارج المخيمات و عراقي و أفغاني و ايراني الى جانب أعضاء المجتمع المصيف الذين

 01,15 ,000 
 

T  000475,14,  العيشسبل كسب  
  التمويل المطلوب

 العمل  سوق اإلدماج  المستدام في 
 ذلك  ي بما تركةا ي  المؤقت  الحماي  الذين يتمتعون بنظام للسوييةن العمل المستدام ي  ووق اإلدماج دعم

 .سوري الجئ 10,000 لفائدة التوظةف

 5,000,000 

 المنح العينية تقديم 
 .للدخل مدية بأسنشط  للقةام المضيفة و عضو من المجتمعات الجئ 2,000 عةنة  لفائدة منحا تقديم

 4,875,000 

 والمنح المشاريع بعث على التدريب 
 الجئ 500لفائدة  السويي -التركة   التجايي  المبتدئ  األعمال لفائدةوالمنح  المشاييع تدييب حول بعث إجراء

 .سوري

 1,000,000 

 والصناعة التجارة من خالل غرف للسوريين المهني التدريب 
التعلةم العام  والصناع ، التجاية غرف مع بالتنسةق و ذلك سوري الجئ 500لفائدة  المهن  التدييب دعم

 .والبلديات

 500,000 

 المجتمعي االستقرار أنشطة خالل من مقابل النقد العمل 
 المجتمعمن  و سوري الجئ 1,000 المجتمع  لفائدة االوتقراي أسنشط  خالل العمل لمن النقد مقابل تويةر

 .المضيف

 3,000,000 

   العيش تقييم مشترك مع وكاالت األمم المتحدة األخرى بخصوص التدخالت الخاصة بسبل كسب 
المشايك  ي  عملةات التقةةم المشترك  ي  المناطق الحضري  والريفة  مع التركةز على المناطق الت  يتركز 

 .ن الذين يعيشون خارج المخيماتوالسوري الالجؤونيةها 

 100,000 
 

i 000825,11,  الحماية  
 المبلغ المطلوب

 المنظمات غير الحكومية أتهااكز المجتمعية التي أنشدعم المر 
تقوم بتويةر خدمات متعددة بما ي  ذلك المساعدة القاسنوسنة    دعم المراكز المجتمعة  القائم  أو الجديدة الت

 .السوريينمن الالجئين  70,000والتدييب المهن  واألسنشط  المجتمعة ، تستهدف 

 3,500,000 

 المضيفة المجتمعات في االجتماعي التماسك وتعزيز والمهاجرين متكاملة لالجئينال الخدمات 
 وتعزيز والمهاجرين شخص من الالجئةن 50,000 إلى المتكامل  الخدمات تويةر ي  تقديم الدعم للبلديات

  .المضةف  المجتمعات ي  االجتماع  التماوك

 3,000,000 
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 االجتماعي التفاعل وأنشطة الصراع إدارة 
 الجئ 75,000 لفائدة و المجتمع المضةف الالجئةن مجتمع االجتماع  بةن التفاعل وأسنشط  الصراع إداية كةفة 

 المضيف.  المجتمع ومن أفراد سوري

  
1,250,000 

 المجتمعية الحماية توفير 
 عويي واالجتماع  النفس  الدعم وتوير الت  الجوال  التوعة  يرق خالل من المجتمعة  الحماي  تقديم خدمات

 .الريفية المناطق على التركيز مع سوري الجئ 50,000 لفائدة الحاالت وإداية االجتماع  بالعمل الوع  مستوى

 500,000 

 السريع األثر ذات مشاريع توفير 
ن السكان السويية بةن والتماوك المجتمع  االوتقراي تويةر إلى تهدف الت  السريع األثر ذات المشاييع دعم

 المضيف المجتمع وأفراد سوري الجئ 5,000لفائدة  و المجتمعات المضةف  الالجئةن

 1,500,000 

 ضعيفة  باعتبارها حاالتو احالتها  التي تم تحديدها الحاالت تقديم الدعم إلدارة  
رف يريق المنظم  الدولة  للهجرة من ط متم تحديده شخص من ضعاف الحال  4,000ل  يرديتويةر دعم خاص و 

   األمم المتحدة.احالتهم من قبل المنظمات غةر الحكومة  ووكاالت و 

 0,0001,45  
 

 التوعية وبناء القدرات بشأن التصدي لالتجار بالبشر 
ي  مجال بناء  وتدييب سوري يعيشون خارج المخيمات 5,100لفائدة توعة  بشأن االتجاي بالبشر  القةام بحمالت 

 القديات لمقدم  الخدمات الذين يعملون مع السوييةن خايج المخةمات.

