العــــراق
صحيفـــة وقـائـــع

مخيم ديبكه  2الذي تم افتتاحه في منطقة مخمور في محافظة أربيل في ش ه ر ا الما ههي عاههتيعاا العدد المتنايد م
النانحي الفاري عبر ممرات الموصل اآلمنة – المفو ية الاامية لالمم المتحدة لشؤو الالجئي ()UNHCR

تشرين الثاني 6102

أهـــم األحــــداث

1,772,545

69,954

شوووووصصوووووا نازحا تسووووولم المسووووواعدة
الصواصوووووووة للمووو ولوازم اغاواثة
األسووواسوووية للفترة منذ كانون الثاني
1012

شووصصووا من فئات الرعاية
( 707707نوووووووووازحوووووووووا
 16,760الجئا) تسووووووولموا
المساعدة النقدية منذ كانون
الثاني 1012

225,445

1,813,872
شوصصوا نازحا تم الوصوول الي ررصد
شووؤون الحماية للفترة منذ كانون الثاني
1012

الجئا سوووريا مسووجال لغاية 31
تشرين األول 1016

التمويل المطلوب  549.9مليو دوالر امريكي

مجموع  5.5مليو

الممول
ّ
%65
الفجوة
%75

شصص من فئات الرعاية

األشخاص النانحو داخليا

* 4,183,906

النانحو العائدو

** 1,045,104

الالجئو الاوريو

225,445

الالجئو م غير الاوريي

47,431

عديمو الجناية

48,500

* المصدر :منظمة الهجرة الدولية ( -)IOMمصفوفة تترع النزوح
( )DTMمن  1كووانون الثوواني  1012الى  17تشووووووورين األول
 ، 1016رواغضووووووووافوة الى مليون نووازح للفترة رين عوامي 1006
و.1007
** المصوودر :مصووفوفة تترع النزوح ( )DTMمن  1كانون الثاني
 1012الى  17تشرين األول 1016

الموظفـــو :

المكاتـــا:

 260موظف محلي
 130موظف دولي

 2مكاتب في :رغداد وأرريل ودهوك والسليمانية والرصرة وكركوك.
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صحيفة وقائع المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين

التمويل في عام 2102

األشخاص من فئات الرعاية

صحيفة وقائع المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين -العراق

2

صحيفة وقائع المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين -العراق

العمـل مع الشركـاء
 قد يتأثر نحو  2.1الى  2.1مليون ش خخبا هجلم ول ال

هدأ في الس خخجهش ش خخر من تشخ خرين الو من قه الحكومة إلس خختةجدد مدينة المو خ خ وال

أدى الى نزوح أكثر من

 15ألف شخخبا من المحجف ة غليجية يول  25من تش خرين الثجني  .وكجنت الةمليجت الةسخخكرية ال جرية في المنج ا المحي ة قد تسخخههت في المزيد من حجالت النزوح لم موع
 110ألف شبا .ولقد شجركت المفوضية هشك مهجشر في ب

اإلست جهة المشتركة هين الوكجالت لحجالت ال وارئ البج ة همدينة المو

والمنج ا المحي ة همج.

 تقول المفوضخ خ خ خ خخية ،ك زء من آلية التنسخ خ خ خ خخيا هين الم مو جت المشخ خ خ خ خختركة هين الوكجالت التي تقدل الد ل الى ال مجت الحكومية لالسخ خ خ خ خخت جهة الى النجزحين دابليج ،هقيجدد ثالث
م مو جت هي :شؤون الحمجية وتنسيا المبيل/إدارد المبيل والمأوى/المواد غير الي ائية.
 تقود المفوضخ خخية اإلسخ خخت جهة لال ئين من بال الد ل المقدل الى السخ خخل جت في اقليل كردسخ خختجن الةراا ،ال

يسخ خختضخ خخيف نسخ خخهة  %96من الال ئين السخ خخوريين في الةراا ،وقد

حجف ت لى نمج شجم لضمجن دور المن مجت غير الحكومية ووكجالت االمل المتحدد البرى من بال الب ة االقليمية لإلست جهة لال ئين وتةزيز القدرد لى ال مود.
 كمج توا خ خ المفوض خخية تةجونمج مش الس خخل جت لتقديل الد ل لال ئين من غير الس خخوريين في اقليل كردس خختجن الةراا وفي وسخ خ و نول الةراا وك ل

ملمج لمنش حجالت إنةدال

ال نسية واإلست جهة لمج.

أبــرز نشاطــات المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين (  ) UNHCRفي عام 2102
الحمايــــة


النازحون -تقول المفوضخخية هجلتدبالت المهجش خرد والد ود وتةم كمنسخخا رئيسخخي من أ

الحمجية لألشخخبجا النجزحين دابليج هر تقديل الحمجية القجنونية وأنش خ تمج للحد من

حجالت الةنف القجئل لى أس خخجن النوع اال تمج ي واإلس خخت جهة لمج وك ل لحمجية ال ف  .هجإلض خخجفة الى أن مهجدراتمج التي تشخ خ ش لى المزيد من المشخ خخجركة مش الم تمةجت

المحلية المتضررد في ميش أنحجء الق ر مث مركز االت ج المشتر هين الوكجالت البجا هجلنجزحين وأداد ر د شؤون الحمجية.



