في منطقة كردستان العراق ،يساعد مشروع “تعجيل دعم الالجئين السوريين غير
المقيمين في المخيمات والمجتمعات المحلية المضيفة لهم” التابع لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي المجتمعات المحلية على التعامل مع تدفق الالجئين السوريين.
وهو يساعد على تدعيم آليات مواجهة األزمة والتعافي من آثارها وتحسين قدرات
األطراف الرئيسية صاحبة المصلحة على تقديم الخدمات األساسية على نحو شامل
للجميع ،والتمكين االقتصادي والتماسك االجتماعي.

العراق

كما يساعد مشروع آخر لـ “تعزيز حماية النساء والفتيات المستضعفات من بين
الالجئين السوريين من العنف الجنسي والعنف واالتجار القائمين على نوع الجنس”
على إنشاء آليات وقاية وحماية للنساء والفتيات المستضعفات.
نائب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة /المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي:
جاكلين بادكوك []jacqui.badcock@one.un.org
المدير القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي :آدم عبد المولى []adam.abdelmoula@one.un.org

من بين األنشطة الجارية والمخطط إلجرائها:
•تعزيز قدرات الحكومات المحلية لتدعيم التنسيق وتحسين تقديم الخدمات من خالل آلية تشاركية وشاملة للجميع تضمن سرعة االستجابة
الحتياجات وأولويات الالجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة ،وخاصة النساء مع التركيز على تحسين ظروف اإلسكان؛
•ضمان تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الضرورية من خالل برامج المنح لمنظمات المجتمع المدني وإعداد مشاريع للبنية التحتية بناء
على األولويات المصنفة حسب نوع الجنس التي حددت من خالل عمليات تشاركية تجمع بين السكان المحليين والالجئين والسلطات الحكومية
والشركاء اآلخرين؛
•تحديد الفرص االقتصادية المحلية والمنتجات والخدمات التي لديها إمكانية النمو وخلق فرص العمل في المجتمعات المحلية ومجتمعات
الالجئين ،وإجراء تدريب مهني ،واستهداف الالجئين داخل المخيمات وخارجها ،مع التركيز بوضوح على الفئات األكثر ضعفاً ،بما في ذلك
النساء الالتي يرأسن األسر المعيشية والمرأة والشباب؛
•تسهيل الحصول على االئتمان والموارد المالية والخدمات الداعمة لألعمال التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات المحلية
المضيفة وبين السكان الالجئين ،وتقديم منح صغيرة للمبادرات المبتكرة إليجاد وسائل كسب العيش والتنمية االقتصادية على المستوى المحلي؛
•دعم وتطوير قدرات فئتي الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني على القيادة التعاونية وتنفيذ أنشطة حل النزاعات بين الثقافات المتعددة أو
المتعلقة باالندماج االجتماعي والوساطة فيها ،والجمع بين السكان المحليين والالجئين تدعيما ً للتماسك االجتماعي؛
•رفع الوعي وتوفير المعلومات عن حقوق اإلنسان ،واستحقاقات المواطنين والقدرة على الحصول على الخدمات االجتماعية مع التشديد على
الحقوق المتساوية لكل من الالجئين والنساء والفئات المستضعفة في المجتمعات المحلية المضيفة؛
•زيادة وعي المجتمع بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس واالتجار في البشر في المجتمعات المحلية المضيفة والتأكد من وعي
الالجئين  -وال سيما النساء الفتيات  -بالحقوق القانونية للضحايا ،وتقديم االستشارات والخدمات القانونية للضحايا؛ و
•مساندة ودعم الالجئين المعاقين عن طريق المساعدة على توفير تشغيل عاجل ،فضالً عن العمل مع المنظمات غير الحكومية على توفير
األجهزة التقويمية التعويضية وخدمات العالج الطبيعي والوسائل المساعدة على المشي والعمل على استبقائها.

متطلبات العراق من التمويل
المخرجات

الموارد المطلوبة
(بالمليون دوالر أمريكي)

التدعيم المؤسسي من أجل تقديم الخدمات األساسية المحسنة

7.85

التمكين االقتصادي وتعزيز وسائل كسب العيش

2.00

المصالحة والتماسك االجتماعيين

0.85

المجموع:

10.70

الالجئون السوريون في العراق :بحسب مكان التسجيل
دهوك

103,585

أربيل

76,183

الموصل

281

السليمانية

22,042

بغداد
االنبار

5,122

مناطق أخري
مجموع األسر
73,577

841

المجموع
208,054

الذكور البالغين
النساء واألطفال

أربيل

دهوك
%36

%16

%40
%64

االنبار

%84

%60

السليمانية

الموصل

%42

%23
%77

%58

الالجئون السوريون المسجلون حسب التاريخ
 200ألف

صفر
مايو 13

سبتمبر 13
يوليو 13

يناير 13
يناير 13

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا من قبل األمم المتحدة.

مايو 12

سبتمبر 12
يوليو 12