 125,000 
 

 واالجتماعية النفسية المساعدة في شهادة برنامج 
 شخصا من الالجئين 35 لفائدة التركة  الجامع  مع واالجتماعة  بالتعاون النفسة  المساعدةي   شهادة برسنامج دعم

   .المضيفة المجتمعات وأعضاء السوريين

 500,000 
 

c 00,0000,8   التعليم  
  التمويل المطلوب

 المدارسنقل األطفال إلى  
طفل سوري الجئ يعيشون خارج  20,000لتقديم مساعدات النقل للوصول إلى المدايس ي  المناطق الحضري  

 المخيمات.  

 
00,0005,7  

 المجتمعي مبادرات لالستقرار المدارس باعتبارها تأهيل إعادة 
 مباديات من كجزء حد وواء والسوييةن على األتراك للطالب التعلةم توير الت  التركة  المدايس تأهةل إعادة

 المضيف المجتمع و من أفراد سوري الجئ 20،000. المجتمع  االوتقراي

 
500,000 

f 0,00072,2  الصحة  
 التمويل المطلوب

 عيادات الرعاية الصحية األوليةدعم  
من خالل المنظمات  من الالجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات 50,000تويةر الرعاي  الصحة  األولة  إلى 

 .غةر الحكومة  ي  جنوب شرق تركةا

 2,000,000 
 

 النقل من المخيمات إلى المرافق الصحية في مخيم أديامان 
 .للوصول إلى المرايق الصحة  خايج المخةم سوري يعيشون في مخيم أديامان الجئ 10,000لالنقل تويةر خدمات 

 220,000 
 

 الصحية الرعاية مرافق إلى الطبية المعدات 
 .سوري الجئ 5,000 الصح  لفائدة وزاية الصحة  عند طلب الرعاي  مرايق إلى الطبة  والمستلزمات المعدات تويةر

 500,000 
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 لبنان

والخطة    2017 للخطة االقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات مشاريع المنظمة الدولية للهجرة وطلبات التمويل

   2015االقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجة األزمات

 
$ 36,045,600 
مجموع التمويل المطلوب

 

 

 13,760,000   االجتماعياالستقرار  <
   التمويل المطلوب

 ة عيمشاريع المجتمالدعم  
لتلبة  االحتةاجات قصةرة األجل الت  تم تحديدها من خالل عملةات  دعم المجتمع المحليلمشروعا  40تنفةذ 

  تشايكة  للحد من التوترات.

 4,000,000 
 

 مبادرات الشباب 
، مشايك  مدسنة  ة سنوادي بناء السالم، حمالت مجتمع، )مخةم صةف ، أسنشط  ينة شبابية  ةمبادر 80تنفةذ 

 .للشباب ي  المجتمعات المحلة  لتعزيز المشايك  الفعال و ذلك للبناسنةةن يقط( 

 مشارك من النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة 8,000

 4,00,000 
 

 البلديات اتدعم قدر 
الت  تهدف إلى تخفةف الضغط على  بلدية لتقديم الخدمات 16( إلى نةفوظمالدعم  تقديم دعم القديات )التدييب و

 .الموايد والحد من التوترات

 00،0006،1  
 

 تقديم الخدمات البلدية 
  .تم تحديدها من خالل عملةات تشايكة  للحد من التوترات بلديات 8 ي  دعم تقديم الخدمات البلدي 

 00،0006،1  
 

  تقوية المجتمع المدني المحلي 
 المجتمع المدني ة من منظماتمنظم 12مستوى المحل . التعزيز دوي المجتمع المدسن  المحل  على 

 00،0006،1  
 

 لمساهمة في االستجابةلمبادرات لتخفيف التوترات و 
التوترات  من تخفةفالإلى مشترك  تهدف  مباديات ب لقةامل لبناسن ال وطن الالمجتمع المدسن   هةاكل دعم

 منظمات غير حكومية 8والمساهم  ي  االوتجاب . 

 

 0،00096  
 

T  5,440,000  العيشكسب سبل  
 التمويل المطلوب

    لّمي خالل فترة التعتدريب المهنالبرامج و أ مهني في اطار العمل تدريب جر،مدفوعة األات تنفيذ تدريب 
للشباب  خالل يترة الت مهن  التدييب البرامج و أ مهن  ي  اطاي العمل تدييب جر،ات مديوع  األتنفةذ تدييب

  المضيفةمستفيد من النازحين السوريين والمجتمعات  400اللبناسنة .  هةاكلداخل ال

 00،0004،2  
 

 يةئيالب مرتكزاتالتحسين  
 التنظةف، ،إعادة التشجةر ،الطرق الزياعة ، مةاه األمطاي، التشجةر ،البةئة  )قنوات الريالمرتكزات تحسةن ا

