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تقريــر الحالــة األســبوعي رقم :٢٢التحديث للفــرة من  9متوز ولغاية  4آب

يجتمع النازحون يف نينوى إلستالم طرود املواد الغري غذائية من املنظمة الدولية للهجرة

نز
ال�وح

يســتمر النــزوح الهائــل يف العــراق ويف ظــل لهيــب الصيــف الحــار وتســتمر
الحاجــة اىل االســتجابة االنســانية الفوريــة املنقــذة للحيــاة .حــددت مصفوفــة
ت
ن
ز
ال� جمعها فريق التقييم واالستجابة
تتبــع النــزوح التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة وجــود  3,164,154نــازح وفقاً لبيانات مصفوفة تتبع ال�وح ي
للف�ة من كانون ن
للهجرة ت
الثا�  2014لغاية
عراقــي .وتقريبـا ً ينــزح ربــع مليون مــن هؤالء النازحــن او  15%مــن مجموعهم الرسيعة التابع للمنظمة الدولية
ي
 13تموز 2015
مــن و حــول مناطــق الرمــادي والفلوجــة منــذ  1نيســان .أدت الغــارات الجويــة
أ
أ
الرس النازحة
الفراد
الرتكيــة عــى مواقــع يف شــال العـراق اىل نــزوح  110عائلــة  .وذكــرت التقاريــر
داخلي ًا
أن أكــر مــن ربــع مليــون مــن النازحــن قــد عــادوا اىل مواقعهــم االصليــة منــذ
 16متــوز.

527,359

وإســتجابة اىل هــذا النــزوح الهائــل منــذ أواســط متــوز ولغايــة أول شــهر آب
وزعــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة ( املنظمــة)  1,800طــرد مــن املــواد الغــر
غذائيــة الخاصــة بفصــل الصيــف وقدمــت فــرق املنظمــة الصحيــة اكــر مــن
 2,500استشــارة صحيــة أوليــة .وملســاعدة االشــخاص النازحــن إلســتعادة مصادر
عيشــهم مــن خــال برنامــج تنشــيط املجتمــع املمــول مــن قبــل الواليــات
املتحــدة .لــدى املنظمــة  19مــروع للمســاعدة املجتمعيــة جــاري يف ســتة
محافظــات .وتنفــذ مشــاريع املســاعدة الفرديــة والتــي تعنــي بالتدريــب املهنــي
وخدمــات تطويــر االعــال التجاريــة يف  10محافظــات.
ويف بغــداد ،تســتجيب املنظمــة اىل النــزوح الحاصــل مــن الرمــادي مــن خــال
توزيــع مســاعدات نقديــة وممولــة مــن قبــل املفوضيــة االوربيــة للمســاعدات
االنســانية والحاميــة املدنيــة .تلقــت  500عائلــة مــن أصــل  700املنحــة النقديــة
الغــر مرشوطــة وهــي  435,000الــف دينــار عراقــي (مــا يعــادل  360دوالر
امريــي) .ذكــر املســتفيدون بإنهــم ســينفقون هــذا املبلــغ عــى الرعايــة الصحيــة
والطعــام وااليجــار واملالبــس وباقــي النفقــات العائليــة.
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النازح�
مواقع

3,338

3,164,154

لتصفــح مصفوفــة تتبــع الــن ز وح التابعــة
للمنظمــة الدوليــة للهجــرة  ،يرجــى زيــارة
ا لصفحــة

Emergency Relief Distribution
طرود المواد يغ� الغذائية
أ
للرس

141,241

مأوى عند الطوارىء

13,853
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شعرت بالنريان عىل وجهي وفكرت يف
اوالدي الثالث الصغار.

