تقرير خاص
عن الالجئين السوريين الجدد في اقليم كوردستان العراق
والمساعدات المقدمة لهم من قبل جمعية الهالل االحمر العراقي
قامت اللجنة المشكلة باالمر االداري المرقم  52فً  2013/8/19بالتوجه الى محافظة اربٌل و دهوك و السلٌمانٌة ٌوم
الثالثاء  2013 / 8 / 20لالطالع على الواقع المٌدانً لالجئٌن السورٌٌن القادمٌن عبر المنفذ الحدودي فً فٌشخابور
حٌث تم اسكان هذه العوائل فً عدد من المخٌمات فً محافظة اربٌل ومخٌم فً محافظة السلٌمانٌة ومخٌم فً محافظة
دهوك  /قضاء عقرة .
الهدف العام :
تقلٌل الخسائر وحفظ كرامة االنسان ومساعدة العوائل السورٌة النازحة .
الهدف الخاص :
اجراء استبٌان و مسح مٌدانً على العوائل السورٌة الالجئة و تقدٌم المساعدة العاجلة
طريقة العمل :
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تشكٌل لجنتٌن لالستبٌان على العوائل السورٌة الالجئة وتحدٌد االحتٌاجات الضرورٌة والعاجلة بؽٌة تقدٌم
المساعدة الالزمة لهم .
عقد اجتماع مع اللجنة المشكلة برئاسة السٌد مدٌر فرع
دهوك و مسؤولً شعب ادارة الكوارث فً السلٌمانٌة
واربٌل لمناقشة الوضع الحالً و مستجداته .
زٌارة موقع تبرعات المواطنٌن فً بارك ( شاندر ) فً
اربٌل حٌث تم مشاهدة الكمٌات الهائلة من المواد المتبرع بها
من المواطنٌن الكرد وبما ٌؽطً احتٌاجات الالجئٌن السابٌع
قادمة .
عقد اجتماع مع السٌد مدٌر فرع اربٌل وموظفً ومتطوعً
الفرع المتواجدٌن فً موقع التبرعات المشار الٌه اعاله ،
من اجل تنسٌق العمل المشترك وقٌام الهالل االحمر باعماله
بصورة متمٌزة .
زٌارة مخٌم ( كوركوسك ) المقام من قبل محافظة اربٌل وقضاء ( خبات ) وبالتعاون مع المفوضٌة السامٌة
لشؤون الالجئٌن (  ) UNHCRوبعض المنظمات االخرى مثل ( منظمة برزانً الخالد ) حٌث ابدى الجمٌع
تقدٌره لمواقؾ الهالل االحمر المتمٌزة فً هذه المجاالت  ،حٌث بلػ عدد الخٌم المنصوبة فً المخٌم
(  ) 1300الؾ وثالثمائة خٌمة وعدد العوائل المتواجدة فً
المخٌم ما ٌقارب (  ) 10000عشرة االؾ شخص .
االتصال بالسٌد مدٌر فرع السلٌمانٌة ومسؤول شعبة ادارة
الكوارث فً الفرع واالٌعاز الٌهم بالقٌام بتقٌٌم سرٌع على
العوائل السورٌة الالجئة فً المحافظة وتحدٌد نوع
المساعدة العاجلة المطلوبة حٌث تبٌن ان عدد االفراد
المتواجدٌن فً السلٌمانٌة ما ٌقارب (  ) 3500ثالثة االؾ
وخمسمائة شخص وهناك فجوة فً كمٌة الؽذاء الساخن
المقدم لهم و على ضوء ذلك تم االٌعاز الى الفرع توزٌع
(  3500وجبة ساخنة ) لفترة العشاء وتوزٌع كمٌات هائلة
من المٌاه على هذه العوائل .
فً ٌوم  2013/8/21تم تقسٌم الوفد الى فرٌقٌن  ،قام الفرٌق
االول بزٌارة العوائل السورٌة المتواجدة فً المدارس

والجوامع فً منطقة عربت  /محافظة السلٌمانٌة بٌنما تم ابقاء الفرٌق الثانً لمتابعة اجراءات فرع اربٌل وتقدٌم
المساعدات الالزمة للعوائل السورٌة وتقدٌم المساعدة الى العوائل الكردٌة المتبرعة .
 .8تم نصب خٌمتان لالسعاؾ االولً مع سٌارتٌن اسعاؾ لعمل االسعافات االولٌة واٌصال الحاالت االخرى الى
المستشفٌات .
 .9تم زٌارة كل من مخٌم دارا شكران و بحركة وباسرمة وتم االجتماع مع ادارات المخٌمات بؽٌة النظر فً تقدٌم
 150خٌمة
المساعدات الالزمة وبالنظر لوجود عدد كبٌر من العوائل بدون خٌم فقد تم تسلٌم ادارة المخٌم
إلسكان هذه العوائل وقد ابدى الجمٌع شكرهم و تقدٌرهم لهذه المبادرة .
 .10نتٌجة تجوالنا فً مخٌم بحركة فقد الحظنا ان هناك عدد من
المعوقٌن ( شلل رباعً او ثنائً ) وقد طالبت العوائل
بتسهٌل حصولهم على كرسً للمعاقٌن المذكورٌن وعلى
ضوء ذلك تم شراء  8كرسً متحرك وتم توثٌق جمٌع هذه
الحاالت .

