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 العــــراق

  اــسوري –آخر تحديث تشغيلي مشترك بين الوكا	ت 

  ٢٠١٤أيلول  ٣٠ - ١٦

 داثــم ا#حــأھ

� ا المجي تقودھرة التات ا�خيراً للھجمراق نظتان العيم كوردسى اقلوريون الون السد ال/جئاميع يف
اني المسلحة لجيش الدولة ا4س/مي كوبام فراق والشي العية فورھم الحد عبة بعة –دود التركيالعراقي
ل  ٢٤٥عائلة ( ٥٠بشكل غير شرعي. وكانت ول، وصھر أيلة شة نھايفرداً) قد وصلت الى ا4قليم لغاي

يم ي مخواءھم فم إيوك وتى دھم المعظمھا گم، فيمية لھة ا4ساسواد ا4غاثوفير مين وتاوي/ن ل/جئ
ن فرداً) الى مخيم باسيرما في اربيل ون ٣٥وصلت خمس عوائل (دعم مرة بة للھجة الدوليتھم المنظمقل

 السلطات المحلية.

ة  �اعدة المقدمع المسي توزيعيفة فل الضتم ا4نتھاء من تقيمم ا4حتياجات لكل خيمة لغرض تحديد العوائ
 لفصل الشتاء في مخيمات اربيل ا4ربعة.

ة أ �ات (محافظى المخيمرية الاطق الحضد يتواصل توجه ال/جئين السوريين من المنق أحل). ويتعلربي
رات نظي المخيمين فال ال/جئجيل انتقتيعابية.  اً التحديات بمخاوف السلطات لتسدرة ا4سة القلمحدودي

اعدة رامج المسي بعفاً فر ضراد ا�كثوتواصل المفوضية لھذا الغرض الدعوة مع السلطات لشمول ا�ف
 المقدمة لسكان المخيم.

والي  ٢٠١٥-٢٠١٤العام الدراسي ئين جبدأت المدارس في مخيمات ال/ �دم حب  ٥٠٠آ4ف و ٤وتخطال
يم ي مخوريين فين الس/ب ال/جئد لطي الجديسوري في مخيمات محافظة دھوك. كما بدأ العام الدراس

 أربات الدائمي (محافظة السليمانية). باhضافة الى عمل جميع المدارس ا4بتدائية في مخيمات أربيل.

ة ما زال معدل التحاق ال �بب كلفل) بسة أربيعيفاً (محافظم ضة بھة الخاص/جئين في المدارس ا4بتدائي
ألة يف المسندوق اليونيسث صي. ويبحزي المدرساج والب المنھة كتية وخاصتلزمات المدرسالمس

 لتوفير المساعدة ال/زمة.

وريا ( ٣٥٤آ4ف و ٤عاد  �ى س ٧٥٦آ4ف و ٣سوري من اقليم كوردستان العراق النھم مسدى مجلون ل
 المفوضية).

 

 

  امية لشؤون ال�جئينمفوضية ا!مم المتحدة الس طفل سوري يغادر صفه الدراسي في مخيم قوشتابا ل�جئين /

 أرقــام أساسيــة

 

614  

ف&&&رداً أكم&&&ل التس&&&جيل وفق&&&اً للقياس&&&ات 
الحيوي&&&&&&ة ل&&&&&&دى مراك&&&&&&ز المفوض&&&&&&ية 
للتس&&&&جيل ف&&&&ي مخيم&&&&ات كويرجوس&&&&ك 

  وداراشكران وباسيرما. وقوشتابا
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تم&&ت  مب&&ذويھ ينغير مصحوب قاصرين
  .مساعدتھم في دھوك

 

2,855  

وثيق&&&ة إقام&&&ة ت&&&&م إص&&&دارھا ل�جئ&&&&ين 
  في أربيل.السوريين 

 

 

677 

عائل&&&ة تس&&&لمت رزم ا!س&&&تعداد لفص&&&ل 
  .الشتاء في محافظة السليمانية

 

 

 التمويـــل

 امريكي دو4ر  412 ,040 ,474

ل الوك&&ا	ت ل-س&&تجابة العراقي&&ة مطلوب من قب&&
 RRPعبر خطة ا	ستجابة ا	قليمية السادسة (

6( 

30% 

دو!ر  143,022,799ت&&&م م&&&نح مبل&&&غ ( 
امريك&&&ي) لخط&&&ة ا!س&&&تجابة ا!قليمي&&&ة 

  ٢٠١٤لعام   (RRP6)السادسة 

 

 ا�ولويات

ا	س&&&&&&تعداد لفص&&&&&&ل الش&&&&&&تاء للمخيم&&&&&&ات  �
 والمأوى (أي ا	ستبدال والتصليحات).