النازحون العائدون قسررا ا -تُة ى الولوية في تدبالت المفوضخخية في الوقت الحجضخخر الى تحديد حجالت الةودد القس خرية من أمجكن النزوح واإلسخخت جهة لمج ومحجولة منةمج.
أيضج.
وتشم التدبالت اإلست جهة في أمجكن النزوح الثجنوية وأمجكن ال



تحديدهل وتقديل الحمجية والحلو لمل في ميش أنحجء

الالجئون -يسخ خ خختفيد جلهو الل وء والال ئون السخ خ خخوريون وغير السخ خ خخوريون من تدبالت المفوضخ خ خخية والتنسخ خ خخيا من أ

الةراا .وتشخم النشخ ة التنسخيا الشخجم لشخؤون الحمجية لال ئين السخوريين .أمج أنشخ ة الال ئين فتتضخمن ،لى سخهي المثج  ،توفير ملية التسخ ي وأنشخ ة ر خد شؤون
الحمجية والو خ خ خخو وك ل بدمجت حمجية ال ف والد ل النفس خ خ خخي واال تمج ي ل وبدمجت الةنف ال نس خ خ خخي والةنف القجئل لى أس خ خ خخجن النوع اال تمج ي والحمجية الم تمةية
والتدبالت الفردية .هجإلضجفة الى أنش ة إ جدد التو ين لةدد هسي من الحجالت الضةيفة من الال ئين في دو ثجلثة.

المأوى والمواد غير الغذائية


تةم المفوضخ خخية لى إسخ خختكمج

م السخ خخل جت المحلية من بال توفير مسخ خخج دد المأوى ولوازل اإلغجثة السخ خخجسخ خخية والتنسخ خخيا مش ال مجت االنسخ خخجنية الفج لة للمس خ خج دد في

تحسين ال روف المةيشية للنجزحين الضةفجء في داب المبيمجت وبجر مج في ميش انحجء الةراا .وت ر اإلستةدادات والت ميز لإلست جهة الى حجلة المو



ال جرئة.

لقد تحولت أولويجت اإلسخ خخت جهة اإلنسخ خخجنية للمأوى البج خ خخة لال ئين السخ خخوريين من حجلة ال وارئ الى تحسخ خخين الموو وت ويرهج .وقد رى ت وير أكثر من نسخ خخهة  %91من
ق ش المأوى الهجلية  29ألف في مبيمجت الال ئين في اقليل كردس خختجن الةراا هقوا د اس خخمنتية للبيل وم جهو ودورات للميجم وأمجكن اس خختحمجل فردية وتحس خخين أكثر من نس خخهة
 %61منمج أيضج هميجك



لهة مشجهمة للمنجز هدال ن البيل.

هدأت المفوضخخية توزيش المسخخج دات البج خخة لف خ الشخختجء الى الال ئين والنجزحين في شخخمر تش خرين الثجني والتي تتضخخمن حزمة بج خخة لف خ الشخختجء تشخخم غ 6ه جنيجت
وموقد وغ جء هالسخختيكي و خخفيحة لبزن المجء و خخفيحة لبزن النف

لك أسخخرد ،هجإلضخخجفة الى ح خخة من مجدد النف لرهةة أشخخمر غ 500لتر لك أس خرد ال ئة و 100لتر

لك أسرد نجزحة أو مسج دد نقدية لد ل السر في تلهية احتيج جت ف

الشتجء.

تنسيق المخيم وإدارته


تةم المفوضخخية مش الس خخل جت المحلية وال مجت اإلنسخخجنية الفج لة من أ

توفير البدمجت المنس خخقة الى الش خخبجا النجزحين دابليج والتدريل الى مو في إدارات المبيمجت

في ميش أنحجء الةراا.



توفر الفرا ال والة للشخخركجء بدمجت تنسخخيا المبيل توادارت دابل المبيمجت وبجر مج في ميش أنحجء الةراا .كمج يتوا خ هنجء قدرات مدراء المبيمجت والةجملين الميدانيين
في م ج تنسخ خ خخيا المبيل توادارت  ،مش التركيز لى محجف ة االنهجر .وتقدل م مو ة تنسخ خ خخيا المبيل توادارت  ،في م ج اإلسخ خ خخت جهة للمو خ خ خ  ،الد ل من بال تحديد مواقش
منجسهة إلقجمة المبيمجت.

التحديــــات


مخج ت از أ زاء كهيرد من محخجف تي االنهجر ونينوى مقيدد أو ال يمكن الو خ خ خ خ خ خخو إليمج من قه ال مجت اإلنس خ خ خ خ خ خخجنية الدولية الفج لة البرى .أمج في المحجف جت البرى ،فإن
الو و يبتلف إ تمجدا لى هيةة ال راع ال جر فيمج ،وتقول المفوضية هةملية الر د ن هةد في المنج ا التي ال يمكن الو و إليمج هشك مهجشر.

تش خ خخةر المفوض خ خخية هجالمتنجن للد ل المجلي المقدل من قه ال مجت المجنحة وك ل هجلنس خ خخهة لولئ ال ين س خ خخجهموا هش خ خخك مهجش خ خخر في الةمليجت :اسررررياال ا وبلج كا وكندا ومكيب
المسررررا دان اننسرررران اليابي للمووورررر ا واوب

والصرررر ن وجمةوا الج

وااليحاد االواوبي وفنلندا وفانسررررا والمان ا وصررررندوت اليمو ن اننسرررراني وا طال ا وال ابان

وجمةوا كوا ا والجةان المانح الخاص واسبان ا والسو د وسو س اا وادااة االمم الميحدة للشؤون الس اس

والمملك الميحدة والوال ان الميحدة االما ك .

بغـــداد ،)Teddy Leposky( :ماؤول إعداد التقارير ( ،)Nasreddine Touaibia( – ) leposky@unhcr.orgمااعد ماؤول إعداد التقارير () touaibia@unhcr.org
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