سنات، الترع واألسنهاي للوقاي  من الفةضامةاه، تأهةل الصرف الصح ، تجديد دوي ال قنوات التقلةم، قطع األشجاي، تنظةف
السدود، وزيع  مراقب ، من كل جاسنب المحةط  باالماكن آثاي الفةضاسنات مثل الجديان الحد من بناء الخزاسنات وهةاكل 

 .مستفيد من النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة 2,000(. الخ مساحات خضراء من أجل الحد من مخاطر الفةضاسنات،

 00،0006،1  

   التحتية العامة والبلدية ىالبن تحسين 
 قمرايالتحتة  العام ،  ىمستوى البن تحسةن)إعادة تأهةل الطرق،  التحتة  العام  والبلدي  ىالبنتحسةن 

 مستفيد من النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة 1,600(. الخالتنظةف، 

 0،00044،1  
 

j 4,401,600   المأوى  
  المطلوبالتمويل 

 مواقع متفرقةفي  غير الرسمية و خيماتداخل الم ذات الوضع المتدنيقائمة وحدات اإليواء الحماية  
 من العوامل الجوية

غةر  خةماتداخل ال دون المستوى المطلوبوحدات اإليواء للظروف الجوي   امقاوم   معداتتوزيع وتركةب 

  النازحين السوريين والمجتمعات المضيفةشخص من  16،000متناثرة. المواقع الالرومة  و

 0،00096،1  
 

 نقدية مشروطة لإليجارأموال  
ألور ذات الدخل ا خصوصالمنح المأوى لألور الضعةف  الت  تعةش ي  شقق مستأجرة،  ي سنقدأموال تويةر 

 4,000. من مساكنهم ولئك المعرضةن لخطر اإلخالءأل، مع إيالء األولوي  الت  لةس لها دخل أصالالمحدود أو 

 والمجتمعات المضيفة ين النازحسوريشخص من ال

 ,000008,1  
 

 غير المناسبة لهياكللطفيفة  اتوإصالحتوفير الحماية من العوامل الجوية  
مواد و المعدات تركةبتويةر ومقاوم  الظروف الجوي  ي  حاالت الطوايئ من خالل المتعلق  بتقديم المساعدة 

 شخص 2,000 الصح  ي  حاالت الطوايئ. المةاه والصرف تحسةن خدماتالمأوى، باإلضاي  إلى ب الخاص  العزل

 والعائدين اللبنانيين والمجتمعات المضيفة ينسوريال يننازحمن ال

 420,000 
 
 

 ةجماعيالمراكز الفي  غير المناسبةإعادة تأهيل / تحسين الهياكل  
من خالل إعادة تأهةل المباسن  الخاص  أو  النازحين والمجتمعات المضيفة ينسوريال ينالجئشخص من ال 800دعم 

 فديتال  ت ال الضعةف ظروف معةشة  مالئم  لألور الضعةف  ضمان  عبرجماعة  المراكز الالعام  الكبةرة ي  
 على اوتئجاي شقق خاص .

 ،000336  
 

 الرسميةغير خيمات مفي الالتحتية  ىالبنو قع االمووضعية تحسين  
طر ارومة  إلى تحسةن الظروف المعةشة ، والحد من مخالغةر للمخةمات دائم  المادي  شبه التحسةنات تهدف ال

 السوريينمن النازحين  4,800األخطاي الموومة .  على مواجه  خةماتوكان المقدية الصح  والسالم ، وتعزيز 

  والمجتمعات المضيفة

 ،000280  
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  التحتية ىالبن و قعاموال حالةلتحسين  نموذجيةتنفيذ مشاريع  
 التحتة  داخل األحةاء ىتنفةذ مشاييع يائدة تهدف إلى تحسةن الوصول إلى الخدمات الحضري  األواوة  والبن

سنسب  عالة  من الالجئةن السوييةن والعائدين اللبناسنةةن، وغةرهم من الفئات  ذاتالفقةرة والمكتظ  بالسكان 

  ين والعائدين اللبنانيين والمجتمعات المضيفةنازحالسوريين ال شخص من 6,720. األخرى  الضعةف

 002,235  
 

 مناسبة آويم و جعلهاإعادة تأهيل / تطوير / إصالح الهياكل دون المستوى المطلوب  
شخص  200لخلق ظروف معةشة  مالئم .  ات السكنة وحدوالتنفةذ التحسةنات المادي  الدائم  للمباسن  الخاص  

 ين والعائدين اللبنانيين والمجتمعات المضيفةنازحالسوريين المن 

 ,00084  
 

 المراكز الجماعيةبإدارة المأوى  
 320كز الجماعة . امرالجماعة ، وذلك من خالل إسنشاء وتدييب لجان إداية المراكز الي  شامل  تويةر آلة  إلداية 