مول ال-جئ&&ين غي&&ر المس&&جلين ال&&دعوة لش&& �
 ضمن برامج المساعدة في المخيمات.

  

 فئات الرعاية

   	جىء سوري   215,387
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  آخر تحديث ل-نجـــازات

 السياق التشغيلي
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 ا	نجــــــازات

 الحمايــــة  

  المخيــــــم

 ا!نجازات و اDثر

 .ي/ن گاوالى مخيم  ١حالة من مخيم دوميز  ٢٣٦رصدت المفوضية انتقال  �

ي ا �ادة فت الزية إن كانريع لمعرفح سام بمسم القير وتزواج المبكا4ت الادة حوك زي/غ أو 4حظت الجھات الفاعلة في حماية الطفل في محافظة دھ4ب
 تحديد مثل ھذه الحا4ت أو وجود زيادة في نمط الزواج المبكر.

رة �/ل فتل خي أربيين فات ال/جئي مخيمة فة  قامت شبكات الحمايل مرتبطة أربيات محافظي مخيمر فزواج المبكد الة ضدء بحملر بالبداد التقريإع
 تشرين ا�ول وتستھدف فعالياتھا ا4طفال والمراھقات والنساء والرجال. ١١با4حتفال باليوم العالمي للفتاة في 

ي  حالة ل/طفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويھم. ولقد ١٣٩توجد في الوقت الحاضر  �/ت فات المنفصد الفتيي تحدية فادة ملحوظاك زيت ھنكان
 ا�شھر ا�خيرة.

ار  �ي ا�عمات فبع فتياً  ١٨-١٥بدأ فريق لدعم الحماية للنساء المعرضات للخطر والزواج المبكر عملھا في المركز المجتمعي في عقره حيث تتجمع سعام
 مرتين في ا�سبوع للحياكة وبحث مصادر قلقھم.

ل.يتواصل إ �ي اربيتظم  صدار وثائق اhقامة وتجديدھا ل/جئين السوريين في المخيمات ا�ربعة والمناطق الحضرية فكل منھا بشة نفسل العمليا تتواصكم
رين ا4ول  ٧في كويرجوسك. ولقد تم إصدار أو تجديد إقامة حوالي ي تشة فدء العمليذ باً منت ٢٠١٣آ4ف شخصر كانداد التقرية إعع نھايآ4ف  ٤. وم

رة  ٨٥٥وثيقة إقامة قد تم إصدارھا الى السكان المؤھلين في مخيم داراشكران، فيما تم إصدار مجموع ألفين و ٤٠٠ووثيقة إقامة في محافظة أربيل خ/ل فت
 إعداد التقرير.



لعراق، ا ٧٣ –آخر تحديث تشغيلي مشترك بين الوكا4ت   

 

 
 UNHCR  (www.unhcr.orgمفوضية ا�مم المتحدة السامية لشؤون ال�جئين  (

3 

و �اعدة لمجموري  ٥٩ع قدمت الفريق القانوني لمركز المفوضية للحماية والمساعدة واعادة ا4ندماج/منظمة قنديل المسىء سل 4جي أربيى فول علللحص
 الوثائق المدنية في مخيمات اربيل. تطلبت المساعدة في الحصول على حالة جديدة  ١٤وتابع شھادات الو4دة والزواج. كما حدد 

ي  �ام الدراسن العى مة ا4ولي المرحلات فات المراھقن الفتير مرب كبيود تسن وجيم عة المخت إدارات مدرسندوق ٢٠١٥-٢٠١٤أبلغابع ص. ويت
 اليونيسيف المسألة مع الجھات الفاعلة في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع ا4جتماعي وحماية الطفل.

 

  المخيــــــمخارج 

 ا!نجازات و اDثر
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ن  مركز المفوضية للحماية والمساعدة واعادة ا4ندماجألتقت المفوضية مع مديرية ا4قامة وقوات ا�من ومحامي  �وريين مموء السالبي اللجع طث وضلبح
ألة مج وبالتالي 4يمكنھن التسجيل كمتزوجين او استئجار مسكن. وتم التوصل الى اتفاق 4 يمتلكون وثائق زواذه المسع مديرية ا4قامة وقوات ا�من لحل ھ

 ليتمكن ال/جئون من الحصول على الموافقة ا�منية وأستئجاء مسكن لھم.

