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األشخاص من فئات العناية
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ُ
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وجود المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين
.

الموظفـــون:
▪
▪

 334موظف محلي
 91مومف رولي

المكاتـــب:
▪
▪

 6مكاتب ةي عغرار ورهوك وأ:عيل
وك:كوك والموصل والسليماني .
ويورر حضو :ميراني للمووضي ةي
الحل (عاعل) وععقوع (ريالى) وال:ماري
والولور والقائم (االنعا ):وتك:يت
(صالح الرين) وخانقين (ريالى) ةي
كال( :السليماني ).

ا
تصر :المووضي السامي لالمم المتحر لشؤون
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العمـل مع الشركـاء
▪

من خالل الخط االقليمي لالرئين والقر :على التكيف ) (3RPتقور المووضي خط االستراع اإلنساني لالرئين السو:يين ةي الع:اق عالتنسيق
الوثيق م الرجات الواعل اإلنساني والسلطات الحكومي لحماي ومساعر الالرئين وطالعي اللروء كما تقور المووضي وةق هذه الخط قطاعات
الحماي والمأوى واالحتيارات األساسي  ،وتشا:ك ةي قيار االستراع الصحي م منمم الصح الرولي وكذلك تسجم ةي مواضي المياه
واالصحاح العيئي  WASHم منمم اليونيسف.

▪

تشا:ك المووضي ةي االستراع المشت:ك عين الوكاالت لعمليات النزوح والعور  ،حيث تقور مرموعات الحماي والتنسيق وإرا :المخيمات
وشؤون المأوى  /والموار غي :الغذائي كرزء من آلي التنسيق الخاص عاالستراع للنازحين .كما تشا:ك المووضي أيضا ً م صنروق الالمم
المتحر للسكان وع:نامج الغذاء العالمي ةي قيار اطا:عمل ع:نامج الالمم المتحر للتعاون والتنمي المسترام  2024 – 2020ومرموع العمل
الخاص عموضوع تحقيق التماسك االرتماعي والحماي والشمولي  .ت ُعر المووضي أيضًا رز ًءا من ة:يق العمل المشت:ك للوكاالت المعني
والخاص عالحلول الرائم والمرموعات الو:عي الوني ذات الصل .

أبــرز نشاطــات
الحماية
▪

الالرئون -تعمل المووضي ةي الع:اق على تنسيق انشط إالستراع تراه الالرئين م الحكوم ووكاالت االمم المتحر وم الش:كاء المحليين
والروليين .وتتضمن هذه األنشط عملي التسريل وأنشط :صر شؤون الحماي والمناص :وتقريم المساعر القانوني وكذلك خرمات حماي الطول
والرعم النوسي وتخويف المخاط :واالستراع والحر من العنف القائم على النوع االرتماعي واالستغالل الرنسي وسوء المعامل عاإلضاة الى
أنشط إعار التوطين الى رول ثالث لعرر عسيط من الالرئين االشر ضعوا وةقا آلحتيارات الحماي .
النازحون -تقوم المووضي عالترخالت المعاش :م السلطات المحلي االقليمي والوطني من أرل ضمان حصول هوالء النازحين على األمان
راخل المخيمات وخا:رجا .و قر نش:ت المووضي ة:قا ً ل:صر شؤون الحماي لغ:ض تحرير االحتيارات والمساعرات الالزم والتي تشمل ايضا
مناطق العور والتي تحرر استراع الحماي المطلوع وهذا يشمل تقريم الحماي القانوني للقضايا الخاص عوقران الوثائق المرني والثعوتي واالستراع
و الحر من حاالت العنف القائم على النوع االرتماعي واالستغالل الرنسي وسوء المعامل وكذلك حماي الطول ولم شمل األس:المنوصل والتنسيق
م الحكوم ومنممات المرتم المرني ووكاالت االمم المتحر عشان االستراع الخاص عحماي النازحين.

▪

الحلول الرائم  -من خالل نجج قائم على المنطق المستجرة تعمل المووضي على تطوي :مشا:ي تر:يعي وتعزيز آليات التنسيق الحكومي
المحلي لضمان استرام االنرماج المحلي واالستق:ا :خا:ج المناطق االصلي عاإلضاة إلى عور أولئك الذين ي:غعون ةي العور إلى مناطقجم
األصلي .

▪

تنسيق وإدارة المخيمات
▪

تعمل المووضي  ،الوكال القائر لمرموع تنسيق وإرا :المخيمات ضمن اطا :الخط االقليمي لالرئين والقر :على التكيف تعمل م السلطات
المحلي والرجات اإلنساني الواعل من أرل توةي :الخرمات المنسق لمخيمات الالرئين والنازحين .ويتم هذا ةي المخيمات من خالل ضمان المأوى
المناسب وإيصال الغذاء والماء وتوة :منشأت التعليم والصح ةيجا وعناء قر:ات موموي إرا:ات المخيمات ومقرمي الخرمات.
ةي منتصف تش:ين األول  ، 2020ش:عت الحكوم الع:اقي ةي عملي إغالق موارئ لمخيمات النازحين  ،مما أرى إلى إغالق أو إعار تصنيف
اعتعا:ا من  30نيسان  ، 2021تم
 16مخيما ً للنازحين ومواق غي: :سمي  ،والذي أثّ :على أكث :من  42400ة:ر غار:وا هذه المواق  .ة
ً
استضاة أكث :من  184،552نازح ةي  29مخيما ً وعشكل :ئيسي ةي إقليم ك:رستان الع:اق  ،م عقاء مخيمين ةقط ةي الع:اق الوير:الي.

