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  الخلفية

 ما العراق ردستانوك حيث استقبل إقليم واالضطرابات، العنف أعمال من فروا نازح عراقي مليون 1.1 نحو ،2112 عام الثاني كانون يناير منذ

 سابقة موجات خالل ( نازح من211.111الجدد إلى ) وأضيف النازحون .متتالية موجات ( في101.111النازحين أي ما مجموعه ) نصف يقارب

 . (1)سوريا من الجئ (211.111من ) وأكثر 2113 عام منذ العنف من

 اإلنساني والمجتمع المتحدة واألمم كردستان إقليم حكومة قدرة ويدفع خطيرة إنسانية أزمة قصيرة فترة في الناس من الهائل التدفق هذا خلق وقد

ال يزال غير مستقر  الوضعإن . للنازحين األساسية االحتياجات لتلبية ، والواقع أكبر،الى العمل باكثر من قدرتها المحدودة  وشعب اقليم كوردستان

 .الى الحاجات االساسيةيفتقرون  في وهم ،وفي حركة دائمة واسع نطاق على مشتتين النازحين السكان يزال ال حيثومعرض دائماً للتغيرات، 

 الهائلة، االحتياجات إلى ردستان العراق نظراً وقليم كاركز على الفئات األكثر ضعفاً من النازحين المتواجدين في خطة تشغيلية لمدة شهرين ست  

 وهذه الفئات هي: الشتاء، فصل قدوم قبل حلول إليجاد الملحة والحاجة المتاحة، المحدودة والموارد

 المدارس. في يعيشون الذين النازحون 

 الطلق الهواء في يعيشون الذين النازحون . 

 المكتملة غير المباني الذين يعيشون في النازحون . 

العام  لبدءإلى إخالئها وجعلها جاهزة  نشآتالم كما تحتاج هذه المدارس، لهؤالء الذين استضافتهم فورية حلول إليجاد خاص بشكل ملحة حاجة وثمة

  الذي تأخر مسبقاً.الدراسي 

 واألمم كردستان إقليم حكومة بين مشتركال جهدلل ونتيجة ردستان العراق،وللنازحين المتواجدين في إقليم ك فوريةال ستجابةلإل الخطة هذه من والغرض

 لتلبية 2112 نوفمبر 11 وحتى اآلن من اتخاذها يتوجب التي األولوية ذات جراءاتلإل خطة وضع هو الحكومية، غير المنظمات مشاركة مع المتحدة،

 .الصحي والصرف والمياه ةيالصحالخدمات و والغذاء المأوى لتوفير إلحاحا األكثر االحتياجات

 بكثير ذلك من أكثربه  القيام يجب هأن جيدا المعلوم ومن. الوثيقةهذه  فيالمتضمنة  لالحتياجات األولية المؤشرات بعضمع  أولوية أيضا هو التعليم 

 البالد نحاءفي أ اإلنساني الحكومي فريقاالستجابة لل خطةإستراتيجية  في مدى وأطول اإلضافية االحتياجات تناول وسيتم. وغيرها القطاعات هذه في

 الجديدة، المعلومات تطور مع تحديثها وسيتم العمل في تقدملل هي الخطة هذهو. أكتوبر أوائل في ستنشر التي ،(فرعية مجموعة هي الخطة هذه منها)

 .الخ ،المليئة الفجواتو

حلول  قبل عاجلةال تدخالتلل فقط دوالر مليون 301 تقريبا تبلغوالتي  المتاحة المواردفجوة في تمويل  تصف التي جداولعلى  الوثيقةهذه  وتتضمن

 تسليمل الزمنية والجداول االحتياجات تفاصيل عن فضال السلطات قبل من التشغيل تكاليف على مؤشرات أيضا الخطة ضمنوتت. صالقار الشتاء موسم

 . الخطة هذهالتي تتناولها  األربعة القطاعات من قطاع لكل بالنسبة أولوية،ذي  نشاط لكل والفجوات التمويل، توفر التي المساعدات

 الرواتب دفع بخصوص كردستان إقليم حكومة وسلطات بغداد في االتحادية الحكومة بين المستمر المأزق هو إضافي باإلضافة إلى وجود عامل

 .منفصل قسم في سيتم تفصيلها الفجوة هذه عن إضافية تفاصيلو .ربيلأالدعم المناسب لتمويل توفير حول الميزانية  وقرارألشهر  المتأخرة

. العودة وال محتملة، نزوح إضافية موجة ألي الطارئة وال زيادة، أو متابعة إلى تحتاج التي والمشاريع األخرى القطاعات الخطة هذه تعكس ال

 .هي جارية اإلنساني المجال في والشركاء السلطات على هذه المواضيع بين والمناقشات

 العراق ردستانوك إقليم في داخليا النازحين مجموع

 الشمالية المحافظات في النازحين من الحالية األعداد تستهدف تحديد بعملية للهجرة الدولية والمنظمة كردستان إقليم حكومة في التخطيط وزارة قامت

 تلبية أجل من ضروري أمر مشتركة تسجيل والقيام بعملية. تقديرات هي األرقام هذه. المصلحة أصحاب جميع قبل من عليها االتفاق تم والتي الثالث،

 .واألطفال للنساء بالنسبة وخاصة كفاءة األكثر اإلنسانية االحتياجات

( عائلة في إقليم 123.111( أو )102.111) هناكيقدر إن  ،2112 عام مطلع منذ نزحوامن الذين  العراقأنحاء  كل في شخص مليون 1.1بين  ومن

 (.%10( والسليمانية )%21تليها أربيل )( %03كردستان العراق. وتمثل دهوك النسبة األعلى باستضافة النازحين والتي تمثل )

 مجموع فإن متينة، عملية تسجيل من االنتهاء يتم وحتى. واالحتياجات الثغرات لتحديد حيوية أداة هو المخيمات وخارج المخيمات في النازحين تسجيل

 .مؤكد غير يكون واالحتياجات الثغرات
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .استحق التخطيط كلما تحديثها في الخطة أعاله، وهي األفضل حالياً وسوف يتم المستخدمة غالباً ما تم تقريب األرقام (1)

  التخطيط افتراضات

 ( تشرين الثاني.11ن و )سوف لن يكون هنالك المزيد من موجات النزوح الكبيرة بين اآل 

 المقبلة. ( أشهر0-3) في األصلية األماكن من عدد النازحون في يعود أن المحتمل غير على حاله ومن األمني الوضع سيبقى 

 الخطة. هذه في المحددة الثغرات لملء الالزمة على الموارد المتحدة واألمم كردستان إقليم سوف تحصل حكومة 

 من خالل عمليات الشراء من الخارج. أو متوفرة محلياهي  والمواد اإلمدادات 

 كافية استجابة لضمان الخاص، القطاع ذلك في بما التقليدية، وغير التقليدية الموارد تعبئة ستتم. 