  النازحين السوريين والمجتمعات المضيفةمن 

 ,00056  
 

 لمأوىاالمتعلقة بحتياجات اال في مساعدةلتعزيز القدرات الفنية للمنسقين على مستوى البلديات ل 
من خالل تويةر التدييب والمعدات الضرويي  و ذلك  تعزيز القديات الفنة  للمنسقةن على مستوى البلديات

. خرىاال الضعةف وغةرهم من الفئات  سكان النازحةنالمأوى للب المتعلق  حتةاجاتي  االوتجاب  لال لمساعدةل

 بلديات 5النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة في 

 

 004,22  
 

i 000,863,4  الحماية  
 التمويل المطلوب

 اتيلدعم المؤسسا 
مراكز تنمة  اجتماعة  تابع  لوزاية الشؤون  3مراكز حدودي  و  3 فائدةالمعدات لتويةر  موظفةن ودعم ال

  مشاريع 5من  كونن ومجتمعات مضيفة تتين سوريينازحاالجتماعة . 

 0,00056,2  
 

 (تأطيربناء القدرات )التدريب وال 
 320 و ة مؤوسات عمومو مسؤول عموم  تابعةن لالحدود  ي  اداية مسؤول  640التدييب والتوجةه الفن  ل 

 تقديم ي  األمامة  الخطوط ي  والعاملةن المدسن  والمجتمع ،مواقع الجماعة لو  تنسةق اداية تابعةن ال

 المضيفة. النازحين والمجتمعات السوريين 1,280. ووييا من النازحةن لدعم و مساعدة وذلك الخدمات،

 000,056  
 

 يد مواصفات العائدين اللبنانييندتح 
، بما لضعاف الحا من من سوريا لبناني دعائ 30,000 تحديد مواصفات ي  تسجةل و لبنان مواصل  دعم حكوم 

 حديثا. عائدون الجدد الذين قدموا أو ال ملم يتم الوصول إلةهالذين العائدين  ي  ذلك
  

 00،0004  
 

 توفير الخدمات من خالل المراكز المجتمعية 
الخدمات، التوعة ،  بشأنخدمات النفسة  واالجتماعة ، األسنشط  التريةهة ، خدمات الحماي ، تقديم المشوية ال

 لنازحين السوريين والمجتمعات المضيفة شخص من ا 16,000جتمعة . ممن خالل مراكز التنمة  الالخ، و ذلك 

 000,032  
 

 دعوة للحماية البحث وال 
حماي  واالتجاهات )بما ي  ذلك المؤوسات األكاديمة (، التقايير، النشرات الصحفة ، الحول قضايا  ْةنإجراء بحث

 النازحين حول تْينير/ نش ْيندراست. االياض  المعنة لحماي ، بما ي  ذلك الوصول إلى ل، األحداث والدعوة المناهج
   السوريين والمجتمعات المضيفة

 000,016  
 

 رشادالوعي المجتمعي واال 
 ،االتصال المجتمعة  سنقاطالخدمات المتاح  الت  تقدمها  بخصوصعات / المجتمعات وجممللتنويري  ي  ووتوعدويات 

السوريين  نم 12,000 ،الخ ،الالجئةن الفلسطةنةةن المتطوعةن من ووييا ،مواقع الجماعة الإداية وتنسةق لجان 

 النازحين والمجتمعات المضيفة 

 000,016  
 

 أفراد المجتمعدعم وبناء قدرات  

  امستفيد 80. لها واالوتجاب  شواغل الحماي مجتمع )األيراد واللجان( لتحديد دعم وبناء قديات أيراد ال

 0،00016  
 

 إدارة الحاالت 

 مستفةد من ذوي االحتةاجات الخاص  )باوتثناء األطفال والناجةن 80إداية الحاالت وتقديم المشوية الفردي  ل 

 امستفيد 80عالة . المتووط  أو ال ةيوخطال حاالت ( ي و النوع االجتماع  الجنس على أواس العنف من
 

 000,48  
 

l 4,080,000  ساسيةالمساعدة األ 
 التمويل المطلوب

   ويةالمنح النقدية الشت 

 عافضلعائدين اللبناسنةةن ا تمكةنطريق بطاقات السحب اآلل  لالشتاء عن صل الخاص  بفتقديم المنح النقدي  
شهر البايدة من خالل شراء وقود للتديئ  لألاالوتعداد بشكل أيضل  من من ووييا والالجئةن السوييةن الحال

و النازحين السوريين شخص من  16,000. الشتاءبفصل ذات الصل  خرى األوغةرها من االحتةاجات األواوة  

 العائدين اللبنانيين 

 0،00092،1  

 ية قطاع نقدية تحويالت/ متعددة األغراضوفير منح ت 
االجتماع  ذوي الوضع تقديم منح سنقدي  متعددة األغراض عبر بطاقات السحب اآلل  لالجئةن السوييةن 

النازحين السوريين والعائدين من  4,000والعائدين اللبناسنةةن من ووييا، والمجتمعات المضةف .  الهش واالقتصادي

 اللبنانيين والمجتمعات المضيفة

 0،00084،1  
 

 المواد غير الغذائيةب وية المتعلقةمساعدة العينية الشتال 
 16,000توزيع البطاسنةات وغةرها من المساعدات العةنة  للحد من آثاي األخطاي الموومة  على األور الضعةف . 

