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 ،االجتماعي التماسك  :المفتاحية الكلمات
 تركيا، سوريا، ،نوالالجئ
 مركز اورفا، شانلي

 اجتماعي

 اإلنسانية IMPR ،تركيابرنامج بال رئيس ألجان أوميت  :اتصال
center/-community-http://imprhumanitarian.org/en/urfa 

 خطوة خطوة وتقدم ،بكرامة المستهدفة الفئة احتياجات لتلبية المشروع أنشطة جميع في الحماية موتعم
 الرفاه .الطويل المدى على المضيف المجتمع في التكامل لتحقيق ضروري وهف طبيعية حياةب اإلحساس

 خطوات والتوظيف التعليم أن حين في المضيف، المجتمع في االندماج نحو أولى خطوة هو الشخصي

  .اتخاذها يجب التي إضافية

 إناث، 22387 ذكور، 24721 منهم ،(2016 أكتوبر 31 من اعتبارا) أفراد 47108 المشروع وصل

أن  الجدوى دراسة كشف .الالجئين الحتياجات بالنسبة أهميته يبينوهذا  ،18 سن تحت طفل 22052و

 المضيفة والمجتمعات المخيمات خارج الالجئين إلى الخدمات تقديم في محوري دور له جتماعياال مركزال
 .والتوعية الثقافية واألنشطة واالجتماعي النفسي والدعم التعليمو الرزق كسب خالل من

 

 

 السياق والتحدي

 

 الدولي المركز فإن ولذلك، .السوريين الالجئين عاليا تدفقا أورفا منطقة تشهد
 الخدمات لتقديم اجتماعي مركز أنشأ (IMPR) األوسط الشرق في السالم لبحوث

 IMPR قترحي .والالجئين المضيفة المجتمعات بين االجتماعي التماسك وتحسين

 .والحماية والتغذية والنظافة والتعليم الصحة على يركز القطاعات متعدد مشروع

http://imprhumanitarian.org/en/urfa-community-center/


 

 والموظفين السوريين لالجئين والعربية التركية اللغة دورات :ةجتماعياال المراكز في المنظمة األنشطة 

 تقنية؛ دوراتو الترفيهية أنشطة التركي،

 ؛السوري الوضع حول الوعي الكتساب المحلية والجامعات المضيفة المجتمعات مع ندوات تنظيم تم 
 أولية؛ صحية ةخدم تأسيس تم 
 لحقوق محلية أدوات باستخدام أورفا في لالجئين وغيرها القانونية المشورة المناسب، التعليم توفير 

 اإلنسان؛
 ذات العالجات من وغيرها واالجتماعية النفسية المشورة على حصولهم لتسهيل التعذيب ضحايا تحديد 

 التركية؛ الحكومية غير والمنظمات الحكومية الوكاالت تقدمها التي الصلة،
 لالجئين؛ الذاتي االكتفاء لدعم للدخل مدرة بأنشطة القيام 
 يساعد أن يمكن الذي ودي، جو وخلق النظامي غير التعليم لخدمات السوريين األطفال وصول تسهيل 

 .التركي المجتمع في لالندماج الالجئين األطفال
 للخطر المعرضين السوريين من الملحة االحتياجات لتلبية "الخاصة االحتياجات ذوي صندوق" إنشاء 

 .عينية مساعدات خالل من المضيف المجتمع وأفراد للغاية
 من المحلية المجتمعات على واضح تأثير وترك اجتماعية قيمة لخلق "الجماعة مبادرة مشاريع" إجراء 

 .إجراء خالل

 :النتائج

 من كل إلى موجهة أنشطة خالل من :نووالالجئ المضيفين السكان بين االجتماعي التماسك زيادة 

 المضيف المجتمع وعي وزيادة الالجئين، احتياجات تلبية إلى تهدفو والالجئين المضيف المجتمع

 .اجتماعية مراكز إنشاء خالل من ودية اجتماعية بيئة وخلق السوري، الوضع على
 محددة، أنشطة ايتعلمو أن الالجئين مكنت المشروع بفضل :اقتصاديو اجتماعي إدماج الالجئين زيادة 

 لتكامل التركي، السوق في اليدوية المنتجات بيع أجل من والحرف الفنون تقنيات المثال، سبيل على

 .والمجتمع المضيف االقتصاد في أفضل
 السوريين الالجئين مع يتعاملون الذين التركي لموظفي العربية اللغة دورات :الخدمات تقديم تحسين 

 .الخدمات تقديم تحسين إلى أدى مما الالجئين، مع أفضل بشكل التواصل من همتمكن

 

 

 اإلجراءات والنتائج

 

 والتوعية لإلحالة، قوية وآلية القضايا، إدارة جتماعياالالمركز  أنشطة تشمل
 المقابلة، وتقنيات الحوسبة، األساسية، الحقوق األطفال، وعمالة اإلنجابية، الصحة)

متنقلة  نقاط ،المعلومات يف المشورة وتقديم (الذاتية السيرة االتصال، ومهارات
 اإلجراءات .التوعية وأنشطة الوثائق ترجمة التعليمي، التسجيل المعلومات، لحماية