 4154 تشرين الثاني 51 بحلول يتوجب إنجازها التي األهداف

 . الشتاء فصل بداية قبل المأوى حلولمن خالل  المستضعفين ( من النازحين301.111تجهيز ما يقارب ) سيتم .1

 والغذاء. والمدارس والتغذية والصحة الصحي والصرف المياه ذلك في بما األساسية، الخدمات على الحصول من سيتمكن النازحون .2

 المضيف. للمجتمع االجتماعية الخدمات بتوفير األزمة تأثير من التقليل سيتم .3

 .2112/2111 وبدء العام الدراسي المدارس تأهيل إلعادة للسماح ممكن وقت أقرب في المدارس في النازحين جميع نقل سيتم .2

 .النازحين ستكون من األولويات جميع عملية تسجيل .1

  الحالي الوضع

  المأوى

منازلهم الستقبال فتحوا  الذين كردستان ويرجع الفضل األكبر إلى سكان. أهمية األكثر اإلنسانية الحاجة هو ضعفا األكثر للنازحين المأوى توفير

مؤخراً  وشهد المضيفة، للمجتمعات االستيعابية إشباع القدرة تم األولى. كما النزوح من موجات النازحين ثلث إلى يصل ما واستيعاب النازحين،

 الجماعية المراكز الرسمية، غير والمستوطنات المكتملة، غير المباني مثل مختلفة خيارات اختيار على المزيد من النزوح حيث أجبر األشخاص

. ضعيفة مأوى ترتيبات في حاليا يعيشون منهم المائة( في 21في إقليم كردستان العراق ) النازحين السكان مجموع من أخرى غير مستقرة. وترتيبات

 .التسجيل عملية انتظار في المتاحة التقديرات أفضل هي األرقام هذه

 مجموعة في النظر الضروري فمن الظروف، هذه ظل في. ( موقع1.111ل واسع في أكثر من )هم كثيري التنقل وينتشرون بشك النازحين السكان

 في تعيش التي بإعطاء األولوية لألسر في المأوى يقوم الشركاء وسوف. للنازحين لتوفير المأوى الفورية االحتياجات لتلبية األساليب من واسعة

 المعيشة ظل ظروف في الرسمية غير والمستوطنات المكتملة، غير المباني في يعيشون والذين الحدائق، في قاطنينوال الطلق، الهواء وفي المدارس،

 . الصحي والصرف المياه ذلك في بما المناسبة الخدمات على يحصلون ال همو المتدنية

أو  نفسية صدمات إلى تؤدي أن يمكن والتيهي االقليات الدينية التي لديها روابط قليلة مع المجتممعات المضيفة  للخطر عرضة األكثر الفئات وتشمل

 (. GBV) الجنس نوع على العنف القائم

 كفاية عدم مع جنب إلى جنبا الشتاء، فصل خالل الصفر ودون ،(45Cتزيد عن  الحرارة درجات) إقليم كردستان العراق في القصوى الحرارة درجة

 االستجابة في الشتاء فصل إجراءات تدخل أن يجب. والمعوقين والحوامل السن، وكبار للشباب سيما ال كبيرة صحية مخاطر تشكل المأوى، ظروف

 المأوىأهمية متطلبات  بسبب الشتاء فصل الستراتيجية ضروريأمر  هو العرض موثوقة ودولية وإقليمية وطنية خطوط ضمان. البداية منذ اإلنسانية

 .الغذائية غير والمواد

  الغذاء

 النازحين من العديد. مشتتةال هم وأماكن أعدادهم بسبب للنازحين غذائية مساعدات تقديم إلى الحاجة إزاء شديد عجزأفادت بعض السلطات بوجود 

 الرئيسية الغذائية المواد توزيعقام برنامج الغذاء العالمي جهود كبيرة ل وقد. قريبال المستقبل في كذلكوسيبقى الحال  الغذائي األمن انعدام منيعانون 

 . الساخنة الوجبات تقدم الميدانية والمطابخ( IRR)الفورية  االستجابة حصصو ،(FFP)العائلية  الغذائية الحصص من مزيج باستخدام

 الخيرية والجمعيات المحلية السلطات توفر. شخص( 111.111) إلى غذائية مساعدات قديمبت العالمي غذاءال برنامجقام  وحده، الماضي آب شهر في

 الحصة فقط ليس لضمان مكان في توضع إضافية جهود إلى حتاجي للمستقبلوالتطلع . النازحينشخص من ( 211.111) إلى الغذائيةالمساعدات 

 بما التكميلية التدخالت لضمان خيارات استكشاف يتم أن أيضا ولكن مضمونة اليوم في الواحد للشخص حرارية سعرة( 2.111)من القياسية الغذائية

 .من قبل السكان مفاجئة حركة أيمن  للتخلص تبنى أن إلى تحتاج ذلك، إلى باإلضافة. والقسائم النقدية المساعدات ذلك في
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  الصحية والنظافة الصحي والصرف المياه

 لتوفير اإلنساني المجال في والشركاء كردستان إقليم حكومة سلطات قدرةل قاس واختبارإقليم كردستان العراق  إلىنازح  (111.111) من أكثر تدفق

استهدفت  تدخالتب الصحي والصرف المياه مجال في شركاء شارك الخطة، هذه فترة خالل. المتضررين للسكان الصحي والصرف النظيفة المياه

 . اسفير معاييرتقع ضمن  التي المساعدةوهذه  النازحين السكان عدد إجمالي منشخصاً ( 131.111)

  الصحة

 البشرية والموارد الطبية والمستلزمات والطب ،(والعالجية الوقائية) المتوفرة الصحية الخدمات على طغت قد النازحين السكان في السريعة الزيادة

 علىوا يحصل لمالذين  ةالصحموظفي  رواتببسبب عدم صرف  تعطلتقد  بغداد في لتجهيزا سلسلة أن حقيقة االعتبار في أخذنا إذا خاصة المتاحة،

 . التوالي على ألشهر ماتبهور

 :فإن للخطرمعرضة  ةيمعيش ظروف في يعيشون النازحين معظم مع

 (. وغيرها والحصبة والتيفوئيد الكبد والتهاب اإلسهال،)مثل  المعدية مراضاأل وحدوث انتشارفي كبيرة  زيادات أظهرت 

 العالج على الحصوللديهم محدودية في ( ذلك إلى وما الدم، ضغط ارتفاع السكري،)مثل  مزمنة أمراض من يعانون الذين األشخاص. 

 اإلنجابية الصحة خدمات إلى النازحين صولو تحرم الصحية الخدمات معرفة وعدم العالية ةالحرك. 

 الصدمة بعد ما اضطرابات من يعانون منهم وكثيرتحت توتر نفسي هائل  النازحين السكانالوضع  وضع . 

 المضيفة للمجتمعات الخدمات توافر على كبير بشكل يؤثر القائم الصحي النظام على العبء . 

  التعليم

إقليم  في ملجأنازح ال (101.111) من أكثر وجد وقد. نسمة مليون 1.1 بنحو يقدر ما وشرد شخص مليون 17 من أكثرعلى  الصراع أثر وقد

 دون األطفال من( 322.111) بنحو ويقدر العمر، من سنوات 1 سن دون األطفال من هم( 120.111إن هناك ) يقدر ،اهذ ومن. كردستان العراق

 .العمر من سنة 11 سن

 من األخيرة األشهر خالل االطفالوالتي اختبرتها  النفسية الصدمات لمعالجة أساسيا وعنصرا والنازحين المقيمين للسكان بالنسبة أولوية التعليمويعتبر 

 . االجتماعية التوترات مخاطر من يزيد التعليم تحديات حل في الفشل. الصراع

 ينالمتضرر األطفال لتعليم التشغيل تكلفة تحديد وسيتم. النازحين قبل من حالياالمشغولة  المدارس لتجديد ةالوحيد ةاألولي التكاليف الخطة تشمل

 .قريبا وغيرهم النازحين

 تشغيلية التي يغطيها إقليم كردستان العراقال الخطة في األربعة القطاعات في ةتقديريال التمويل متطلبات