 لنازحين السوريين والمجتمعات المضيفةشخص من ا
 

 ,000272  
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 واالقتصاديضعف االجتماعي تحديد مواصفات ال 
 زيايات على مستوى األورة لتقةةم الضعف االجتماع  واالقتصادي لالجئةن السوييةن والعائدين اللبناسنةةنب القةام

 ين السوريين والعائدين اللبنانيين والمجتمعات المضيفة نازحالمن  4,000من ووييا، والمجتمعات المضةف : 

 ,00048  

f 000,699,3  الصحة  
  التمويل المطلوب

 
 تقديم االستشارات الطبية من خالل الرعاية الصحية األولية

مراكز  ي  مستفيد )النازحين السوريين والعائدين اللبنانيين والمجتمعات المضيفة( 67,200 لتقديم االوتشايات الطبة  

بما ي  ذلك دعم المنظم  الدولة  للهجرة ي  الجنوب والبقاع والشمال، الت  تحظى بالرعاي  الصحة  األولة  
 . ألمراض غةر المعدي المتعلق  باشايات وتالرعاي  ما قبل الوالدة، والرعاي  الصحة  لألمهات واألطفال، واال

 00،0006,1  
 

 
  تقديم الدعم المالي للوصول إلى خدمات التشخيص

 لىعصول تمكةنهم من الحجل ألن والمجتمعات المضيفة( ين السورييمستفيد )النازح 24,000تويةر الدعم المال  ل 

المنظم  الدولة  للهجرة ي  الجنوب    من قبلمودعالم ي  مراكز الرعاي  الصحة  األولة  خدمات التشخةص
  .والبقاع والشمال، ومرايق صحة  مختاية أخرى

 000,880  

 
  تقديم الدعم المالي للوصول إلى خدمات المستشفى

لى خدمات عصول تمكةنهم من الحل ن ومجتمعات مضيفة(يسوري نيمستفيد )نازح 240تقديم الدعم المال  ل 

لسل المقاوم  وذلك بالتنسةق مع البرسنامج الوطن   ،المستشفةات، خصوصا بالنسب  للرعاي  وتشخةص السل
 .تحت إشراف وزاية الصح  العام 

 0،00048  

 

 
 ألمراض المزمنةلتوفير ما يكفي من األدوية 

ي  مراكز الرعاي  ن ومجتمعات مضيفة( ين سورييمستفيد )نازح 8,800 ل األمراض المزمن تويةر ما يكف  من األدوي  

  ي  الجنوب والبقاع والشمالة المنظم  الدولة  للهجر هادعمالت  تالصحة  األولة  

 ،000803  

 

 
 الحادةض امرلال من االدوية توفير ما يكفي 

ي  مراكز الرعاي   ن ومجتمعات مضيفة(ين سورييمستفيد )نازح 24,000 ل ألمراض الحادةلتويةر ما يكف  من األدوي  

  .ي  الجنوب والبقاع والشمالة المنظم  الدولة  للهجر هادعمالت  تالصحة  األولة  

 0،00023  

 

 
 وزارة الصحة العامةبدعم الموظفين الرئيسيين 

ام ، لوزاية الصح  العتابعةن  متابعة العالج( عمالوفنيي أشعة  ،فنيي مختبرات ين،ممرض، )أطباء رئيسيا موظفا 24دعم 

  .لبرسنامج الوطن  لمكايح  السلبا يةما يتعلقال وةما 

 0،00032  

 

 

 

  لموظفي وزارة الصحة العامة  أساسية توفير دورات تدريبية
السل ب  علقالقضايا المتب خصوصا يةما يتعلق، زارة الصحة العامةبوموظفا  48 تويةر دويات تدييبة  أواوة  ل

 لصل .والموضوعات ذات ا

 ,00016  
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 العراق
    2017 للخطة االقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات مشاريع المنظمة الدولية للهجرة وطلبات التمويل

  

 
$8,923,186 
 مجموع التمويل المطلوب

l 160,020,2  ساسية الحاجات األ  
 التمويل المطلوب

  الوقودتوزيع قسائم  

 يصل الشتاء الحتةاجات الوقودب ي  التزود المساعدة لتويةر الضعةف  األور على يتم توزيع قسائم