المساعدات المقدمة من الهالل االحمر العراقي لغاية 2013/8/25
ت
1

نوع المساعدة
ؼذاء ساخن

الكمية
 3500وجبة

2

ماء معقم للشرب

 3500بطل

3

خٌمة حجم  180باوند

 700خٌمة

4

حصص اؼاثٌة

 500حصة

5
6

خٌمة كبٌرة
خزان ماء

2
 150خزان

7

خزان ماء

 50خزان

8

كرسً معوقٌن

 8كراسً

9

حصص اؼاثٌة

 300حصة

 10سرادق للدعم النفسً

 2سردق

 11كرفان ادارة

كرفان واحد

 12مفرزة اسعاؾ اولً

 2مفرزة

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

الجهة المستلمة
العوائل السورٌة الالجئة فً محافظة
السلٌمانٌة
العوائل السورٌة الالجئة فً محافظة
السلٌمانٌة
العوائل السورٌة الالجئة فً مخٌمات
كوركوسك و بحركة فً محافظة
اربٌل
العوائل السورٌة الالجئة فً مخٌم
كوركوسك فً محافظة اربٌل
ادارة مخٌم كوركوسك
العوائل السورٌة الالجئة فً مخٌم
كوركوسك فً محافظة اربٌل
العوائل السورٌة الالجئة فً مخٌم
بحركة فً محافظة اربٌل
المعوقٌن المتواجدٌن فً مخٌم
بحركة فً محافظة اربٌل
الالجئٌن السورٌٌن فً عقرة /
محافظة دهوك
نصب  2سردق فً مخٌك
كوركوسك  /محافظة اربٌل
نصب مخٌم واحد لالدرة فً مخٌم
كوركوسك  /محافظة اربٌل
تم نصب مفرزتان لالسعاؾ االولً
فً مخٌم كوركوسك  /محافظة اربٌل

المالحظات
تم تزوٌد العوائل بالمواد المذكورة
بعد اجراء تقٌٌم سرٌع لمعرفة
احتٌاجات هذه العوائل

اقامة امسٌات ترفٌهٌة لالطفال
والعوائل مع تاثٌثها بكراسً و
تلفاز حجم كبٌر ومبردات
معالجة مئات الحاالت المرضٌة
الخاصة باالسعافات االولٌة

تم تواجد سٌارتان لالسعاؾ فً مخٌم تم نقل مئات الحاالت المرضٌة الى
سٌارة اسعاؾ
 2اسعاؾ
المستشفى المٌدانً ومستشفى
كوركوسك
اربٌل
من خالل االستدالل على اماكن
مئات الحاالت
اعادة الروابط االجتماعٌة
تواجد عوائل االطفال المفقودٌن
القٌام بتثقٌؾ المجتمع المتضرر من الناحٌة الصحٌة من خالل نشر المفاهٌم الصحٌة
والتوعٌة من االمراض خاصة االسهال و التسمم
 10,000كمامة مخٌمات فً اربٌل
كمامات
مخٌم كوركسك
توزٌع العاب اطفال
 6000لعبة
مخٌم كوركسك
دفاتر رسم و تلوٌن مع اصباغ  500قطعة
توزٌع اكٌاس اندومً
سٌت صحً
مٌاه معقمة لالطفال الرضع
دورات اسعاؾ اولً

 23عكازات
 24كراسً متحركة للمعوقٌن
25

 6000قطعة
500
 500سٌت
 9دورات

مخٌك كوركسك
مخٌم كوركسك
مخٌم كوركسك
مخٌم كوركسك

5
5

مخٌم كوركسك
مخٌم كوركسك

تدرٌب  180الجئ سوري على
االسعاؾ االولً

جدول يبين اعداد الالجئين السورين الجدد ومكان تواجدهم
ت
1
2
3
4
5
6
7

العدد
 15000الجئ
 4000الجئ
 4000الجئ
 9000الجئ
 3500الجئ
 1500الجئ
 4000الجئ

مكان التواجد
مخٌم كوركوسك فً محافظة اربٌل
مخٌم بحركة فً محافظة اربٌل
مخٌم قشتبة فً محافظة اربٌل
مخٌم باصرمة ضمن منطقة حرٌر
مخٌم عربت فً محافظة السلٌمانٌة
مخٌم عقرة فً محافظة دهوك
ٌسكنون خارج المخٌمات

