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المم المتحدة السامية  اوجود مفوضية  

 لشؤون الالجئين

 :الموظفـــون
 محلي   موظف  357 ▪
  مومف رولي119 ▪

 

 المكاتـــب:
مكاتب ةي  عغرار والعص:  ورهوك   7 ▪

 والسليماني . والموصل  وأ:عيل وك:كوك  
ويورر حضو: ميراني للمووضي  ةي    ▪

الحل  )عاعل( وععقوع  )ريالى( وك:عالء 
وال:ماري والولور  والقائم )ك:عالء( 

)صالح   تك:يتوالنرف )النرف( و
كال:   وخانقين )ريالى( وةي  الرين(

 )السليماني (. 
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يمكن متاععتجا ةي م:كز  ةي الع:اق والتي  عخصوص استراعتجا للوض تصر: المووضي  السامي  لالمم المتحر  لشؤون الالرئين تحريثات منتمم  
   UNHCR Global Focusالمووضي  العالمي 

 

52,790 
الرئ  ونازح  عائل  

ة:ر( تسلمت  305.005)
الخاص  المساعر  النقري  

عرائح  كو:ونا منذ شج: 
 نيسان 

الممول 

18% 
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الرى ونازح تلقوا المساعر  
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 العمـل مع الشركـاء
 

االستراع  اإلنساني  لالرئين السو:يين عالتنسيق الوثيق  خط  تقور المووضي    (3RP)من خالل الخط  االقليمي  لالرئين والقر:  على التكيف  ▪
تقور المووضي    كما وكذلك للحر من انعرام الرنسي  م  الرجات الواعل  اإلنساني  والسلطات الحكومي  لحماي  ومساعر  الالرئين وطالعي اللروء 

مواضي  المياه  ةي كذلك و رولي م  منمم  الصح  ال ي  الصح االستراع  قطاعات الحماي  والمأوى واالحتيارات األساسي  ، وتشا:ك ةي قيار  
 اليونيسف. منمم  م   WASH  واالصحاح العيئي 

 
تشا:ك المووضي  ةي االستراع  المشت:ك  عين الوكاالت لعمليات النزوح والعور  ، حيث تقور مرموعات الحماي  والتنسيق وإرا:  المخيمات    ▪

(CCCM  / والمأوى ، )والمع:وة  أيًضا عاسم  و(  اإلغاث  األساسي     موارالموار غي: الغذائيCRIs كرزء من آلي  التنسيق ال ) الستراع   عا  خاص
ع:نامج الالمم المتحر   اطا: عمل قيار  ةي وع:نامج الغذاء العالمي  المتحر  للسكانصنروق الالمم م  أيضاً  ي مووضكما تشا:ك ال. نازحينلل

والشمولي  وكذلك ترعم  تحقيق التماسك االرتماعي والحماي  ضوع وعمالخاص  مرموع  العمل و 2024 – 2020للتعاون والتنمي  المسترام  
   ومشا:ك  العنك الرولي.  ع:ئاس  وزا:  التخطيط  ماي  االرتماعي  المنترى الوطني للحالمووضي  

 أبــرز نشاطــات
 ة  الحماي
الش:كاء المحليين والروليين.   الحكوم  ووكاالت االمم المتحر  وم  م   الالرئين تراه ستراع  الإانشط  تعمل المووضي  على تنسيق  - الالرئون ▪

كذلك خرمات حماي  الطول والرعم  ووتقريم المساعر  القانوني  المناص:  وتتضمن هذه األنشط  عملي  التسريل وأنشط  :صر شؤون الحماي  و
عاإلضاة  الى   واالستغالل الرنسي وسوء المعامل  العنف القائم على أساس النوع االرتماعي  االستراع  والحر منويف المخاط: وتخوالنوسي 

 .ضعوااالشر   الالرئينأنشط  إعار  التوطين الى رول ثالث  لعرر عسيط من 
تقوم المووضي  عالترخالت المعاش:  م  السلطات المحلي  االقليمي  والوطني  من أرل ضمان حصول هوالء النازحين على األمان  -النازحون ▪