 .المضيفة والمجتمعات الالجئين من 25,000

 160,020,2  
 

T 447,133,5  العيش  كسب سبل  
  التمويل المطلوب

 الصغيرة األعمال دعم 
 الالجئين من 2,400 باوتهداف (الزياع  وغةر الزياع ) الصغر ومتناهة  الصغةرة للشركات األعمال دعم

 المضيفة  والمجتمعات

 447,43,14  
 

 ألجل التوظيف التدريب 

 ،المهن  والتدييب م،العمل، التدييب أثناء يترة التعل   أثناء التدييب)ألجل الحصول على عمل  التدييب تويةر

  .المضيفة والمجتمعات الالجئينشخص من  1,000 لفائدة( المهايات وسنقل

 1,188,000 

 849,024  االجتماعي  التماسك <
  التمويل المطلوب

 االجتماعي التماسك أنشطة 
 المضيفة والمجتمعات شخص من الالجئين 4,368التعبئ  لفائدة  وأسنشط  المحل  المجتمع إشراك

 849,024 
 

c 8722,25  لتعليم ا  
  التمويل المطلوب

 نقل الطالب إلى المدارستسهيل  

عدد المسجلةن ي  التعلةم ما قبل االبتدائ ، والتعلةم األواو ،  والثاسنوي، وبعد المرحل  الثاسنوي   الريع  من

 . الجئ سوريطالب  540 لفائدة ي  المدايس الرومة 

 8722,25  
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 ردناأل
    2017 ة األزماتهلالجئين وتعزيز القدرة على مواجللخطة االقليمية  مشاريع المنظمة الدولية للهجرة وطلبات التمويل

 

 
$ 9, 655 ,000 
 مجموع التمويل المطلوب

l 000,000,3  ساسية الحاجات األ  
 التمويل المطلوب

 الغذائية للسوريين في الحدود الشمالية غير المساعدة الطارئة المتعلقة بالمواد 

 .الة الشم الحدود على السوييةن إلى الشتاء يصل ومستلزمات والمالبس األواوة  الغذائة  غةر المواد تويةر

 .سوري الجئ 100,000

 3,000,000 

e  األمن الغذائي  
0,00001  

 التمويل المطلوب

 المساعدة الغذائية الطارئة للسوريين على الحدود الشمالية 
 الجئ سوري  100,000تويةر الخبز للسوييةن على الحدود الشمالة .  

 
100,000 

i 2,700,000  الحماية 
 التمويل المطلوب

 السورية الالجئة  لألسر المخيمات بين فيما األسر شمل جمع 
 ة اإلمايات -األيدسنة   والمخةمات األزيق الزعتري، بةن المخةمات، إداية مع بالتنسةق وذلك النقل، ووائل تويةر

  سوري الجئ 800. سنفس المخةم ي  الواحدة األورة أعضاء جمةع اقام  تويةر إمكاسنة  أجل من

 700,000 

 النقل و المساعدة عند االستقبال على الحدود 
المساعدة ي  النقل من الحدود إلى المخةمات، وتقديم ضمان النقل اآلمن واإلسنساسن  لالجئةن من الحدود. 

المساعدة اإلغاثة  الفويي  )الماء والشاي(، التسجةل المسبق، الفحص المتعلق باللةاق  للسفر. توزيع وجبات 

 الجئ سوري  25,015الطعام الت  يقدمها البرسنامج العالم  لألغذي  للترحةب بالالجئةن. 

 750,000 
 

 االتجار مكافحة مهارات على والتدريب بالبشر االتجار مخاطرب ةوعيتال 
 باألشخاص، واالتجاي التهريب مخاطر حول السوييةن و المواطنةن األيدسنةةن  الالجئةن وع  تنظةم حصص لريع

و المؤوسات الحكومة . كما  الحكومة  غةر المنظمات تقدمها الت  والخدمات المحتملةن الضحايا وتحديد
ملةن المحت الضحايا الحكومة  والوكاالت تدييبا حول المفاهةم األواوة  وتحديد غةر موظفو المنظمات وةتلقى

  .مواطن أردنيو الجئ سوري 1,134لالتجاي. 

 100,000 

 الشمالية الحدود على االحتياجات تقييم 

 ةنالت  تستهدف السويي اإلسنساسنة  األسنشط  لحسن وةر و ذلك والرصد االحتةاجات وتقةةم البةاسنات جمع تعزيز

 .سوري الجئ 100,000. الشمالة  الحدود على

 150,000 

 الشمالية الحدود على والمعدات التحتية البنى تحسين 
. الة الشم الحدود على للسوييةن اإلسنساسنة  المساعدات وصول لتعزيز المعدات من وغةرها التحتة  البنى تويةر