 األهداف عن تفاصيل حيث يشير إلى . الرئيسية القطاعات في العاجلة االحتياجات لمعالجة الشاملة العاجلة االحتياجات يبين جدول يلي وفيما

 تتحملهاالتقديرية التي  المتكررة المصروفات عن إضافية معلومات إلى رييشو. القطاعية الخطط في واألنشطة الميزانيةتكاليف و واإلجراءات

 . الفصل هذا في أيضا النازحين عبء لدعم السلطات

 التشغيلية خطةال تشملها التي األربعة القطاعات فيالتقديرية  التمويل متطلبات(: 5رقم ) الجدول

 )بالدوالر األمريكي(فجوة ال القطاع

 مليون 211 المأوى )المسكن(

 مليون 21 المياه والصرف الصحي

 (*1) الغذاء

 مليون(** 31.1) الصحة

 مليون 21 التعليم

 مليون 31851 المجموع
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 التي الغذائية الحصصفقط  يشمل وهذا. الخطة هذهفي  مدةال منلمدة أطول  ستمرست الحاليةالغذائية  المواردفإن  العام، التوزيع نظام استأنف إذا*

 الكامل تخصيصال تلقي تم إذا أمريكي دوالر مليون 10.1 إلى الصحة ميزانية خفض سيتم. **التكميلية األغذية وليس الغذاء العالمي برنامج يقدمها

 االتحادية الصحة وزارة وفرت إذا أمريكي دوالر مليون 11.1 إلىيصل  االنخفاض من مزيداهناك  وسيكون. جانب الحكومة االتحادية من لألدوية

 . التحصين حملة تكاليف من جزءا غطتو األدوية

 يشمل وهذا. الشهر في الواحد للشخص أمريكي دوالر 212 حوالي كردستان إقليم إلى النازحين لكل التكلفة أن كردستان إقليم حكومة سلطات وتقدر

 . النازحين احتياجات لتلبية المحلية الحكومية الموارد ذاستنفا يتم. المباشر وغير المباشر والدعم واألمن، مدعومة،ال خدماتال

 ( بالدوالر األمريكي) للنازحين الخدمات لتقديم كردستان إقليم لحكومة التقديرية التكلفة(: 4رقم ) الجدول

 تكلفة الشخص لكل شهر نوع الخدمة
عدد النازحين 

 المستهدفين
 التكلفة لمدة شهرين التكلفة لكل شهر

 02.011.111 32.311.111 111.111 31 حماية األمن والشرطة

 10.1111.111 11.111..20 111.111 31 الصحة

 21.111.111 11.111.111 111.111 21 الغذاء

الخدمات األساسية والتي 
تشمل )الكهرباء، 

، نفط األبيضوالوقود، وال
 وإدارة المخيم(

111 301.111 21.011.111 11.011.111 

والصرف الصحي 
 والنظافة وإمدادات المياه

2. 111.111 23.111.111 2..111.111 

 11.111.111 0.111.111 211.111 30 التعليم

 202.111.111 120.111.111  212 المجموع

 

في  سلطاتال بين الجارية لمناقشاتالذي من الممكن التوصل إليه من خالل ا يجابياإل رارالق االعتبار بعين أخذت ال أعاله إليها المشار الميزانيات
 وأي اتالمخيم بناءو المتأخرة، الميزانية ودعم المتأخرة، الرواتب بدفع يتعلق فيما بغداد في التحاديةفي الحكومة ا نظرائهم مع كردستان إقليم حكومة
 المتاحة، واألموال األنشطة تفاصيلال تزال  ،ا التقريرهذ كتابة حتىو. النازحين عن نيابة اتهانفق لتعويض كردستان إقليم حكومة إلى إضافية مساعدة

 .ةاإلنساني والبرمجة التخطيطعلى  كبير بشكل يساعدس القضايا هذه حلوالقيام ب. واضحة غير المساعدة هذه من ذلك إلى وما والتوقيت،

 التحتية البنية مشاريعمن  ( مشروع2.111) من ألكثر االتحادي الدعم استئناف هو اإلغاثة جهود في تساعد أن شأنها من التي اإلضافية العوامل أحد

 التي العمل فرص زيادة إلى يؤديذلك س فإن ،بالتمويل المشاريع هذهاستمرت  إذا. االتحادي الدعم استئناف انتظار في معلقة هي التي األساسية
 المياه وإمدادات الصحية، الخدمات بناءب ترتبط المبادرات هذه من والعديد الخدمات تقديم على إيجابي تأثير لها يكون وكذلك النازحينمنها  داستفيس

 .الخ والكهرباء،

 التحدياتاألنشطة، وو األهداف،( خطط القطاع: 5رقم ) المرفق

  )المسكن( المأوى

 ولوياتاأل

 المدارس في تعيش التي األسر. 
 المتنزهات فيوالقاطنين  العراء، في تعيش التي األسر. 
 المناسب الوصول وعدم المتدنية المعيشة ظروف في الرسمية غير والمستوطنات المهجورة، أو المكتملة غير المباني في التي تسكن سراأل 

 .الصحي والصرف المياه ذلك في بما الخدمات إلى

 األهداف

 اإلغاثة ومواد المناسب ( من النازحين األكثر ضعفاً الدعم للحصول على المسكن301.111يتلقى ) سوف نوفمبرتشرين الثاني  11 بحلول 

 .األساسية
 التي ستمكنهم من و الشتاء فصل حزمة على سيحصلون( عائلة 11.111( شخص أي ما يعادل )211.111) الثاني، تشرين نهاية بحلول

 (.المضيفة المجتمعاتالمتواجدين في  ذلك في بما)اجتياز فصل الشتاء 
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 من  نقلالخطة ل وفقا المدارس تأهيل وإعادة المدارس، باستئناف السماح أجل من بديلة إقامة أماكن إلى المدارس من النازحيننقل  ضمان
 .المشتركة التأهيل إعادةو المدرسة

 المعايير

 (2)الواحد للشخص مربع متر 3.1مساحة غطت كحد أدنى  لديهمالمتضررين  األفراد جميع. 

 وحسب  األسرة داخل منفصلةال العائالت وبين العمرية الفئات مختلف وبين الجنسين، بين الخصوصيةوتوفير  اآلمن الفصل مكينمطلوب ت
 الحاجة.

  درجة الحرارة  مثل المواسم لجميع محددة مناخية لظروف ةياإلغاث موادالو المأوى على المتضررين األفراد جميعضرورة حصول(
 .والحماية ،والتهوية المالئمة للراحة،

 المخيمات جميعل والكهرباء والطرق األمن توفير سيتم. 

 المطلوبة اإلجراءات

 استضافة على القدرة مع( السليمانيةفي  1و أربيل في 1و دهوك، في 10) ثالثالمحافظات ال في المحلية السلطات قبل من ( مخيم20) تحديد تم وقد

 في بما إضافية، مأوى حلولوهناك حاجة لتحديد . (20خيمات من المخيمات الـ )م خمسة لبناء من جهودها  المنظمة كثفتوقد ( شخص. 222.111)

 .المأوىفي  الشركاء مع بالتعاون السلطاتمن قبل  إضافية، مخيمات لبناء األراضي ذلك

 المأوى إجراءات(: 3جدول رقم )

 فجواتال الخطط الوضع الحالي اإلجراء

القطاع األول: حلول المأوى لـ 
 ( نازح3015111)

( شخص 31.111تم استيعاب )

 حالياً في المخيمات

( نازح 1.3.111حوالي )

سيتم استيعابهم في المخيمات 
الجاهزة حالياً أو المخيمات قيد 

 البناء

جميع المخيمات الـ إذا تم بناء 
( فإن قدرتها االستيعابية 20)

( مما يترك 222.111هي )

( بدون 110.111من ) ةفجو

مأوى وهذا يشمل )المخيمات 
أو أي حل بديل للمأوى( بكلفة 

مليون دوالر  213تقدر بـ )

 أمريكي(.