ً ل:صر شؤون الحماي  قر نش:ت ال و راخل المخيمات وخا:رجا.    ستراع االتي تحرر والالزم  والمساعرات حتيارات ال تحرير المووضي  ة:قا
حر من  حاالت العنف القائم على  ال  االستراع  وو  تقريم الحماي  القانوني  للقضايا الخاص  عوقران الوثائق المرني  والثعوتي وتشمل    المطلوع   الحماي 

والتنسيق م  الحكوم  ومنممات  حماي  الطول ولم شمل األس:المنوصل  كذلك ووسوء المعامل  االستغالل الرنسي أساس النوع االرتماعي و
  .حماي  النازحينالخاص  ع ستراع  رني ووكاالت االمم المتحر  عشان االالمرتم  الم

ت:اقب    والمرتم  اإلنساني ةي الع:اق.  عور  طوعي  وآمن  وعك:ام  أولوي  است:اتيري  لرى المووضي   الحلول الرائم  والتي تشملعتع:  ت   -العائرون ▪
وتترخل لرى السلطات عنرما يكون هناك من  للعور  ومخاط: العور  القص:ي  الى مناطقجم   ي المووضي  عور  النازحين الى مناطقجم األصل

نقص العنى التحتي  الحيوي     مليشيات و ال  الععوات الناسو  وتوارر و  ي مخلوات الح:ع الالمتور:ات من    ورورل غي: آمن  عسعب  التي ما تزا  ي  األصل
 .والخرمات األساسي ، عاإلضاة  الى الرما: الواس  للممتلكات

 المأوى والمواد غير الغذائية 
كمال عمل السلطات  است لغ:ض تعمل المووضي  على توةي: مساعر  المأوى ولوازم اإلغاث  األساسي  والتنسيق م  الرجات االنساني  الواعل    ▪

مخيماً للنازحين ةي    62يورر    .راخل المخيمات وخا:رجا ةي رمي  انحاء الع:اقواالرئين  من أرل تحسين الم:وف المعيشي  للنازحين    المحلي   
  % من99يقيم نسع  مخيمات ةي اقليم ك:رستان الع:اق  حيث  10الرى سو:ي ةي  100000وحوالي  نازح 275000أوي حوالي ي الع:اق 

  ةيما يقيم العاقون ةي المناطق الحض:ي  وشعه الحض:ي   مخيماتال  راخل  % منجم  41  تهنسع ما  قيم  ي وك:رستان الع:اق  قليم  الالرئين السو:يين ةي ا
   اطق ال:يوي .  ن وكذلك ةي الم

 
 ات تنسيق وإدارة المخيم

وةي: الخرمات  م  السلطات المحلي  والرجات اإلنساني  الواعل  من أرل ت  اتالمخيم   وإرا:تعمل المووضي ، الوكال  القائر  لمرموع  تنسيق  ▪
. ويتم هذا ةي المخيمات من خالل ضمان المأوى المناسب وإيصال الغذاء والماء وتوة: منشأت التعليم والصح  ةيجا وعناء  نازحينللالمنسق   

المخيمات والمستوطنات   واالرا:  راخل وخا:ج    التنسيقش:كاء خرمات  لل  الروال تقرم الو:ق  قر:ات موموي إرا:ات المخيمات ومقرمي الخرمات.  
رها الحكوم  ةي رمج   تقوالتي عملي  الالمشو:  عشأن :كاء آخ:ين ةي المرال اإلنساني إلى رانب ش وتقرم المووضي  ةي رمي  أنحاء الع:اق. 

     العور . عمل   إطا:معارى التي تتماشى م  ومخيمات ال
 

 االساسية  االحتياجات 
ق التي تعمل  األساسي  من خالل توزي  المساعرات النقري . ةي المناط م احتياراتج ةي تلعي الت النازح  والالرئ  الضعيو  المووضي  العائ  تساعر ▪

ت المتض::ين لتلعي  احتيارااألموال غي: المش:وط   ط:يق  ةعال   وع   كما توة: المووضي  ل إليجا  الوصو  ون منلمستويريتمكن ا  حيث ةيجا األسواق  
است:اتيريات التأقلم  للروء إلى ةي ا  حرير أولويات احتياراتجا م  الحوام على ك:امتجم ورعلجم أقل ع:ضت للعائالت  يتيحمما من النزوح ، 