 .سوري الجئ 100,000

 1,000,000 

T 000,465   العيش  كسب سبل  
  التمويل المطلوب

 توفير التدريب على مهارات البستنة الحضرية للمرأة السورية واألردنية 

ووف يتم تشريك المرأة السويي  واأليدسنة  ي  دويات تدييبة  ي  البستن  الحضري  لتحسةن األمن الغذائ  
الصغةرة. و وةمكن هذا النشاط من زيادة التماوك ي  المجتمع من على سنطاق األورة وتشجةع الشركات 

 والسوييةن الالجئةن شخصا من  40. لسويي  المقةمات ي  سنفس البلدي خالل الجمع بةن المرأة األيدسنة  وا

  .االيدسنةةنالمواطنةن 

 180,000 

ة المتضررة من األزمة السوريتعزيز تنمية مشاريع مبتكرة لتوفير حلول مستدامة للسكن في المناطق  
 في سوريا واألردن.

وتقوم المشاييع باشراك المهندوةن المدسنةةن والمعماييةن ي  ويش  عمل لتحسةن مهاياتهم ي  مجال 
لمهنةةن الذين يتم التخطةط الحضري والحلول المبتكرة والمستدام  للسكن. ووةكون على كل واحد من ا

ن مشاييعهم للجهات الدولة  الماسنح  والوكاالت والمنظمات غةر مشروع وووف يقدمو اختةايهم تصمةم

  .شخصا من الالجئين السوريين و المواطنين االردنيين 20. المعنة  الحكومة  والسلطات

 85,000 

تحسين الجاهزية للتوظيف بالنسبة للشباب السوري واألردني من خالل توفير التدريب على المهارات  
 القانونية الناعمة واالستشارات

تحسةن الجاهزي  للعمل بالنسب  للشباب ي  بلدي  وحاب، على حد وواء الشباب السويي و من المجتمع 
المضةف )بما ي  ذلك األيدسنةةن والمهاجرين( من خالل تويةر دويات تدييبة  على المهايات الناعم  وتقديم 

 الجئ سوري و مواطن أردني.  228المشوية القاسنوسنة . 

 200,000 

c  000,1,300  التعليم  
  التمويل المطلوب

 النقل إلى المدرسة 

 6,180تقديم المساعدة ي  النقل للطالب السوييةن لتمكةنهم من الوصول إلى المدايس داخل مخةم األزيق. 

  .الجئ سوري

 1,300,000 

f 0,00000,2   الصحة  
 المطلوب التمويل
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 الطارئة التطعيم حملة 
. الشمالة  الحدود على ةنالسويي لألطفال المعدي  األمراض من وغةرها الحصب /  األطفال شلل ضد التطعةم

 سوري الجئ 25,500

 000,100  
 

 نالالجئي بين والعالج ،والتشخيص البشرية، المناعة نقص فيروس من و الوقاية من السل تعزيز 
 األردن في السوريين والمهاجرين

 ةنالالجئ بةن المبكر التشخةص وحمالت السل الوع  حول مرض يتعلق بريعيةما  الصح  لوزاية تقديم الدعم
 .المضةف  والمجتمعات والمهاجرين السوييةن

 المضيفة والمجتمعات المهاجرينمن و سوري الجئ 239,500

 50,0001,7  
 

   الروتيني و في حاالت الطوارئ لالجئين طعيمتوفير الت 

األمراض المعدي  شديدة االسنتقال )الحصب  وشلل األطفال والكزاز( بةن الالجئةن السوييةن داخل  الحد من اسنتشاي
وتوعة  األور  ،ون  15دون ون لالطفال المخةمات. التطعةم ي  حاالت الطوايئ ضد شلل األطفال والحصب  

 .عتريالزداخل مخةم  ي  يابع  السرحان، التطعةمات الروتةنة  ضد الحصب  وشلل األطفال

  .الجئ سوري 6,900 

 50,0001  
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 مصر
  2017 ة األزماتهللخطة االقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواج مشاريع المنظمة الدولية للهجرة وطلبات التمويل

 

 
$ 1,111,000 
 مجموع التمويل المطلوب

T  43  العيشسبل كسب ,0007  
  التمويل المطلوب

 
لمن  تالشركا تسجيل أو/  و العمل تصاريح للحصول على لالجئين اإلدارية/  القانونية المساعدة تقديم

 يهمه األمر

 سوريا الجئا 50

 ,00015  

 
 صغيرة بعث شركات أموال ألجل ابتداء توفير

 سوريا الجئا 15
 150,000 

 
 المتعطلة  الشركات لتجديد الدعم تقديم

 شركات متعطلة  5
 50,000 

 
 عمل متعلّ  \على  بللتدرّ  أشهر ستة لمدة راتبمالي في شكل  دعم توفير

 سوريا الجئا 40
 ,00072  

 
 لتعزيز األعمال ورجال عمل عن المضيف الباحثين للسوريين وأفراد المجتمع مشتركة تدريبات