▪

من عين  245953الرئ سو:ي مسرل  ،يقيم أكث :من  95000الرىء ةي عش :مخيمات ةي أنحاء إقليم ك:رستان الع:اق .يعيش حاليًا أكث:
من  % 98من الالرئين السو:يين ةي إقليم ك:رستان الع:اق وان نسع  %39منجم يقيمون ةي المخيمات والعاقي يقيمون ةي المناطق الحض:ي
وشعه الحض:ي وال:يوي .

▪

المأوى والمواد غير الغذائية
▪

تعمل المووضي على توةي :المساعر الخاص عالمأوى ولوازم اإلغاث األساسي والتنسيق م الرجات االنساني لغ:ض استكمال عمل السلطات
المحلي من أرل تحسين الم:وف المعيشي للنازحين والالرئين راخل المخيمات وخا:رجا ةي رمي انحاء الع:اق .ويشمل ذلك توزي الخيام
والعطانيات والم:اتب وأطقم المطعخ و:زم موار النماة الصحي .

االحتياجات االساسية
▪

تساعر المووضي العائالت النازح والالرئ الضعيو ةي تلعي احتياراتجم األساسي من خالل توزي المساعرات النقري  .ةي المناطق التي تعمل
ةيجا األسواق حيث يتمكن المستويرون من الوصول إليجا كما توة :المووضي وعط:يق ةعال األموال غي :المش:وط لتلعي احتيارات المتض::ين
من النزوح  ،مما يتيح للعائالت تحرير أولويات احتياراتجا م الحوام على ك:امتجم ورعلجم أقل ع:ض ةي اللروء إلى است:اتيريات التأقلم
الضا. :

جائحة فيروس كورونا في العراق
اعتعا:ا من  30نيسان  ، 2021سرل الع:اق أكث :من مليون حال إصاع مؤكر عوي:وس كو:ونا م أكث :من  15000حال وةا  .أر:ت الرول أكث :من
ً
تسع ماليين اختعا PCR :منذ عراي الوعاء  -م أكث :من  40.000اختعا :تم إر:اؤه يوميًا طوال شج :نيسان .تشي :العيانات إلى اتراه تنازلي تر:يري
2

www.unhcr.org

صحيو وقائ  /نيسان 2021

من ذ:و المور الثاني  ،حيث انخوضت اإلصاعات من الحر األقصى لمعرل اإلصاع األسعوعي العالغ  134.9حال لكل  100000ةي  25نيسان إلى
 108.6ةي  2ايا .:وةي الوقت نوسه يتذعذب عرر االختعا:ات اإليراعي يوميا وعشكل كعي.:
عحلول نجاي شج :نيسان  ، 2021تم تأكير اصاع  851شخص من ةئات عناي المووضي ( 443الرئًا و  408ناز ًحا)  ،عما ةي ذلك رخول  111حال
الى المستشوى و  65حال وةا  ،.رعت المووضي ومنمم الصح العالمي وزا :الصح على مستوى الحكوم الوير:الي وحكوم إقليم ك:رستان إلر:اج
الالرئين ضمن خط التطعيم الوطني ةي العالر والخاص عالرائح وذلك عاعتعا :كل من الالرئين والنازحين مؤهلون لتسريل أنوسجم على النمام عع:
اإلنت:نت ويمكنجم تلقي اللقاح من خالل نمام ال:عاي الصحي ةي الع:اق .تم تلقيح ما يق:ب من  1،000الرئ ونازح عحلول نجاي الشج - :ومن الم:رح
نم:ا لحقيق أن الالرئين والنازحين يمكنجم تسريل أنوسجم عشكل مستقل ةي
أن يكون العرر الوعلي لالرئين والنازحين الذين تم تطعيمجم ةي الع:اق أعلى ً
نمام التسريل.
منذ عراي الوعاء  ،نوذت حكوم الع:اق مرموع من اإلر:اءات للحر من انتشا:ه  ،عما ةي ذلك اإلغالق الرزئي والكامل  ،وإغالق المواق العام  ،وحم:
الترمعات  ،وتحويل التعليم ةي المر:س والرامع ليكون عع :اإلنت:نت.
وة ًقا آلليات االةار عال:اي والشكاوى الخاص عالمووضي  ،والم:اقع المستم :عن عُعر و الخاص عالحماي  ،ةإن الشاغل ال:ئيسي الذي يثي:ه الالرئون
والنازحون والعائرون واألشخاص المع:ضين لخط :انعرام الرنسي ةي رمي أنحاء الع:اق هو عرم القر :على الوصول إلى ة:ص كسب العيش نتير
للقيور الحالي والساعق على الح:ك علما ان معمم األة:ار المتض::ين من النزوح يعيشون على كسب أرو :يومي  ،وقر أث:ت القيور المو:وض على
الح:ك عشكل كعي :ةي قر:تجم على تغطي نوقاتجم .وقر ت:رم ذلك إلى زيار ةي عرر األة:ار الذين يلرأون إلى آليات التكيف السلعي  .كما أثي:ت على نطاق
واس تحريات الوصول إلى ةئات العناي ةي مواق معين اضاة الى الصرمات النوسي  ،والتوت :والقلق  ،ووقف األنشط التعليمي  ،وتزاير العنف المنزلي.