 :هي المشروع هذا خالل المعنية الرئيسية



 

 

 :للنجاح الرئيسية المكونات

 مع والتنسيق التعاون خالل من المناسب الوقت في تنفيذو الالجئين الحتياجات صحيحة تحليالت يتم 

 وآلية ةجتماعياالكز االمر في القضايا إدارة وخدمات لإلحالة قوية آليةبفضل  وذلك آخرين خدمة مقدمي

 .النتائج على القائم النهج مع المتابعة،
 في بما والالجئين، المضيف المجتمع من كل إلى موجهة أنشطة خالل من االجتماعي التماسك زيادة 

 .والرجال واألطفال النساء ذلك
 بشكل التواصل من همتمكن السوريين الالجئين مع يتعاملون الذين التركي لموظفي العربية اللغة دورات 

 .الخدمات تقديم تحسين إلى أدى مما الالجئين، مع أفضل

 

 :المبتكرة الجوانب
 الخدمات متعدد مركز من االستفادة إمكانية لديهم ليس الذين المستفيدين هؤالء لتشمل التوعية أنشطة 

 .شهادات على المشاركون يحصل الدورات، هذه من االنتهاء وعند .وأنشطته
 توفير خالل من الصدمة بعد ما اضطرابات من يعانون الذين األطفال الحتياجات خاص اهتمام ويولى 

 .واالجتماعي النفسي والدعم للطفل الصديقة المساحات

 والمتابعة المستفادة الدروس

 

 والمخاطر تحديات
 تحديا يمثل المستضعفين لجميع المركز خدمات إلى الوصول ضمان 
 .صعبة صحية ظروف أو النقل مرافق كفاية عدم مثل الحواجز، مختلف بسبب
 الدعم إلى بحاجة المستفيدين من أكبر عدد :كافيا ليس القدرات بناء 

 .الخدمات على والحصول
 ألنه ،اخطرو هاما تحديا الوقت نفس في هي لألنشطة االنتظار قوائم 

 .المستهدفين السكان جميع إلى التوصل يجوز ال

 المتماثل النسخ على لالرتقاء توصيات

 

 مختلف في IMPR قدرات عاملين بناء هو المشروع لهذا الرئيسية المكونات أحد

 الشؤون وإدارة المشروع، دورة إدارة المشروع، مقترح كتابة مثل المجاالت،
 وزيادة ماليا مستدام المشروع يكون أن على يساعد هذا .الخ واألمن، المالية،

 بشكل المشروع هذا يعتمد كما .المستقبل في تمويل على للحصول التقدم فرص
 المستوى علىأو  أورفا في المحلي المستوى على سواء الدعوة على كبير

تمويل  على للسيطرةوالمحلية  الحكومية السلطات لتشجيع أنقرة في المركزي
 مشروع تكرار ألي البلدية مع قوي تعاون المستحسن من .االجتماعي المركز

 .النوع هذا من



 

 
 :موارد

 2513000:التمويل مبلغ  ( $سنة 2 لمدة - BMZ خالل من WVI) 2 لمدة) يورو 948540و 

 .لالحتياجات تبعا IMPR العامة القيادة مساهمة إلى باإلضافة (GIZ خالل من سنة

 عن المسؤول المشروع، مدير بينهم من شخصا، 48 من العمل فريق يتألف :البشرية الموارد 

 مترجم، البيانات، قاعدة/  المعلومات تكنولوجيا واللوجستية، والمالية والتقييم الرصد مسؤول المشروع،

 ن،وومساعد القضايا مدير ومساعد، النفسي ومساعد، مسؤول التوعية مسؤول اجتماعي، أخصائي
 نفسي، معالج جلدية، امراض طبيب نساء، امراض طبيب النفس، علماء ن،وومساعد حماية مسؤول

 .نومتطوع ،مشرف االتصاالت، موظف استقبال، موظف النظافة، وعمال نوسائق

 والهجرة والالجئين السكان لشؤون المتحدة الواليات مكتب :التمويل مصادر (BPRM) خالل من 

 .2017-2015 بين ( WVوGIZ ) BMZ، 2015-2013 بين - لالجئين الدانماركي المجلس

 الفنية الترتيبات

 

 :التعاون
 المدنية الحماية وإدارة اإلنسانية المساعدات قبل من المشروع هذا تمويل تم

(ECHO) ينفذ  .لالجئين الدانماركي المجلس خالل من األوروبية للمفوضية

 المتحدة الواليات مكتب كان .اإلنسانية IMPRمن أورفا في االجتماعي المركز

 االميركية الخارجية وزارة في( BPRM) والهجرة والالجئين السكان لشؤون
 تمويل تم الحين ذلك ومنذ .2015 سبتمبر نهاية حتى الرئيسية المانحة الجهة

 عبر (BMZ) والتنمية االقتصادي للتعاون األلمانية الوزارة قبل من المشروع

 (.WVI) العالمية الرؤية ومنظمة( GIZ) التقني للتعاون األلمانية الوكالة