   .الضا: 

 

 جائحة فيروس كورونا في العراق
حالة وفاة ، معظمها في    318  وكورونا في جميع أنحاء البالد  بفيروس  مؤكدة    اصابةحالة    11.098حزيران ، أكدت وزارة الصحة العراقية وجود    6  لغاية  

تان المتبقية من الحاالت في إقليم كردس %  10من الحاالت في وسط وجنوب العراق ، مع اكتشاف نسبة  %  90تم تسجيل  حيث بغداد والبصرة وكربالء

 اختبار. 290.000أكثر من حتى االن أجرت حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان  يث العراق. ح
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تدابير صارمة لحظر   والتي شملت ، وضعت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان سلسلة من اإلجراءات لمنع انتشار الفيروس الوباءمنذ بداية تفشي 

تم تخفيف هذه اإلجراءات بشكل طفيف في  والتجول في جميع أنحاء البالد ، وإغالق نقاط العبور الحدودية ، وتعليق الرحالت الدولية ، وحمالت التطهير. 

لشؤون الالجئين السامية بسبب زيادة عدد الحاالت. في حين أن مفوضية األمم المتحدة  نهاية شهر ايار ولكن تم إعادة فرضها بشكل صارم  شهر ايارة بداي 

القدرة على تقديم  تأثرت حيثمستبعدة من حيث المبدأ من هذه التدابير كانت والمنظمات غير الحكومية والكيانات األخرى التي تقدم المساعدة اإلنسانية 

 .  ملحوظا والعائدين وعديمي الجنسية  كان  لنازحينالدعم بشكل طفيف ، كما أن التأثير العام على بيئة حماية الالجئين وا

ن الوصول إلى  المفوضية ، إغالق الحدود التي تمنع حركة الالجئين ، والتحديات التي تحول دو فئات عناية واجهها ت تشمل مخاطر الحماية الرئيسية التي 

في مواقع معينة ، ونقص فرص كسب العيش وعواقبه االجتماعية واالقتصادية ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية  فئات العنايةالمخيمات والوصول إلى 

ازحين في جميع أنحاء العراق  العنف المنزلي ، ووقف األنشطة التعليمية . يعيش معظم الالجئين والن وتيرة ، وارتفاع  االخالءاألساسية ، وزيادة خطر 

تلبية  في على قدرتهم  شديدا اتأثيروالتي احدثت عدم قدرتهم على الوصول إلى فرص العمل األزمة الصحية الحالية قد كان سبب أجور يومية ، وبكسبهم 

 المساعدة النقدية والدعم الغذائي.الخاصة ب  العكسية ذية من خالل آليات التغ الخاصة بفئات العناية احتياجاتهم األساسية. تم تلقي غالبية الطلبات والشكاوى 

 ستجابة مفوضية االمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين تجاه جائحة كورونا في العراق ا

لشؤون الالجئين أن يتم  السامية ألمم المتحدةا من خالل االتصال المنتظم بالسلطات على المستوى االتحادي واإلقليمي والمحافظات ، ضمنت مفوضية 

ابة  كورونا. وهذا يضمن أن أي فرد نازح ضعيف سيتلقى المساعدة في حالة اإلصلجائحة  في خطط االستجابة الوطنية  فئات العناية جميع شمول  

في الوقت الحالي  تواصل المرافق العامة في جميع أنحاء البالد تقديم الخدمات لجميع الحاالت المتضررة. اعتمدت المفوضية طرائق توزيع فبالفيروس. 