  

  ا!حتياجات المحددة والثغرات المتبقية
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 الحلول الدائمة  

 ا!نجازات و اDثر

�  ?���# #� �����
�� ����% ���#� !4����
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#� ��������� ���# ������ز علع التركيت (ميرما) وأعطييم باسى مخ

 .٣٠حالة منھا وتركت  ٥٠ا�ولوية الى 

دة  �ات المتحى الو4ية الات المقدمق الطلبويدية وتعلية الساء بالحصد ا4يفادة بعفة ال/جىء/إعد صاطات تحديزت نشد تركرين ا�ول، فقھر تشى شال
ة التوطين في شھر أيلول على تحديد الحالة. باhضافة الى القيام بمقاب/ت في مجمع بعثة مساعدة العراق (يونامي) في أربيل، فقد اجرت بعثات لتحديد الحال

ي  ٢٤حالة ومراجعة  ٣٦في مخيمات محافظة أربيل ودھوك. وتمت مقاب/ت مع ر فا للنظا4ت منھأخرى لمرحلة تحديد الحالة وأعطيت ا�ولوية لثمان ح
 حالة). ١٦تعطى ا�ولوية لـ إمكانية تحديد صفة ال/جىء/إعادة التوطين (لم 

 علقت مقاب/ت تحديد صفة ال/جىء/إعادة التوطين في أيلول بانتظار بدء تقديم الطلبات للو4يات المتحدة. �

 تم قبول حالتين (سبع أشخاص) خ/ل فترة إعداد التقرير hعادة التوطين في السويد. �

  

 التعليــم  

  المخيــــــم

 ا!نجازات و اDثر
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 م الذي يتضمن تطوير المعلم ومشاركة المجتمع المحلي عبر رابطة الوالدين والمعلمين.برنامج دعم التعلي بدأ المجلس النرويجي ل/جئين �

يف اصفا دراسياً بن ١٢افتتاح مدرسة جديدة بمجموع  الدائمي وتزامن معه مخيم أرباتبدأ العام الدراسي الجديد للطلبة من ال/جئين السوريين في  �ھا اليونيس
 .طالباً من ال/جئين في الصفوف في الوقت الحاضر ٦١٢رى التحاق . وجرعاية المدير العام للتربيةتحت 

 .٢٠١٤ي أيلول وزعت مؤسسة بارازني الخيرية حقائب مدرسية وقرطاسية الى ا4طفال الملتحقين بالمدارس ا4بتدائية في العام الدراسي الجديد الذي بدأ ف �
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  / مفوضية ال-جئينوشتاباتوزيع مؤسسة بارزاني الخيرية للحقائب المدرسية في مخيم ق

  

  ا!حتياجات المحددة والثغرات المتبقية
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امجيجر �رض برنة لغة القديمة المؤقتة المدرسي منطقاحة فم  ي العمل في بناء مدرسة دائمية في مخيم قوشتابا ويطلب المجلس النرويجي ل/جئين مسدع
 المدرسة. ولقد تمت مشاركة الطلب مع الفريق الفني للمفوضية للنظر فيه.

 

 الصحـــة  

  المخيــــــم

 ا!نجازات و اDثر
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تھدفة  أكملت �ول مسھر أيلال لشلل ا4طفرض شوع الحملة الوطنية الشاملة للتلقيح ضد مين وم ٥مجمن  ٦١/يف مة ألن الخامسال دون سبة ا4طف(نس
الحملة الشاملة للتلقيح ضد مرض الحصبة في محافظة دھوك خ/ل شھر أيلول مستھدفة ا4طفال ل�عمار بين  استمرار. باhضافة الى % من الھدف)٩٨٫٥

 سنوات. ١٥أشھر الى  ٩

ي شخصاً ممن لديھم حا4 ٣٩٧آ4ف و ٥محافظة دھوك: أستفاد نحو  �ز وفيم دوميي مخة فحية المقدمدمات الصن الخية مة ونفست صحية حرجة ومزمن
 اوي/ن.گ
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ا استشارة للرعاية الصحية ا�و ١٠١آ4ف و ٦جرت  �ن بينھل، مة أربيي محافظة فات ا�ربعي المخيمة فا  ٢٦٩ليية. كمحة النفسة الصارة لرعاياستش
ات الخاص ذوي ا4عاقول ا�شأمين وصحي وترف الصاء والصق المى تواصلت أعمال التجديد في جميع مراكز الرعاية الصحية ا�ولية لتحسين مراف

ات الجھات الفاعلة الصحية وادارة المخيم لتحسين  وعقد اجتماع تنسيقي بين مختلف ھذه المراكز.ز آلية وتعزيحية ا�وليآليات التنسيق ضمن الرعاية الص
ين الوة وتحسرض التغذية ا4سترجاعية مع إدارة المخيم. أما مواضيع البحث الرئيسية فلقد كانت عن أدوية ضرورية معينة وتحسين نظام اhحالن مة مقاي