القطاع الثاني: مجموعات 

( 4815111فصل الشتاء لـ )

 نازح

1 
( نازح  221.111سيتلقى )

مجموعات فصل الشتاء بحلول 
 تشرين الثاني 31

هناك فجوة تقدر بـ 
مجموعة بكلفة ( 221.111)

مليون دوالر  31.1تقدر بـ )

 أمريكي(

 

 (: الجدول الزمني إلجراءات المأوى للموارد المتاحة4جدول رقم )

 تشرين الثاني 51بحلول  تشرين األول 35بحلول  تشرين األول 51بحلول  أيلول 31بحلول  

القطاع األول: حوالي 
( نازح سيتم 5035111)

استيعابهم في المخيمات 
المكتملة أو المخيمات 

 قيد البناء

2..111 31.111 12.111 22.111 

 القطاع الثاني: تلقى
( نازح 4415111)

 مجموعات فصل الشتاء

1 1 1 221.111 
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  قضاياال/  هتماماتالا/  التحديات

 لهم مأوىال حل إيجاد يتم لم الذين( نازح من 100.111ـ )ل مكانوال الموارد تحديد . 

  الخدمات تقديمهم على وقدرتعدد محدود في الشركاء . 

 التنسيق . 

 المركزية الحكومةمن قبل  دعمالتخطيط وال 

 (. السرعة) المخيمات تطويرل الزمنية والجداول الوقت ضيق 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 طبقاً لدليل المفوضية العليا لشؤون الالجئين. (2)

  الصحية والنظافة الصحي والصرف المياه

  األهداف

 ( من السكان:131.111لالستهداف الفوري لـ )

 الشخصية النظافة على والحفاظ والطهي للشرب والكافيةصالحة ال المياه على الحصولناحية  منضعفاً  األكثر . 

 وبما الجنسين لكال ومناسبة وصحية آمنةو ثقافيا، مناسبة هي التي والحلول، الصحية المرافق إلى الوصولناحية  من ضعفا األكثر النازحين 

 . التعليم بيئات داخل ذلك في

 اإلسهال خاصةو األمراض، من للوقايةالحرجة في الحاالت  الصحي والصرف المياهب متعلقة معلومات المتضررين السكان يتلقى . 

 ولوياتاأل

 غير المباني فياألشخاص الذين يعيشون  هم الثانوي الهدفأما . مأوى وبال المدارس فيهم األشخاص الذين يعيشون  األساسي الهدف 

 .الجماعية والمراكز المكتملة

 الصحي الصرف خدمات توفير لتسريع ستراتيجياتاال . 

 النظافة تعزيزل أقوى عنصر إدماج. 

 المخيمات في الغسيل خدمات تنفيذ تسريع. 

 األولويات وترتيب االحتياجات وتحديد دقة، أكثر استهداف ذلك في بما المحافظات، مستوى على التنسيق زيادة . 

  المعايير

 . الرئيسية المجال معايير معواحد  خط في كونست الطوارئ حاالت في العاجلة والتدخالت الصحي والصرف المياه

 لكشخصاً ل (21)معيار  سيتم االنتقال إلى  تحرك كل تغطية بعد. واحدالمرحاض لل شخصاً  (11: االستجابة الفورية لـ )المراحيض 

 مرحاض.

 ومالواحد لكل ي فرداً لللتر (11) إلى االنتقالو. أدنى كحدالواحد لكل يوم  للفرد اً لتر (21): المياه. 

 ( شخصاً لكل حمام.21سيتم االنتقال إلى معيار ) تحرك كل تغطية بعد ( شخصاً للحمام الواحد.11االستجابة الفورية لـ ) :االستحمام مرافق  

  اإلجراءات

لغاية  الصحي والصرف المياه تدخالت إطار يلي فيما الحكومية، غير والمنظمات كردستان إقليم وحكومة المتحدة األمم وكاالتبين  مشاوراتال بعد

وشمل تقديرات الميزانيات. والخطط التنفيذية األكثر تفصيالً ال يمكن أن تتم إال من خالل التنسيق على مستوى المحافظات  ،تشرين الثاني 11

 .والتعليم المأوىوالتنسيق مع فرق التجمع األخرين، وبشكل خاص في مجال 

 

 ي(: إجراءات المياه والصرف الصح1جدول رقم )

 الفجوات الخطط الوضع الحالي اإلجراء
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توفير المياه داخل  -5

( 1315111المخيمات لـ )

 من السكان

( من السكان 3315111)

مليون  551بتكلفة تبلغ )

 دوالر أمريكي(

( من السكان 5610111)

مليون  401بتكلفة تبلغ )

 دوالر أمريكي(

( من السكان 410111)

مليون دوالر  5بتكلفة تبلغ )

 أمريكي(
توفير مرافق الصرف  -4

( من 1315111الصحي لـ )

 السكان

( من السكان 5400111)

مليون  1بتكلفة تبلغ )

 دوالر أمريكي(

( من السكان 4610111)

مليون  55بتكلفة تبلغ )

 دوالر أمريكي(

( من السكان 5430111)

مليون  5854بتكلفة تبلغ )

 *دوالر أمريكي(
توفير مستلزمات  -3

وتعزيز النظافة لـ النظافة 

 ( من السكان1315111)

( من السكان 3410111)

مليون  505بتكلفة تبلغ )

 دوالر أمريكي(

( من السكان 1310111)

مليون  508بتكلفة تبلغ )

 **دوالر أمريكي(

( من السكان 3315111)

مليون  156بتكلفة تبلغ )

 دوالر أمريكي(
 

بكلفة تقديرية  أكبر، تكون سوف الفجوة هذه( 1511أسفير ) معايير مع يتماشى بما المخيمات في الصحي الصرف خدمات*وجود فجوة في توفير 

 اإلضافية التمويل فجوة احتساب وسيتم لكل مرفق واحد. شخصاً ( 21لـ ) الخدمات تقديم مستوى إلى انتقلنا إذا ،مليون دوالر أمريكي( 31حوالي )

 . الرصد نتائج على بناء حقةال مرحلة فيمرافق الصرف الصحي  وتفريغ لصيانة

 . قادمةال األشهر في وضعالتمويل ال يشمل ال هذاو. تشرين األول 11ستكون مضمونة حتى  الكاملة لتغطيةوفر التمويل فإن اوبت** 

 (: الجدول الزمني إلجراءات المياه والصرف الصحي للموارد المتاحة6جدول رقم )

 أيلول 51بحلول  
تشرين  51بحلول 

 األول

تشرين  35بحلول 

 األول

تشرين  51بحلول 

 الثاني

توفير المياه )عدد  -5

 السكان(
3615111 4515111 4115111 4015111 

توفير الصرف  -4

الصحي )عدد 
 السكان(

5015111 4635111 3355111 3805111 

توفير مستلزمات  -3

النظافة وتعزيز 
 النظافة

3415111 1315111 1315111 1315111 

 

 قضاياال/  هتماماتالا/  التحديات

 واحد وقتبينما يتم إنشاء المخيمات في  المخيمات خارج السكان احتياجات تلبية على القدرة.  

