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 الى محافظة مليون نازح  فنصالالنازحين سوف يفوق  عدد  OCHAحسب توقعات منظمة/1

وال توجد لدى محافظة دهوك اي توقعات او أحصائية حول العدد المتوقع للنازحين الجدد  دهوك.

 لعملية الموصل.

ة ئ)هي ا من قبل محافظة دهوكهات التي تم اتخادوالتحضير ناحية االنسانية االستعدادات المن /2

تنسيق مع منظمات االمم المتحدة/المؤسسات الحكومية دات العالقة بالشؤون االنسانية الاالغاثة و

 الستالم النازحين الجدد  مراكز االستقبال(4)ببناء  باالستجابة االنسانية  لعملية تحرير الموصل 

توفير الخدمات وو تامين  د بعد استالمهم من مراكز االستقبال اليواء العوائل الجد مخيمات( 3)و

دهوك,دائرة ماء  تنسيق المباشر مع دائرة صحةبالصحية الخدمات الماء, ال,االساسية من الغداء 

( وشركائهم UNHCR,UNICEF,UNFPA,WFPدهوك,وكاالت االمم المتحدة وباالخص)

 .التنفيديين

 القوات االمنية ولياتؤالمعركة من ضمن مسة النازحين من الخطوات التي تم اتخادها لحماي /3

 والبيشمركة لحين ضمان ووصولهم الى مراكز االستقبال.

 االمامية.النازحين من الخطوط الستالم العوائل الجدد من  استقبال ربعة مراكزتم انشاء أ /4

التفتيش التي تتضمن  بوضع الخطة (االسايش) القوات األمنيةقامت  منيةالناحية األمن  /5

النساء جال ومراكز االستقبال من الركل النازحين الجدد التي يتجهون لالدقيق لالمفصل و والتحقيق

طفال ومن ثم نقلهم الى المخيمات لتفادي تسرب المشتبهين بانتمائمهم الى التنظيم واال

 ضمن صفوف النازحين. )داعش(االرهابي

 منية.القوات األ ألية وخطة الية حجز االشخاص تعتمد على /6

 الدارج في المحا كم.قانون العقوبات العراقی يتم التعامل معهم ضمن قانون  /7

من قبل اي جهة حكومية وهدا  العشيرةو والعرقساس الدين لم يتم حجز اي شخص على أ كال، /8

 مر مرفوض نهائيا وغير قابل للنقاش.أ

سسة االرهابية المشتبهين بانتمائهم الى المؤ مهاتهمأوبائهم آ ين يتم احتجازدن مصير االبناء الأ /9

المسؤولة  المحلية والجهاتالسلطات  بنظرة انسانية بحتة من قبليتم التعامل معهم بشكل اعتيادي و

 حالهم حال اطفال النازحين االخرين مع مراعاة ظروفهم الخاصة.



رهابين في مخيمات النازحين و انضمامهم الى صفوف االبالنسبة لموضوع تسليح االطفال  /1٠

بهدا الموضوع ضد تسليح االطفال كمحافظة دهوك وبالتنسيق مع المؤسسات دات العالقة نحن 

ويمنع منعا باتا ممارسة مثل هده النشاطات في المخيمات حيث تحاول السلطات المحلية بالحفاظ 

وان وجد اطفال تم تسليحهم من قبل المنظمة  تالمخيماجميع  على الطابع المدني البحت في 

سوف يتم التركيز مع هده الشريحة من االطفال واعادة تاهيلهم من خالل االرهابية في المخيمات 

ات العالقة ذلمراكز المختصة والبرامج الخاصة  بالتعاون مع المنظمات االنسانية والموسسات ا

 بحماية االطفال.

لمخيمات النازحين والالجئين واالعالميين االجنبية والعالمية لمنظمات لية زيارة ابالنسبة أل /1١

يتم م في محافظة دهوك و من ثم قسم العالقات و االعال وك تقوم المنظمة بمخاطبةفي محافظة ده

شؤون االنسانية / الدائرة التنفيدية لغرض مناقشة النشاطات و الطلب الى هيئة االغاثة و ال تحويل 

وم الهيئة بالتعاون , تقوالهدف من الزيارة تم تنفيدها من قبل المنظمةسوف ي يالمشاريع الت

يدية دائرة التنفالمن قبل المخيمات بكتاب رسمي موجه دخول الى لوالتنسيق و تسهيل امر المنظمة ل

 .او النشاط تنفيد المشروع على  موافقةلدارة المخيمات لالى آ

تتبع يجب على كل منظمة ان في محافظة دهوك لمخيمات ية المنظمات لزيارة اربالنسبة لح /1٢

التنسيق بالنشاطات في المخيمات والمشاريع و ذتقديم الطلب للحصول على الموافقة على تنفي ألية

 المباشر مع ادارة المخيم.

 