ستشارة القانونية ، اللتقديم االهاتف استخدام إلى الباب وطرائق  التي تصل ضمان استمرار تقديم المساعدة ، بما في ذلك عمليات التوزيع الجل جديدة 

 .الحماية ، وغيرها من األنشطةشؤون ومراقبة  

 ستجابة ألزمة الكورونا: اباإلضافة إلى األنشطة المنتظمة ، تنفذ المفوضية سلسلة اإلجراءات التالية في جميع أنحاء البالد 

الالجئة في المخيمات وفي المناطق الحضرية وشبه الحضرية   زحة وللعوائل النا : تقدم المفوضية حاليًا المساعدةالوصول إلى مواد النظافة األساسية  ▪

قدمت المفوضية     دوالر أمريكي( حتى يتمكنوا من شراء مواد النظافة األساسية. 200دينار عراقي ) 240،000مساعدة نقدية بقيمة وهي والريفية 

  رزمة النظافة  35000أكثر من توزيع عائلة الجئة ونازحة في جميع أنحاء العراق ، إلى جانب  55000دعماً نقديًا ألكثر من  شهر ايارنهاية  لغاية

 صحية للنساء والفتيات. ال

في   ن وكذلكوالنازحي مخيمات الالجئين   فيكورونا انتشار جائحة  دورات توعية صحية مستمرة حول انتقال ومنع تقيم المفوضية: التوعية الصحية  ▪

ن متطوعي الومراكز الرعاية الصحية األولية وات  مراكز التسجيل وبعض المناطق الحضرية. يتم توزيع الملصقات والنشرات من خالل إدارة المخيم

 ل التوعية المجتمعية . االعاملين في مج

وذلك  االستخدام الواحد ة الطبية واألقنعة مع المرشحات واحذية تقوم المفوضية بشراء معدات الوقاية الشخصي  :توفير معدات الحماية الطبية للموظفين ▪

ستقوم المفوضية بشراء معدات واقية أخرى مثل األقنعة الجراحية والقفازات     فبمجرد توفر التمويلعلى الحدود وفي مخيمات الالجئين.  الستخدامها

المواد الصحية  كذلك شراء ي مراكز الرعاية الصحية األولية في مخيمات الالجئين والطاقم الطبي ف لتوزيعها على ذات االستخدام الواحدواألثواب الطبية 

 .األخرى لمؤسسات الصحة العامة

شركاء في البلد ، ستقدم المفوضية الدعم  الو و المنظماتمع السلطات الصحية  التي اجريت مشاورات ال: بناًء على توفير معدات طبية متخصصة إضافية ▪

 ضمن فئات العناية.  ها ب حاالت المشتبه الالصحة العامة على توفير الرعاية المناسبة وإدارة  ؤسساتحسب الحاجة لضمان قدرة مو

 

يون دوالر  لتوسيع نطاق  مل 35.7 تمويل بقيمة حصول على المفوضية لألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين في العراق بشكل عاجل  تناشد  
مووضي  ل العارل  العالمي نراءالمنذ إطالق ة خط  األمم المتحر  العالمي  لالستراع  اإلنساني هو معين ةي ما وك  كوروناجائحة أنشطتها استجابة لتفشي 

مليون روال: أم:يكي من الواليات  6.5، تلقت المووضي  ةي الع:اق مساهمات سخي  عقيم    رائح  كو:ونا تراهألمم المتحر  السامي  لشؤون الالرئين ا

تع:ب المووضي  عن امتنانجا العالغ لجذا   حيث روال: أم:يكي من عر: رعو:. 135.000مليون روال: أم:يكي من الياعان و  1.5المتحر  األم:يكي  ، و 
 . للعائالت النازح  الضعيو  ةي الع:اق واحتيارات الحماي  تيارات الصحي  األساسي االح تكاليف الرعم الس:ي  الذي يسمح عتغطي 

جات المانح  ععرم  ةي هذا الوقت الح:ج ، يمل العمل اإلنساني إلنقاذ األ:واح والتخويف من معانا  السكان الضعواء أم:اً حتمياً. كما تناشر المووضي  الر
، وتشك: الرجات المانح  ال:ئيسي  لألموال غي: المخصص  والمخصص  على نطاق واس  وكذلك الرجات المانح   إلغاء أولويات التمويل للع:امج العاري 

 (ايا: 28 لغاي ) 2020الع:اق ةي عام  اتعملي تمويل التي ساهمت عشكل معاش: ةي 
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   الجهات المانحة الخاصة | أسبانيا | السويد | سويسرا | المملكة المتحدة| الواليات المتحدة االمريكية
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