 اسفير معايير مع يتماشى بما الصحي، والصرف المياه مرافق تصميم على األطراف جميع توافق ضمان . 

 الصحي والصرف المياه هياكل وتنفيذ ،المأوى بناءو المخيم، اختيار بين التنسيق . 

 الصيانة وتكاليف لعمليات المدى طويلة حلول ضمانة لمطلوب األمد طويلة إلى متوسطةمن  مخيماتالستراتيجية ال المتوقعة المدة. 

 النازحين أولويات وترتيب تحديد . 

  الغذاء

 الغذائي األمن انعدامأن تستمر عمليات النزوح و المتوقع ومن المتضررين، للسكان المالئمة المساعدة تقديم في صعوبةبوجود  السلطات بعضأفادت 

 . قريبال المستقبل في البالد أنحاء جميع في

  ولوياتاأل

 الميداني المستوى على التنسيق زيادة . 

 النازحين تسجيلب االهتمام . 

 ين.الموجود السوريين الالجئين واستضافة والمجتمع النازحين للسكان الغذائي األمن احتياجات 

 المحلي االقتصاد على األزمة لتأثير الدقيق لرصدا . 

 الطعام طهيللعوائل ب السماحو إلى المواد الغذائية الجافة الساخنة الوجبات من المالئم االنتقال لضمان نازحةال ئلواعال لجميع مواقدال توفير 

 . ألنفسهم

 للمواقد الوقود توفير الحكومة أن تضمن يجب. 
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 الفعالة واالستجابة التنسيق لتحسين الحكومة اتخذتها التي اإلجراءات بشأن المعلومات تقاسم . 

  االفتراضات

هنالك ثالث سيناريوهات محددة ادناه مع السيناريو الرئيسي المحدد  –تشرين الثاني  11الفترة المخصصة للخطة االستجابة العاجلة هي حتى تاريخ 

 اعاله.

 المقبلين الشهرين في: يبقى الوضع اإلنساني مستقراً األول السيناريو

 إجراءات الغذاء(: 0جدول رقم )

 الفجوة الخطط الوضع الحالي اإلجراء

( 8615111مساعدات غذائية لـ )

 شخص )مجموع الحاجة(

تم توفير المساعدات الغذائية لـ 

 شهرلكل ( شخص 8445111)
( شخص 6605111تم مساعدة )

، الغذاء العالميمن قبل برنامج 

( تم مساعدتهم من 5415111)

( تمت 115111قبل السلطات، )

مساعدتهم من قبل الوكاالت / 
المنظمات غير الحكومية األخرى 

 لكل شهر

 %( من الفجوة هي 1)

 

 المتاحة واردللم الغذاء إلجراءات الزمني الجدول (:8) رقم جدول

 تشرين الثاني 51بحلول  تشرين األول 35بحلول  تشرين األول 51بحلول  أيلول 51بحلول  

المساعدة الغذائية لـ 
( شخص 101.111)

 )سكان(

122.111 101.111 101.111 101.111 

 

 )عدد الثاني تشرين 51 و أيلول 51 بين للفترة العالمي الغذاء برنامج قبل من لتسليمها خطط والتي الغذائية المساعدة (:0) رقم جدول

 النازحين/شهر(

 الطرود الغذائية للعائلة المحافظة
حصص االستجابة 

 الفورية*
C&V المجموع 

 4415111 11.111 11.111 3.1.111 دهوك

 5515111 01.111 11.111 21.111 اربيل

 5305111 11.111 21.111 20.111 السليمانية

 6605111 4135111 115111 4645111 المجموع

 

تشرين األول. باإلضافة إلى العاملين واألعضاء األخرين لتجمع األمن الغذائي قاموا  12خالل من المحتمل أن يتم نقل النازحين إلى مخيمات جديدة *

 %(.1–3(. والفجوة المتوقعة )11.111(، الوكاالت والمنظمات غير الحكومية األخرى: )121.111بتغطية ما يلي: السلطات والجمعيات الخيرية: )

 المعروفة ( يوماً، و31للعائلة المكونة من خمسة أفراد لمدة ) تكفيالغذائية للعائلة ) طرودالشركاء في تجمع األمن الغذائي سيقومون بتوفير ال

تناقص في ( وهناك IRRsوأحياناً حصص االستجابة الفورية )تكفي لعائلة مكونة ثالثة أفراد لمدة ثالثة أيام، والمعروفة باسم ( FFP باسم

 أعداد النازحين بالنسبة ألولئك الذين ال يزالون يتنقلون، أو النازحون الجدد الذين يدخلون إلى إقليم كردستان العراق.

 وهناك. الطرود الغذائية للعائلة توزيعالتحويل الى  سيتم اضافة الى ذلك المقبلة، أيام العشرة خالل ميدانيةال مطابخال مرحلة االنتهاء من يتم 

 .استقرارا أكثرأصبح  لوضعللتقليل من حصص االستجابة الفورية بسبب أن ا ومتطلبات توقعات يضاأ



11 
 

 الطرود  أعداد تخفيضفي  تأثير لذلك وسيكون. تشرين األول بدايةاعتباراً من  تدريجية مراحل على سيتمالغذائية  القسائمو النقدبرنامج  إن

 مستفيد( 211.111) لىبرنامج القسائم الغذائية إ يصل ان يتوقعوتشرين الثاني.  31تشرين األول ولغاية  1ة من الفتر خاللالغذائية للعائلة 

 .برنامجمن ال األول الشهر خالل

o صولبو سيسمح القسائم الغذائيةنظام و المالي برنامجحيث ان ال .كردستان إقليم محافظات جميع في العروض المقدمة إطالق تم 

 وأصحاب المستفيدين إلى وتوفر االستقرار والضمان المحلية األسواق واالفرض لتساندالمواد الغذائية االنسب  إلى النازحين

 (.المضيف والمجتمع والوطنية المحلية السلطات) المصلحة

 المستدامة العيش وسبل الذات على االعتماد تعزيز حين في للخطر المعرضين للسكان والتغذية الغذائي األمن انعدام من الحد أجل من 

 :التالية األهدافتجمع األمن الغذائي  أعضاء حدد المضيفة، والمجتمعات والالجئين للنازحين

o والمدخالت السوق إلى المناسب الوصولن األكثر ضعفاً من مربيالو المزارعين دخل وضمان المحلي الغذائي اإلنتاج زيادة 

 .اإلنتاجية

o والحضرية الريفية المناطق من كل في العمل فرص خلق في المحلية السوق دعم. 

o المساعدة إلى حاجةالذين هم ب السكان معيشة سبل بشأن واإلدارة المعلومات توافر تحسين. 