استجابة المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين لتفشي جائحة كورونا في العراق
تستم :معمم الخرمات األساسي ةي العمل (وإن كان ذلك عقر :محرور ) ةي المخيمات والمناطق ذات الكثاة السكاني العالي من النازحين .اعتمرت
المووضي ط:ائق توزي ررير لضمان استم:ا :تقريم المساعر والتي تشمل ايصال المساعر إلى العاب لترنب الترمعات واحت:ام معرأ التعاعر الرسري ،
وم:اقع شؤون الحماي عن ععر  ،واالستشا:ات القانوني  ،والرعم النوسي واالرتماعي عاإلضاة إلى ذلك  ،تقوم المووضي عتنويذ سلسل اإلر:اءات التالي
ةي رمي أنحاء العالر استراع لتوشي الوي:وس
▪

الوصول إلى مواد النظافة األساسية تم توزي : 37243زم موار النماة الصحي للنساء والوتيات منذ شج :كانون الثاني  2021ةي رمي
أنحاء الع:اق.
المساعدة النقدية الخاصة بالجائحة :خالل عام  2021تخطط المووضي لتقريم رول أخ:ى من المساعرات النقري الخاص عالرائح
( 240،000رينا :ع:اقي).

▪

التوعية الصحية تقيم المووضي رو:ات توعي صحي مستم :حول انتقال ومن انتشا :رائح كو:ونا ةي مخيمات الالرئين والنازحين وكذلك
ةي م:اكز التسريل وععض المناطق الحض:ي  .يتم توزي الملصقات والنش:ات من خالل إرا :المخيمات وم:اكز ال:عاي الصحي األولي
والمتطوعين العاملين ةي مرال التوعي المرتمعي .

▪

توفير معدات العناية المركزة ومعدات الحماية الطبية :قامت المووضي السامي لألمم المتحر لشؤون الالرئين ةي الع:اق عش:اء  23مرموع
من معرات وحر العناي الم:كز ( ، ) ICUوالتي تتكون من أرجز تجوي  ،وأس :كج:عائي  ،وشاشات  ،وأرجز استنشاق  ،ومضخات الحقن
 ،ومضخات التس:يب والشوط  ،ومنممات األكسرين .تم تسليم معرات العناي الم:كز إلى المستشويات الخاص ععالج رائح كو:ونا ةي سع
محاةمات (أ:عيل ورهوك والسليماني وك:كوك واألنعا :وريالى وصالح الرين) .عاإلضاة إلى ذلك  .قرمت المووضي معرات الوقاي الشخصي
الطعي  ،والكمامات والوالت ، :واألحذي التي تستخرم لم :واحر  ،والكمامات الر:احي  ،والقوازات  ،والععاءات الطعي التي تستخرم لم:
واحر حيث تم تسليمجا للمالك الطعي العامل ةي المخيمات وعلى الحرور.
.

▪

ةي هذا الوقت الح:ج  ،يمل العمل اإلنساني إلنقاذ األ:واح والتخويف من معانا السكان الضعواء أم:ا ً حتمياً .كما تناشر المووضي الرجات المانح
ععرم إلغاء أولويات التمويل للع:امج العاري  ،وتشك :الرجات المانح ال:ئيسي والمانحين على األموال غي :المخصص والمخصص على نطاق
واس والتي ساهمت عشكل معاش :ةي تمويل عمليات الع:اق ةي عام  2020وعام 2021
بلجيكا | كندا | الدنمارك | االتحاد األوروبي | فنلندا | فرنسا | ألمانيا | أيرلندا | ايطاليا | اليابان | الكويت| لوكسمبورج |هولندا | النرويج |
الجهات المانحة الخاصة | قطر | جمهورية كوريا | أسبانيا | السويد | سويسرا | المملكة المتحدة| الواليات المتحدة االمريكية

بغـــداد :السيدة مروة هاشم  /مسؤول إعداد التقارير hashemma@unhcr.org

أربيـــل :السيدة يانيت باهينا  /مسؤول عالقات خارجية bahena@unhcr.org
www.unhcr.org
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