 قد ا4جتماعات بشكل شھري في مخيمات محافظة أربيل.ا4سھال. ومن المقرر ع

اء في السليمانية مريضاً في مخيم أربات  ٦٧٣تلقى  �ق المد لمرافال التجديري أعمر. وتجداد التقريرة إع/ل فتة خة ومزمنحية حرجا4ت صالع/ج لح
 ية.والصرف الصحي لتأمين وصول ا�شخاص ذوي ا4عاقة الى مراكز الرعاية الصحية ا�ول

ى  �ث تلقدي حييم العبيي مخحية فدمات الصديمھا للخدة تقة الموحة الطبية العراقيل الجمعية  ٣١٢تواصة ومزمنحية حرجا4ت ص/ج لحاً العمريض
ً 4ج ٣٦وعقدت ورشة عمل لث/ثة أيام عن التغذية لمجموع ونفسية.  ً سوري ئا  .ومن بينھم ست متطوعين ا
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  متبقيةا!حتياجات المحددة والثغرات ال

�  �� ����& !&�� !	�'���#�5# ,��58 �����8 �� Z��3�� 	� '�� �� �� ��3*�� !��#�5#� ���#  ��� ����:3� �� ���� ����;� !4�#�� ���"*� ���� .
.����*� ��#� 		���& //5 ��#*M 6����� �#�  

  

  المخيــــــمخارج 

 ا!نجازات و اDثر

� ) ���#:3# !�����IMC (� ����/����3,������#� !����#� #� ���� ����#�
#� ��������� ����) 4� �#����  ������� ���:���# ���� /���� 1��$0 ?�����#� '��*�� ������ .
��#� !�#	5� �0 ����#�$�#� !��"� S���� ��� ��0��� !4#� ��0 ����8 ���;� ���0�$� ��#�*�� '*�#� �# ������� ��) 4� �����#� '��'��� ,���

�� ��0 ���;�.�;��� �� U�$�� ��� 

  

  ا!حتياجات المحددة والثغرات المتبقية

�  7��;
3 =	�� �# 7���� �̂ .��) 4� ��3�� �#� ��*�� !�)� ��# � ���;� ���0�� 1$0 ��;�� 1$0 ���'�3� D�5�_� ���� � �#'8 !�"� ����	8 ��� 
� ,�����*� !���0���� ���# � �̂��� 1��$0 >���#��� �����;� �����#� ���� ,����"� ����/��� 	����#� ���)��� 1��$0 ,�	���% ���< ������ ���$0�.� ��3����3& !���� � ���# �����	8�

;� �# ���	8 ���� ������ �/�3#� �� ��*�� ��� 	�'� U�3<� >��) 4� !�#�5# �� ���	8 �� �$;����.�;�5� �� �#��� !���	 

   

 ا#مـن الغـذائــي والتغذيـــة

  المخيــــــم

 نجازات و اDثرا!

� �	%  �#���� �H�� S#�3�� ��0��# # W�$��� !��#�5#� �� ��#�
#� ������� ��) 4� ��#  1� ��$�� ��� �45 ,	0��#�BB � ����@BO  & 7��)  .6����
 ���� S#�3��� 	0���KK  �� ��$�� ��� �� �$�#� 	�;�%& 1� �*��# �&�	 �3��$# �# �"*� �	%� �1 & ��� S#��3��� Z��� �	�
� 6H�� '��#�	 ��5#

 �#�
� ������ �)��� 1� �)��
�OL  ���)H�� 	���/� ���0 ���) 4� 1�� ,	0���#� S#��3��� �	�% 	�
� 9�58 !�#�5#� �� �#� .���� �� D5�$� �&�	
 �����JLAA  �$*� ?�# #� ��*��� 7����� D5� �*� ����� ,���OO � ���NOY  & 7�). 

�  '�� ��� 	��� ����3#� ����5� �3'��� ���`# !0O@Y .!���� ��5# �� ��) 4� 1� � � 	 

� �;� �#����� �H��� S#�3�� � ����LAA  ��� S#��3��� ��'�5 ���� ����/� ���#� �	�0 ��# � �̂�� 1�$0 >6	����� ���5# ��� ������ ��'�5� �0	�� �)H�^ 	��/
�:���# ���� 6	����� ���5# 1��� ����/�� ������� ����� ��# ��"*� 1��� ���'��� �	�� 	��
�� .����3& �OAA  ���� ���5#� ��� ����
# 6���� �1� &JY  �' ���#� ���$��

.7����  

  