 ه:أعال المذكورة األهداف تحقيق في مباشر بشكل تسهمل التالية األنشطة تحديد تم وقد

 األنشطة اختيارو والزراعية الصناعية التنمية لتعزيز المطلوبة والتدخالت االستراتيجية االستثمارات لتحديد المستهدفة االحتياجات تقييم 
 .نوالمستفيدي

  ة.المتضرر المجتمعات احتياجات على للوقوف المحافظات مستوى على البيانات لجمع العيش سبل منهجية تقييمو الغذائي األمن  
 وق.الس لطلب االستجابة تحسين لمساعدة السوق حليلت 
  (واألسمدة القمح) البذور توزيع / البذور توافر تحسين. 
 ن.المنفذي والشركاء والحكومة، المجتمعية، والمنظمات للمزارعين الفنية المساعدة تقديم 
  النزاع من المتضررة المجتمعات في الماشية تربية قدرة من تحسين .للماشية تطعيم حملة. 
 المشروطة غير النقدية والمدفوعات العمل لبرامج النقد توفير. 
  المثال سبيل على الرزق، كسب أنشطة وتعزيز بدء: 

o ل.العم فرص خلق ودعم اإلنتاجية المجتمعية األصول تأهيل 
o الصناعية المشاريع من تزيد للدخل المدرة األنشطة نيستحو المضيفة للمجتمعات الريفية المناطق في للدخل المدرة األنشطة 

 .األعمال تخطيط وأنشطة األساسية اإلدارية المهارات مستوى ورفع المستهدفة، السوق روابط خالل من الصغيرة
o الزراعية والصناعات اإلنتاج مجموعات تنشيط أو / و إنشاء دعم. 
o التوظيف خدمات وتوفير النازحين تسجيل في الحكومة دعم. 
o تنظيم ومهارات والتقني، المهني التعليم مستوى لرفع المستهدفة المحلية المجتمعات في المهني التدريب مراكز وتجهيز تأهيل 

 .المدربين وتحديد المستفيدة، الفئات من المشاريع
 

  أخرى المأوى حلولو المقترحة المخيمات إلى المستضعفين النازحين جميع نقل الثاني: والسيناري

 المواد توزيع مع بالتزامن الغذائية والقسائم نقدال برنامج تشغيل سيتمو .شهرياً  عائلة (121.111) لـ الغذائية الطرود توزيع سيتم السيناريو، هذا في

 في النازحين السكان إن أيضا السيناريو هذا يفترضو .أمكن حيثما العينية الغذائية المساعدات محل النقدية والقسائم النقد برنامج يحل حتى الغذائية
 .المساعدة حجم في زيادة توفير وسيتم ،أفضل بشكل واالحتياجات الثغرات تحديد سيتمو استقرار. حالة
 

 .الغذائية المساعدات استمرار على اعتمادا أقل لتكون السكان بمساعدة تسمح التي العيش سبل إنعاش برامج تنفيذب تسمح مستقرةال المخيمات سكان
 .استدامة أكثر مساعدة تقديم على قادرة تكون وسوف األولى، المرحلة في بالفعل هي العيش سبل برامج

 
 العراق كردستان إقليم إلى كبير بشكل النازحين دفقت الثالث: لسيناريوا

 السابقة، التجارب على بناءو .واالختناقات الثغرات يخلق كبيرة ألعداد الغذائية لالحتياجات السريع تصعيدال دهوك، محافظة مع تجربةال من يتضح
 (.111.111) حوالي يكونس سيصلون الذين الجدد للنازحين التقديري العدد فإن

 
 عبءال إلى إضافي اهتمام دفع ويجب .ةاألصلي الطوارئ حالة وطبيعة مماثل نطاق ذات تكون األولية االستجابة فإن السيناريو، هذا حدوث حالة في

 الحالي العيش سبل تدخل زيادة ينبغي المضيفة، المجتمعات على يؤثر سوف الذي الكبير الضغط بسبب .المتضررة المحافظة في الموجود
 

 قضاياال/  هتماماتالا/  التحديات

 والنساء لألطفال وخاصة العالجية األغذية وتقديم األولى مراحله في التغذية سوء لتحديد للسكان التغذية حالة رصد ينبغي. 
 التوترات مخاطر من زيدوت. الموارد على الحصول بشأن التوتر تولد أن يمكن الديموغرافية الضغوط وزيادة االقتصادية األنشطة تعطيل 

 ة.االجتماعي
 مطلوبةهي  ضافيةاإل مواردفإن ال المتاحة الموارد باإلضافة إلى. 
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  الصحة
 
 ولوياتاأل

 على التأثير دون النازحين لجميع وتقدم الثانوية الصحية الرعاية وخدمات عالية جودة ذات األولية الصحية الرعاية خدمات تقديم ضمان 
 .المحلية للمجتمعات المقدمة الخدمات

 و والحصبة األطفال شلل ضد العمرية الفئة من موغيره األطفال جميع تطعيم ضمان VPDs. 

 النازحين بين والنساء األطفال لجميع والتغذية آمنة والدة ضمان. 
 المعدية. األمراض تفشي لمنع تدابير وضع 

 
  األهداف
 الموثوقة االستمارات تقديم وخدمات الحياة إلنقاذ األولية الصحية الرعاية خدماتل المناسب الوقت توفير.  
 والموارد والمعدات االدوية ، المنشآة توسع يشمل وهذا .النازحين من يعالال تدفقلل االستجابة على اً قادر كونيل القائم الصحي النظام تعزيز 

 .المتاحة الخدمات جودة تحسين عن فضال البشرية
 دوري. بشكل والمعدات االدوية من سلسلة توفير 
 ة.التغذي وسوء المعدية لألمراض المناسب الوقت في واالستجابة الكشف 
 والحصبة األطفال شلل مرض على خاص بشكل التركيز مع العراقي الشعب لجميع التحصين خدمات ضمان. 
 المعدية األمراض من الوقاية. 
 ة.المزمن األمراض مرضى رعاية 
 واألطفال الحوامل السيدات مثل ضعفا األكثر للسكان الصحية االحتياجات معالجة. 
 للنازحين واالجتماعي النفسي والدعم النفسية الصحة. 

 
 اإلجراءات

 التيو مفتوحةال مخيماتال في حتى) المطلوبة الفورية الطبية الرعاية وتوفير النازحين مواقع إلى للوصول المتنقلة الصحية الفرق دعم 
 (.األولية الصحية الرعاية خدمات فيها تتوافر

 كادر قبل من توفيرها يتم األساسية األولية الصحية الرعاية خدمات إن لضمان للنازحين ةالمخطط المخيمات داخل الصحية الخدمات توفير 
 .جيدا تدريبا مدربو مؤهل

 ة.الصحي المرافق في الملحة الثغرات لتغطية الطبية والمستهلكات األدوية من الطبية التوريد سلسلة استدامة 
 في ، للنازحين المستمر والتدفق التزايد مع التعامل اجل من الصحية نشآةالم قدرة لتعزيز إضافية المطلوبة الصحية الكوادر توظيف دعم 

 . الطبية والمخازن والمختبرات العمليات وغرف الداخل،

 ةوالحصب األطفال شلل وخاصة الوطنية وغير الوطنية التحصين حمالت دعم. 
 المعدات توفير خالل من لسكانا من مزيدل الالزمة الصحية الرعاية لتوفير الجراحية والوحدات المستشفى في المكثفة العناية في التوسع 

 .اللوازم من وغيرها الالزمة الطبية
 العبء هذا مواجهة على قادرة لتكون والثانوية األولية الصحية للمرافق االساسية الطبية والمعدات الالزمة األساسية األدوية توفير 

 ل.أفض صحية خدمات وتوفير اإلضافي،
 والعالجية الوقائية التغذية مكمالت توفير. 
 للنازحين الفورية والعقلية النفسية الصحة وخدمات األولية اإلسعافات لتوفير العقلية المجتمعية الصحة مجال في العاملين من مجموعة إنشاء 

 أساس على والثانوية األولية الصحية الرعاية خدمات في النفسية الصحة وإدماج المجتمعية الموظفين من الحالية الشبكة توسيع خالل من
 الوطنية. ةالعقلي الصحة بروتوكوالت