“

أمرية وساهرة يتلقون املعونة النقدية لعائالتهم التي يف بغداد

االخــوات أمــرة وســاهرة هــم يف االصــل مــن الرمــادي .تــويف زوج ســاهرة يف
 2003مــن ج ـراء القصــف إســتضافت أمــرة وزوجهــا ســاهرة واطفالهــا الصغــار
يف منزلهــم واصبحــوا عائلــة واحــدة متكونــة مــن ثــاث بالغــن وخمســة أطفــال.
تحدثــت أمــرة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة عنــد توزيــع املعونــة النقديــة يف
بغــداد “ اختــي ارملــة ولديهــا صبــي وبنــت لتعيلهــم و يســكنون يف منزلنــا وجــزء
مــن عائلتنــا”.
تصاعــدت حــدة القصــف يف الرمــادي وخــال الليــل يف  8آذار مــن العــام الحــايل،
قالــت أمــرة” مل نســتطع النــوم لي ـاً وعنــد الســابعة صباح ـاً ادركنــا أن حياتنــا يف
خطــر وهرعنــا مرسعــن مــن منزلنــا وكانــت متــر الســيارات بنــا اىل أن أبطــأت
احــدى الســيارات املــارة بنــا وســاعدونا جميعـاً عــى الركــوب واســتمرينا بالفـرار”.
توقفــت الســيارات عنــد جــر بزيبــز ليـاً وخططــت كافــة العائــات عــى النــوم
يف العـراء “ جــاء رجــل لطيــف ودعانــا للمبيــت يف منزلــه القريــب .ذهبــت عــدة
عائــات اىل منزلــه” وتضيــف أمــرة” وأعــدوا العشــاء لنــا ومكان ـاً للمبيــت لقــد
رحبــوا بنــا بالرغــم مــن عــدم معرفتهــم لنــا”.
ويف الصبــاح عــادت العائــات اىل جــر بزيبــز “ وحينــا كنــا بإنتظــار عبــور الجــر
تحطــم الجــزء العلــوي فــوق رؤوســنا وشــعرت بالنــران يف وجهــي وفكــرت يف
أطفــايل الثــاث الصغــار  ،أردت أن ابقيهــم مبأمــن ثــم أدركــت إن عمــر ،ابنــي
الصغــر لديــه جــرح كبــر يف وجهــه وهــو يبلــغ  5ســنوات فقــط”.

تتحدث ساهرة مع كادر املنظمة الدولية للهجرة عن وضع عائلتها

وجــدت العائــات املتــررة طريقهــا نحــو املستشــفى يف أبــو غريــب لتلقــي العالج
وعــاىن كل مــن أمــرة وعمــر مــن جــروح يف وجوههــم ج ـراء الشــظايا “اعتقــد ان
داعــش رأت ســيارتنا وقــررت إســتهدافنا”
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أثر الجرح عىل وجنة عمر الذي اصيب به جراء الشظيه

تقــول أمــرة” مــازال لــدي شــظية صغــرة يف عينــي والتــي تســبب يل رؤيــة
مشوشــة وميكــن لعمليــة جراحيــة كــرى أن تزيــل هــذه الشــظية اال إين افضــل
ان انفــق املــال عــى الطعــام واملــواد االساســية االخــرى”.
ذهبــت امــرة وســاهرة اىل منطقــة االحنــف للقــاء اختهــم واخيهــم والــذي نــزح
بوقــت ســابق .هــم االن واحــد مــن مثانيــة عائــات تعيــش يف مبنــى غــر مكتمــل
البنــاء ليــس فيــه أثــاث وليــس لديهــم املــال .تقــول ســاهرة” الحــام داخــل
املبنــى وال يعتــر بيئــة صحيــة تنتابنــا الحكــة واعتقــد إننــا مصابــون جميعــاً
مبــرض جلــدي”.
وتكمــل أمــرة “ كانــت النــاس تعطينــا الكثــر عندمــا جئنــا لكــن االن ولوجــود
اعــداد كبــرة مــن النازحــن فإننــا نحصــل عــى القليــل”.
وتقــول ســاهرة” أرســلت إبنــي البالــغ  11عامــا ليعمــل بأجــر يومــي مــع زوج
أختــي ليــس لــدي رجــل يعيلنــي لهــذا فــإين ا‘عتمــد عليــه ،انــه صغــر ويفتقــر
اىل الخــرة ويف اول يــوم عمــل لــه دخــل مســار يف قدمــه عندمــا كان يحمــل
الخشــب”.
وهنــا اردف محمــد ابــن ســاهرة” لقــد تأذيــت حق ـاً وكان صعب ـاً اخراجــه مــن
قدمــي”.
تبتسم أمرية عند تلقيها املنحة النقدية

وتخربنــا ســاهرة “ نحــن حق ـاً ممتنــون مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة إلســتالم
املنحــة النقديــة ســننفق املــال بــروي وبصــورة اساســية لــراء الطعــام .إن
الطعــام غــايل الثمــن  ،كيلــو الطامطــم يكلــف  1,250دينــار( مايعــادل  1دوالر
امريــي) و عددنــا كبــر ونســكن يف مــكان واحــد”.

تستجيب املنظمة الدولية للهجرة لألحتياجات التي تهدد االرواح يف بيئة رسيعة التغيري باألضافة اىل رصد التحركات عىل ارض الواقع.
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