  ا!حتياجات المحددة والثغرات المتبقية

� �������� �����) 4� 1���� ����#	
#� Z�	0�����# D����$
� 1���� 7�/����# �#������� �H����� S#����3�� ��*����� ������#�� 1���$0 �������.#� 	�����
$� ���� ��3 ��8 �������� ����� ��
 ���3� '�#�	 ��5# �� �#	
#� �#��
� �#�% �.53��JA ����3 	0���� ��<� %NA =��� >����� !��#�5# ��� ���#�
#� �������� ���) 4� ?��# # ��# %

 �����# �.53�����OL  1�����J@  �&�	 7 �����*��# 7� *�������� ���#�����*�� �����:3� �����# ��������� !����%�� ����� S#�����3��� �����#��� .	������� D5����$� ������) 4� �����$"##� ��
.��8 ����� ��� �)��% ��'�� ��% ������ H< �-�� ��	�.��#� ?4/8����.#�� 

ع ال/ �ة مات اع/ميل، جلسص التمويبب نقة بسي المنطقة فاعدات الغذائييص المسن تقلالمي عذاء العامج الغ/ن برنب أعية، عقدأت المفوضين بجئ
ذه السوريين المقيمين في المخيمات ة ھ/ت ا4ع/ميري الحميح. وتجن التوضد مديم المزياوفھم وتقماع مخراق لستان العيم كوردسفي عموم أنحاء اقل

ذا الديثات بھر التحوفير آختمرار تى اسامج علق البرند وافات. ولقين وإدارة المخيمي ال/جئالمي وممثلذاء العامج الغام بالتنسيق مع برنر نظأن عبش
 قطاعات بحيث يكون مجتمع ال/جئين على اط/ع بالوقت المناسب.التنسيق بين ال

ت/م  ٣٣سوف يستمر ال/جئون في المخيمات ا�خرى، حوالي  �دم اسال عي حاني فرين الثي تشذ فوف ينفه سة ولكنألف شخص، است/م الطرود الغذائي
 تمويل برنامج الغذاء العالمي.
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 المــاء والصـرف الصحـي  

  المخيــــــم

 ا!نجازات و اDثر

�  �� �#�� 6� �@A ) ��#:3# ���% ��# '��#�	 ���5# ��� ���;� ���;$� �'�5FRC ����#� ���� (YK � �����3��� ��# ���3#Y  �����R�� >�����.#� ��#
 2;3� !�3'5 ��#" �.� 1�YC  ���3M ���� ��;� ��;$� ,	��@C '�#�	 �� ,	�	  ��� ��/%L. 

 دورات مياه في قسم ج في مخيم عقره. ١٠وتركيب  تم ا4نتھاء من حفر خمس بالوعات �

 ته المفوضية (ألواح اسمنتية).أانتھت مديرية المياه في المناطق المحيطة في اربيل من شبكة الماء في مخيم قوشتابا في الموقع الذي أنش �

 ة وال/زمة لمرافق المياه والصرف الصحي في مخيم العبيدي.توفر منظمة ا4نقاذ ا4نسانية العراقية، شريك المفوضية في إدارة المخيم، الصيانة الضروري �

  

  ا!حتياجات المحددة والثغرات المتبقية

ام ( �ي نظل فري العماء ) THWيجق المر لمرافي تفتقرقية التة الشي المنطقة فرعة وخاصة للسي حاجه فيرما، ولكنيم باسي مخحي فرف الصللص
ض العا بعؤخراً. والصرف الصحي والتي انتقلت اليھة مل ال/جئة (وائف ومنظمين اليونيسراكة بة الشت اتفاقيد انتھي ) KURDSولقاه فل المي ٢٣لنق

 ) لغاية ا4نتھاء من شبكات المياه المؤقتة في المخيم خ/ل ا�سابيع الستة القادمة.ACFأيلول. وسوف تواصل المفوضية في نقل المياه عبر (

  

 ) في مخيم باسيرما/ مفوضية ال-جئينACFل (إنشاء شبكة الماء المؤقتة من قب

  المخيــــــمخارج 

 من قنوات التصريف المفتوحة. اً متر ٤٥٠) العمل في مشروع في داراتو والذي يتضمن إنشاء REACHبدأت منظمة ( �

 إكمال تصليحات شبكة الماء في مخيمات ميسيرك وكريكاروي وبلقيس. �

  

 المـــأوى و مواد اUغاثة ا#ساسية  

  المخيــــــم

  ا!نجازات و اDثر

 عائلة في مخيم عقره رزم النظافة الشخصية. ٢٧٥استلمت  �

 ايلول، باhضافة الى إكمال مكتب الدفاع المدني وتسليمه في اليوم نفسه. ٢٨تم ا4نتھاء من إنشاء مكتب ا�سايش الجديد في مخيم دوميز وتسليمه في  �

 خ/ل فترة إعداد التقرير وتم إسكانھا في قطع أراضي وزارة الھجرة والمھجرين. گاوي/ن لى مخيم ) من كوباني اأفراد ٢١٠عائلة ( ٤٥وصلت  �

عيف �ل الضد العوائرض تحديل لغي أربية فين ا�ربعات ال/جئي مخيمة فل خيمات لكيم ا4حتياجن تقياء مم ا4نتھتاء: تل الشتعداد لفصع ا4سة وتوزي
 ويجري ا4نتھاء من النتائج النھائية حالياً.المساعدة ل/ستعداد لفصل الشتاء، 
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زن  ٦٧٧رزم ا4ستعداد لفصل الشتاء الى ) YAOوزعت منظمة ( �فائح لخات وصة لحف/بطانيملت الرزمعائلة 4جئة سورية في مخيم أربات الدائمي وش
 الماء والنفط ومواقد وأغطية ب/ستيكية.

 

 

/ مفوضية ال�جئينتوزيع مواد ل�ستعداد لفصل الشتاء  

 

�  9�-�#$� �� �� ��� ���� �.����� ��) 4� ��)��� 	��	�� �� 8 �#)	�� !����� ���5# �� 7�#��
� ����	� H�
3& �3 �� ����.#� !� � ��;.� 		����& �'��
����� .���������� �'�/��5� 2;3 �# ��*�� �� �� 	
�� 	��	@@ � ,���#M ���$��� ��$)�0JL@  ��;.� 		����& �'� ��	�
�� ���� ��� ����* 	���� ���	�� ��$)�0
.����� 

 

  ا!حتياجات المحددة والثغرات المتبقية

�  U�3<B � �&P@AA � !�#�5#� �� ����� �;.� 		���& �'�� � �� �� �$)�0Y � �&P@AA .!�#�5#� d��5 �.��� �$)�0 

ي  ٢٩-٢٣ت الجماعية التي جرت مع ال/جئين في مخيمات أربيل ا�ربعة خ/ل الفترة كشفت النقاشا �من أيلول مخاوف جادة من عدم تحمل الفصل البارد ف
 الخيم. وكانت ا�ولوية في ا4حتياجات لمادة النفط والمدفات النفطية والسخانات وا�غطية الب/ستيكية والفرش (البطانيات وا�غطية).

بة  ٢المدرسة في دوميز لم تفتتح  �از نسم انجاتبھم (تتكمال مكار اسي انتظذين فة ال% ٨٥لغاية ا�ن بسبب اشغالھا من قبل موظفي مركز التطوير والتنمي

 ).٢من مكاتب مركز التطوير والتنمية والشرطة وا�سايش في دوميز 

 

 التمكين المجتمعي وا	عتماد على الذات  

  المخيــــــم

 اDثرا!نجازات و 

� 	����	�� ���� LL@  ��3�����) 7	�����K@  ������ ����#)�
� �*������ ����# �'���  ����< ?�����#�� .������
�� 		���0M ,������ �4���5 �����3�#� !����	����� ���$�5# ����� ��$� ������ (1���"3
.'�#�	 ��5# �� ,� �� ����	� �#:3#�� ����.#� 

 4مم المتحدة للسكان بالتنسيق مع مركز التطوير والتنمية.ه صندوق اأأقيم احتفال �فتتاح ملعب كرة القدم في مخيم دوميز والذي انش �

ية -اقترحت لجنة ال/جئين توفير الدعم النفسي �قت المفوضال. ونسبب القتا بسروا بھي مديدة التاة الشراً للمعاناني نظن كوبدد مادمين الجاعي للقا4جتم
 ادرة المخيم وتلقي ھذا الدعم (بعد التسجيل لدى المفوضية).لغرض تحقيق ھذا الھدف مع ا�سايش لمنح القادمين الجدد تصريح بمغ

  

  ا!حتياجات المحددة والثغرات المتبقية

� ���#  ��-���# !���' ����5# ���� �%����� �4�����e  !��"�� 	��
�� .���$�#� ���#� #� ���$"## ���# ����	���0& !���0�#� & 	���� ���� 	����� �#����� 	�	��� ���$% �	��;# ���"#�
 !�/$� �# ��-�#� fH< ����.#�.��5#� �� �#4�� !���P '�'�� 1$0 ��.�& ��� ��5#� ,�	M 

 