 نظام تعزيز EWARN المياه) مثل للنازحين المقدمة العامة بالصحة المتعلقة الخدمات جميع على التركيز مع االمراض لمراقبة فعال ونظام 

 وشلل الحصبة على خاص بشكل التركيز مع االتجاه المعدية واألمراض خدمات واستخدام إلى والوصول والنظافة، الصحي، والصرف
  .التغذية ذلك في وبما (الكوليرا النواقل مكافحة التيفوئيد، حمى ، Aالكبد التهاب ،VPDو األطفال

 في اإلبالغ نظام مع  ،النظام في لتنعكس نازحينلل الموفرة الخدمات لضمان البيانات الصحية المعلومات جمع وآلية نظام وتعزيز تقوية 
 الصحية المرافق قدرات لتقييم أيضا باألمراض؛ اإلصابة والبيانات النشطة المراقبة ذلك في بما وشهري أسبوعي بشكل المناسب الوقت

 . المقدمة والخدمات

 األمراض عن الكشف في الصحيين العاملين وإدارة قدرات عزيزت. 
 والتأهب واالستجابة الطوارئ لحاالت والتخطيط للطوارئ التخطيط في الصحة دائرة / الصحة وزارة موظفي قدرات تعزيز. 

 
 الصحة إجراءات (:51) رقم جدول

 الفجوة الخطط الحالي الوضع اإلجراء

 صحية عيادة (54) توفير -5

 لدوائر بالكامل( )مجهزة متنقلة
 الصحة

 في منها 3) متاحة عيادات 4

 في وواحدة أربيل، صحة دائرة
 دهوك( صحة دائرة

 الصحة منظمة ستقوم عيادات 51

 بتوفيرها العالمية

1 
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 دهوك في الصحة دائرة بدأت -4

 فريق (58) بدعم والسليمانية

  للسل فرق وستة متنقل،

 دهوك في فريق (21) دعم تم

 الصحة منظمة قبل من 11)

  (IMC قبل من 11و العالمية،

 منظمة قبل من فريقين دعم تم
 للسل فرق وستة العالمية الصحة

  للهجرة الدولية منظمة قبل من

1 

 الصحية الخدمات توفير -3

 في والعالجية الوقائية األساسية
 ذلك في بما) للنازحين المخيمات

 بالتعاون اإلنجابية الصحة خدمات

(، وهناك حاجة لـ UNFPA) مع

( مركز للرعاية الصحية 58)

 األولية

 الرعاية مراكز من (1) بناء تم

 لها المخطط من األولية الصحية
 غير المنظمات قبل من

 الحكومية

 الصحية للرعاية مركزاً  13 1

 في حديثاً  أنشأت األولية
 مليون 0.1 تبلغ بكلفة المخيمات

  أمريكي دوالر

 األطباء توظيف دعم -4

 الصحيين والمساعدين والممرضين
 من (301) خالل من الوقائيين

 الحلفاء الصحيين المهنيين تحالف
 كردستان إقليم لحكومة

 الصحة منظمة من 213) 123

 ،UNFPA من 11و العالمية،

 من 11و اليونيسيف، من 11و

IMC) 

 الصحة منظمة من )بدعم 301

 لغاية ملتزمة وستكون العالمية،
 (2111 آذار شهر

1 

 وفقا األساسية األدوية توفير -1

في  الصحة وزارة مع لالتفاق
 كردستان إقليم حكومة

 )تم أمريكي دوالر ماليين 1

 مع شهرين لمدة لها التخطيط
 الصحة لمنظمة الحالية الميزانية
 العالمية(

 تقديرية )مساهمة دوالر مليون 1

  اآلخرين( الشركاء جانب من
 أمريكي دوالر مليون 12

 الالزمة الطبية المعدات توفير -6

 العمليات، غرف واإلمدادات لتفعيل
 المركزة وغرف العناية

 (committed M 2.5
WHO) 

 أمريكي دوالر مليون 1.1 1

 الصحية المعلومات نظام تعزيز -0

 تفعيل خالل من البيانات وجمع
 اإللكترونية البيانات جمع برنامج
مركز  011تجهيز المخطط) الموحد

 حكومة في األولية الصحية للرعاية
 ( كردستان إقليم

 في بالفعل موجودة منها 11

 منظمة من وبدعم أماكنها
  العالمية الصحة

 منظمة من وبدعم )مخططة 111

 العالمية(. الصحة
1 

من  211 من مجموعة إنشاء -8

 على القائمة العقلية الصحة موظفي
 الصحة خدمات لتوفير المجتمع
 للنازحين الفورية والعقلية النفسية

 من بدعم الخطة ضمن 211

 العالمية الصحة منظمة

1 1 

لوزارة الصحة  وماليا فنيا دعما -0

 لحمالت كردستان إقليم في حكومة
 والحصبة األطفال شلل ضد التطعيم

 (اليونيسيف مع بالتعاون)

 من )ميزانية دوالر ماليين 1

 الصحة ومنظمة اليونيسيف قبل
 المقبلين( للشهرين العالمية

 أمريكي دوالر ماليين 1 1

 المياه مراقبة جودة دعم -51

 الطبية النفايات من والتخلص
 ومنظمة اليونيسيف مع بالتعاون)

 ( العالمية الصحة

 من )ميزانية دوالر ماليين 3

 الصحة ومنظمة اليونيسيف قبل
 (العالمية

 أمريكي دوالر مليون 2 1

 الصحة وزارة دعم -55

 عيادات سوء إدارة في والمستشفيات
  التغذية

 من )ميزانية دوالر مليون2.3

 الصحة ومنظمة اليونيسيف قبل
 (العالمية

 أمريكي دوالر مليون 1.1 1

 غير توقيع عقد مع المنظمات -54

 طالما) الخدمات لتقديم عقد الحكومية
 لتشغيل( محدودة الحكومة قدرات
 في األولية الصحية الرعاية مراكز

  المتنقلة والعيادات المخيمات

 لفترة )مخططة دوالر مليون 1

 (العالمية الصحة منظمة قبل من
 قبل من )مشاركة دوالر ماليين 3

 المانحة( الجهات
 أمريكي دوالر مليون 1

 في حكومة الصحة وزارة دعم -53

من خالل عمليات  كردستان إقليم
  والمستلزمات األدوية ونقل التخزين

 من مخططة) دوالر مليون 1.1

 (العالمية الصحة منظمة قبل
1 1 
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 المتاحة للموارد الصحة إلجراءات الزمني الجدول (:55) رقم جدول

 تشرين الثاني 51بحلول  تشرين األول 35بحلول  تشرين األول 51بحلول  أيلول 51بحلول  

 ( عيادات51إنشاء ) -5

 متنقلة
1 4 4 6 

 المتنقل الفريق دعم -4

 (تراكمية)
41 58 58 58 

 الرعاية خدمات -3

 في األولية الصحية
 المخيمات

 إقامة مواعيد على تعتمد)
 (مخيمات

1 3 1 1 

 الموظفين تعيين -4

 (تراكمية)
413 361 361 361 

 4 4 4 1 األدوية شراء -1

 451 1 1 1 الطبية المعدات -6

 311 411 511 11 البيانات جمع عزيزت -0

 
 النفسي الدعم -8

 للنازحين واالجتماعي

1 1 11 511 

 1 1 1 1 ماليين دوالر التطعيم حمالت -0

 
 المياه نوعية مراقبة -51

 النفايات من والتخلص
 الطبية

1 151 5 551 

 

 سوء عيادات إدارة -55

 التغذية

1 151 5 5 

 

 المنظمات خدمات -54

 على الحكومية غير
 الرعاية مراكز تشغيل

 في األولية الصحية
 والعيادات المخيمات

 المتنقلة

 1 1 1 5 مليون دوالر

 والتخزين النقل -53

 
 مليون دوالر 151 1 1 1
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  قضاياال/  هتماماتالا/  التحديات

 (األمنية التحديات ذلك في بما) ينمتناثرال النازحين السكان إلى الوصول. 