 المتبادل والتفاهم االجتماعي التماسك و تقوية المهارات
 المضيف المجتمعمن  و فردا الجئا 80

 0,0002  

 
 الممارسات وأفضل والوطني، الدولي العمل قانون بخصوص العمل ألرباب والتوجيه للتدريب جلسات
 السوريين الالجئين توظيف وفوائد الموظفين، بقاء لتعزيز

  رجل أعمال. 15

 10,000 

 
 االجتماعي التماسك لدعم الثقافات متعدد التواصل على الحكوميين تدريب المسؤولين

 حكوميا مسؤوال 60
 0,0002  

 
لسوريين ا من كل احتياجات تلبي التي العيش المتعلقة بسبل كسب المستهدفة التدخالت وتنفيذ وضع

 والمضيف  المجتمع
  .المضيف ْين اثنْين من الالجئين و المجتمعمجتمع

 0,00001  

i 000292,  الحماية  
 التمويل المطلوب

 مثل أخرى خدمات ومطلوبا تقديم ممكنا ذلك كان وحيثما للموقيفين، الغذائية غير المواد توفير 
 للموقوفين. واإلنسانية الطبية والمساعدات والنفسية و االجتماعية  القانونية المشورة

 المهاجرين من وغيرهم الجئ 100

 25,000 

 و العنف القائم على نوع الجنس الجنسي العنف الكرامة على الناجين من مجموعات توزيع 
 المهاجرين من وغيرهم الجئ 500

 5,000 

مساعدة لجان حماية الطفل في االستجابة الحتياجات الحماية الخاصة باألطفال المهاجرين غير  
 (UMCsالمصحوبين بذويهم )

  الطفل لحماية لجان 4

 20,000 

 المصحوبين بذويهم وتوفير غير المهاجرين األطفال تحديد على الحكوميين المسؤولين تدريب 
 الخدمات المناسبة لهم 

 حكومي مسؤول 100

 25,000 

 الخدمات وتنسيق ةزمرك في مساعدةال 
 المهاجرين من وغيرهم الجئ 200

 ,000100  

  المحلي المجتمع من متطوعون إعالمية ينظمها جلسات تسهيل 
 المضيفة و من المجتمعات الجئ 400

 ,00010  

 الخدمات لمقدمي المستفيدين لتقديم يةمجتمع فعاليات تنظيم 
 المضيفة والمجتمعات الالجئينمن  1000

 ,00010  

 بوصلة و تعزيزها اإللكترونية للمعلومات البوابة المحافظة على 
  المضيفة و من المجتمعات الجئينمن   6000

 ,00012  

 المتاحة الخدمات حول إعالمية مواد ونشر إنتاج 
 مضيفة ومجتمعات الجئ 3000

 5,000 

 وأفراد نالالجئي من يستفيد منها كل التي المضيفة المجتمعات في المساعدة في تجديد البنى التحتية 
 المضيف المجتمع

 (2مجتمعْين محليْين اثنْين )

 ,00080  

f 000382,  الصحة  
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 التمويل المطلوب

 للمفوضية التابعةغير  للحاالت الالزمة الطبية الخدمات و االحالة الى الحرجة الحاالت نفقات تغطية 
 المفوضية من قبل أحيلت التي تلك أو/  و السامية لالجئين

 المهاجرين من وغيرهم الجئا 20

 50,000 
 

 التابعة للحاالت الالزمة الطبية الخدمات و االحالة على اإلعاقة ذوي األشخاص نفقات تغطية 
 المفوضية من قبل أحيلت التي تلك أو/  و للمفوضية السامية لالجئين

 المهاجرين من وغيرهم الجئين 5

 25,000 
 

 لوصولا يمكنهم ال الذين لفائدة السوريين متنقلة صحية عيادات لتسيير المعنيين الشركاء مع العمل  
 .العامة الصحية المرافق إلى

 مصري 4,000 و سوريين 6,000

 100,000 
 

 واألدوية والمواد المعدات من خالل توفير الصحية المرافق تحسين 
 (2مرفقْين اثنْين )

 0,0008  
 

 تدريب المتطوعين السوريين في مجال الصحة المجتمعية  
 المضيف المجتمعمن  و الجئا 30

 10,000 
 

 متطوعون في مجال الصحة المجتمعية قوم بها يتسهيل جلسات التوعية التي  
 المضيف المجتمعمن و الجئا 52

 ,00025  
 

 األخرى المهاجرين ومجتمعات المضيف من المجتمع المجتمعية مجال الصحةفي  العاملين تدريب 
 المضيف ومن المجتمع الجئا 45

 5,0001  
 

 الوقائية والتدابير الخدمات على والحصول األمراض حول الوعي لرفع صحية أيام تنظيم 

 المضيف ومن المجتمع الجئا 1,500

 50,000 

 

 

 