  المخيــــــمخارج 
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�  U���YC ���# 7�  ��#& S#��3�� ���#�� .2��	��� �����#* 	��� ���� ��#0 	�� � 1�$0 ���) 4� �*��#3	�� (�$ #� �#��� .�#�� ��% �#� !����	� �� ���5#
� �*��#3	� ($ #� ?���# �)�#3& ,	��#�.��) 4 

 يواصل مجتمع ال/جئين في دھوك والمناطق المحيطة بھا مساعدتھم في توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية للعوائل النازحة داخلياً. �

ً 4ج ٢٤بيت زراعي اخضر في مستوطنة داراتو ولقد بدأ  ١٢) REACHأنشأت مبادرة منظمة ( �  ابقة.حصد المزروعات وا4ستفادة من مشاريع مشابھة س ئا

غيرة و  �واق صة أساء أربعاريع إنشمنت المشز. وتضة دوميي مدينة فورية 4جئل سان عوائن ثمر مورش تم تسليم سبعة مشاريع للمنح الصغيرة �كث
 للصباغة وللنجارة وللخياطة. وھناك مشروع آخر على نطاق صغير تم تسليمه ل/جئين في ميسريك.

 

  العمــــل بالشـراكـــة

� )3RP : (	� ) ���� /�/5��3RP ( ��� ���#0 ��� !��  ���� ��#�� ����� 2�
0 ¾�0�#�  ��# �$��$� ��# ���$��� ���.�& ��� ���� ?��/
� 9����# 1�$0 !
 ���� ���#0 ������ �����$� ���" .S)����3�� �	��<8 1��$0 ������LK  �<����� ����$��LJC  7&�̀ ���# ���#�*� 7�  ����� ����% ?���/
� !��� ���� ����; ���# ���
��$� ��*������

3� ��*���.�	<8 �0	� �����3'�#� ��� //5#� ����/�� 

 إدارة المعلومات: تم إصدار لوحات المعلومات الخاصة بخطة ا4ستجابة ا4قليمية السادسة لشھر آب وجعلھا متاحة. �

 

 المعلومــات الماليــة

/���3 ��� !#<��� ���� ���3�#� !��� � ���% �# �	
#� ���#� �0	$� ��3�#&�� !&�*�� ���� �	��# ���^ ��#-�� ���� U�H�*� ���� ���/3 1�$0 !��;�;5�� ,	
.!��$#�� �� ����# �*�� �#<�� ��H� U)��8 ���3���   

  

 

 الجھات المانحة التي ساھمت في العملية :

 استراليا �

 النمسا �

 كندا �

 الدنمارك �

 ا�تحاد ا�وروبي �

  (ECHO)اللجنة ا�وروبية للمساعدات ا�نسانية والحماية المدنية �

 نلنداف �

 فرنسا �

 المانيا �

 

 

 

 العراق �

 ايطاليا �

 اليابان �

 الكويت �

 ھولندا �

 النرويج �

 السويد �

 سويسرا �

 المملكة المتحدة �

 الو�يات المتحدة �
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  :جھات ا	تصال

  )5708 994 771 (0) 964+) ھاتف (fraser@unhcr.orgرسل فريزر، مسؤول اعداد التقارير/الع/قات الخارجية، (

  )9776 109 780 (0) 964+) ھاتف (hyba@unhcr.orgجيسيكا ھيبا ، مسؤول الع/قات الخارجية، (

  

  : الروابط

  )/http://www.unhcr.org/syriarrp6( يمكن زيارة الرابط: للمزيد من التفاصيل المتعلقة بخطة ا4ستجابة ا4قليمية السادسة

  )/http://data.unhcr.org/iraq/supply( زيارة الرابط: يمكن ولمعلومات تتعلق بامدادات مفوضية ال/جئين

  

ر العمل في جميع القطاعات كما تتوفر ا4ع/نات عن اجتماعات جميع القطاعات وجداول العمل الخاصة بھا ومحاضرھا ، باhضافة الى مواد تقارير إدارة المعلومات لسي

  )http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php( لوحات المتابعة وتفاصيل المخيمات جميعاً في البوابة المساھمة بين الوكا4ت على الرابط  :ل مث

 )UNHCRinIraq) وعلى الفيس بوك (unhcriraq@ا في العراق، يرجى متابعتنا على تويتر (للمزيد من المعلومات عن عمل مفوضية ال�جئين وشركاؤن
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 الم-حق

  ال-جئون حسب مناطق ا#صل في سوريا
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  لرعايةاتجاھات تسجيل مفوضية ال-جئين ل^شخاص من فئات ا
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  قصص من الميدان