 اإلنسانية االستجابة في للمشاركة المؤهلين الصحيين العاملين توافر. 

 2112 عام بعد ما إلى الصحية الرعاية قطاع في الصحية االحتياجات لتغطية الكافي التمويل توافر . 

  التعليم

إقليم كردستان  في ملجأ( نازح ال101.111) من أكثر وجد وقد. نسمة مليون 1.1 بنحو يقدر ما وشرد شخص مليون . من أكثرعلى  الصراع أثر قد

 . عاما .1 و 2 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال من هم( من النازحين 111.111) حواليالعراق. و

 ولوياتاأل

 والكريمة اآلمنة المالجئ إلى المدارس منلمتابعة عملية نقل النازحين  المأوى قطاع تحديث مع جنب إلى جنبا التخطيط. 

 للنازحين آمنة مواقع إلى نقلهم يتم أن بعد الفور على النازحينيشغلها  التي المدارس جميع وتعقيم تأهيل وإعادة ترميم. 

 الجاهزة الدراسية الصفوف ءبنا يتم حين في للنازحين، المؤقتة ميالتعل ومرافق خيام إنشاء . 

 (. الصنع المسبقة الدراسية الفصول) القائمة المضيف المجتمع مدارس في الدراسية الفصول في التوسع 

 والجهات المحلية والمجتمعات األمور وأولياء الحكومات تعبئة إلى تهدف التي االجتماعية والتعبئة واالتصاالت المكثفة الدعوة جهود 

 .المخيمات وغير المخيمات في والالجئين النازحين لألطفال المتاحة المساحات من الوعي لزيادة الشريكة والمنظمات المانحة

 التعليم في الوالدين عبء وتقليل ميالتعل استمرارية لضمان والمعلمين والمدارس لألطفال األساسية التعليمية المستلزمات وتوزيع شراء . 

 األهداف

  2112/2111 الدراسي العام ستئنافبا للسماح تأهيلهاتم و المدارس تيوأخل المخيماتتم إقامة . 

 الدراسي العام بدء قبل المدارس تأهيل إعادة سيتم.  

  ودفعت رواتبهم المعلمينتم توظيف . 

 اآلخرين، المستبعدين واألطفال الفتيات فيهم بمن طفال،تقديم جودة تعليم لأل. 

 التعليمية ستجابةالا في والمدرسين لألطفال والصحية واالجتماعية النفسية الخدمات دمج يتم . 

  الفجوات

التكاليف . المقبلين الشهرين في عاجلة لتدخالت مطلوبة إضافية مليون 21وهناك . نسمة مليون 11.2 حواليتكفي ل المتاحة المحدودة الموارد

 . لم تمول التعليمفي الحصول على  والنازحين المضيفة المجتمعاتاإلضافية على المدى الطويل لمساعدة 

  قضاياال/  هتماماتاال/  التحديات

 وقتا يستغرق قد النازحين بين المعلمين توظيفو تحديد . 

 الدراسية، المناهج في واالختالفات اللغوية، الحواجز ذلك في بما مختلفة ألسباب التعليم على الحصول من األطفال بعض نتمكي ال قد 

 . تسجيلال وتعقيدات

 المدارس إلى األطفال حضور يؤثر قد النزوح من والمزيد األمن انعدام. 
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 ( قائمة مخيم النازحين4المرفق رقم )

 ( التي تم تحديدها46(: قائمة بمخيمات النازحين الـ )54جدول رقم )

 ت
 الموقع

* /  عدد السكان الفعلي
 كل مخيم في المتوقع

 النازحين األشخاص)
 (داخليا

 الجدول الزمني قبل منمن 

 اربيل

 35311 بحركة القديم* 5
المفوضية العليا لشؤون 

 الالجئين واليونيسيف
 اكتمل

 65111 بحركة الجديد 4
المفوضية العليا لشؤون 

 الالجئين واليونيسيف
 شهرين

 45111 بلدية عنكاوة 3
المفوضية العليا لشؤون 

 الالجئين واليونيسيف
 شهرين

 55811 الزراعيةاألراضي  4
المفوضية العليا لشؤون 

 الالجئين واليونيسيف
 اكتمل

 غير معروف وزارة الهجرة والمهجرين 55111 عنكاوة )وزارة الهجرة والمهجرين( 1

   565611 المجموع الفرعي في اربيل

     

  دهوك

 315111 )قضاء زاخو( 5موقع البحوث الزراعية  5
وزارة االتصاالت في 

 إقليم كردستانحكومة 
 غير معروف

 شهر واحد UNHabitat 15881 بامرني )قضاء العمادية( 4

 05111 )قضاء زاخو(* 5باجيت كنداال  3
المفوضية العليا لشؤون 

 الالجئين واليونيسيف
 اكتمل

 15061 )قضاء زاخو(* 4باجيت كنداال  4
المفوضية العليا لشؤون 

 الالجئين واليونيسيف
 اكتمل

 اكتمل AFAD 515111 )قضاء زاخو(* 5برسف موقع  1

 515041 )قضاء زاخو( 4موقع برسف  6
المفوضية العليا لشؤون 

 الالجئين واليونيسيف
 قيد البناء

 اكتمل AFAD 55048 منطقة ديربون )قضاء زاخو( 0

 35841 )قضاء الشيخان( 5كرماوا  8
المفوضية العليا لشؤون 

 الالجئين
 اكتمل

 غير معروف غير معروف 35114 )قضاء الشيخان( امتداد كرماوا 0

 435334 كيرشين 51
وزارة االتصاالت في 
 حكومة إقليم كردستان

 غير معروف

 غير معروف غير معروف 415141 كابارتو )قضاء سيميل( 55

 شهرين محافظة دهوك 65111 خادية )قضاء زاخو( 54

 85156 )قضاء سيميل( 5خانكي  53
لشؤون المفوضية العليا 

 الالجئين واليونيسيف
 اكتمل

 555141 امتداد خانكي )قضاء سيميل( 54
المفوضية العليا لشؤون 

 الالجئين
 قيد البناء

 شهر واحد AFAD 445111 موقع شاريا )قضاء دهوك( 51

 شهرين IHP 05411 الشيخان 56

   5815001 المجموع الفرعي في دهوك

  



1. 
 

  السليمانية

 65111 مظفر، جمجمال 5
المفوضية العليا لشؤون 

 الالجئين واليونيسيف
 شهرين

 قوراتو، كالر 4
المفوضية العليا لشؤون  65111

 الالجئين
 شهرين

 ارباط 3
المفوضية العليا لشؤون  65111

 الالجئين واليونيسيف
 ثالث أسابيع

 غير معروف غير معروف 45411 سيتاك وزيركس 4

 شهرين UN-Habitat 55111 بازيان 1

   455411 المجموع الفرعي في السليمانية

   4435001 االستيعابية في جميع المخيمات لقدرةا

 