  للعراقيين النازحين ل�جئين السوريينمساعدة ا

 U�<	 �� ���'�3� D�5�_� &	3�* ! �� ��5#– � ���$#��� �	�
� ��# ���3� �0	�� ��	
�� ��/� �# 	�	�� 	 ��CAA  .2���� ���	��� ��## ��%�0 E'��3 ����

< ��
��� 	��� S�3� 7�5̀ # ������ 2��� ��� ��% 	
�� '��#�	 ���5# ��� ���%̀ #� ��3*���# ��# 6���3� 2����� ��$0� ����$�	� ���#� ��3 ���� =�� >�	�� H

.���� D% :�3*## �
��/ ���-� ,	0��#� ��	
� ���� ���%��� ���'�3$� &	3�* ! �� ��5# 1� ��) 4�  

��/ U�3< !3�*� Z�	3�* ! �� �� 74 ��# �%4�$� 74�# 2���� ��%� 	
�.74��/ �<��	 �:�3� ��  

  

  محل ح�قة ال�جئين لمتطوعي مخيم دوميز في مخيم باجت كاندا! لHشخاص النازحين/ مفوضية ال�جئين

  بية فيه.كان نوان البالغ عشرين عاماً يعمل ح�قاً منزلياً في شمالي سوريا قبل فراره وعائلته من منزلھم ولجؤھم الى مخيم دوميز للس�مة النس

ش>>عوره عن>>د ول " رغبت أن أكون واحداً من الذين يقدمون ال>>دعم ل@ش>>خاص الن>>ازحين ف>>ي الع>>راق والح�ق>>ة ش>>ىء أعل>>م كيفي>>ة القي>>ام ب>>ه" ، كم>>ا أن>>ه يت>>ذكر ويق
ات تق>>دم المس>>اعدة وصولھم بعد الھروب من الصراع ومساعدة اDخرين لھم. "حالما وصلت الى اقليم كوردستان العراق والسلطات المحلية والعديد من المنظم>>

  لي والى ال�جئين اDخرين، ويمكنني اDن أن أعيل نفسي ومساعدة اDخرين".

شخص>>اً ف>>ي أرب>>ع س>>اعات فق>>ط. وباج>>ت  ١٢٢ويوجد الكثير من الشعر الذي في حاجة للقص في مخيم باجت كاندا� حيث ق>>ام الح�ق>>ون ا�ربع>>ة بح�ق>>ة ش>>عر 
، ف>>ر معظمھ>>م م>>ن س>>نجار والمجتمع>>ات المج>>اورة آوائ>>ل ش>>ھر آب. وتق>>دم مفوض>>ية ال�جئ>>ين والس>>لطات المحلي>>ة ألف عراقي ن>>ازح ١٦كاندا� موطن لمجموع 

وى والغ>>ذاء والم>>اء والوكا�ت ا�خ>>رى الت>>ي ي>>دعمھا ا�تح>>اد ا�وروب>>ي والماني>>ا والياب>>ان والو�ي>>ات المتح>>دة وبل>>دان أخ>>رى ا�حتياج>>ات الطارئ>>ة ھن>>ا مث>>ل الم>>أ
  والصرف الصحي.

دمت وك>>ا�ت المفوضية والمنظمة الدولية للھجرة ومؤسسة بارازاني الخيرية قد نظمت محل الح�قة ليوم واحد والذي قدم فيه الح�قون خبراتھم بينم>>ا ق>> وكانت
  المساعدات النقل وأدوات الح�قة (مقصات وأمشاط).

بعد تحدثھا مع العراقيين النازحين ولم>>س ح>>اجتھم لھ>>ا " لق>>د بق>>ي العدي>>د  وكانت عضو فريق الخدمات المجتمعية للمفوضية روزان محسن قد جائت بھذه الفكرة
يوم>>اً أو أكث>>ر ول>>م تك>>ن ل>>ديھم وس>>يلة لق>>ص ش>>عرھم بع>>د وص>>ولھم ال>>ى ھ>>ذا المخ>>يم، كم>>ا اعتق>>د انھ>>ا طريق>>ة لتحس>>ين  ١٥من ھؤ�ء ا�شخاص ف>>ي الجب>>ال لم>>دة 

  مزاجه".

، حيث سيقومون بالعمل بالبداية مجاناً ولكن � نستبعد أن يصبحوا من أصحاب المش>>اريع والبح>>ث بالفع>>ل ولقد وافق الح�قون الست السابقون في باجت كاندا�
  الى تحويل التطوع الى أعمال تجارية صغيرة.

 دھوك ، مفوضية ا�مم المتحدة السامية لشؤون ال�جئين،  لين فيادا


