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تقريــر الحالة رقم 26
التحديــث للفــرة من  16ايلــول لغاية  15ترشين االول

يتلقى املستفيدون يف كركوك طرود املواد الغري غذائية  21 /أيلول

يف الوقــت الــذي يواجــه النازحــون الجــدد صعوبــة يف الوصــول اىل مناطــق آمنــة
بســبب الـراع املســتمر والقيــود املفروضــة عــى الحركــة تواصــل املنظمــة الدوليــة
للهجــرة تقديــم املســاعدات املنقــذة لــأرواح يف كافــة انحــاء العــراق كلــا كان
الوصــول متاحــاً  .ومنــذ شــهر كانــون الثــاين عــام  2014تلقــت مــا يقــارب مــن
 180,000أرسة طــرود املــواد غــر الغذائيــة مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة والتــي
تضمنــت املــواد األساســية مثــل البطانيــات وامليــاه وصناديــق التربيــد والوســائد .وقــد
تلقــت أكــر مــن  15,000أرسة دعـاً مــن قبــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف توفــر
املــأوى مبــا يف ذلــك الخيــام والكرفانــات واملعــدات الرضوريــة واملطلوبــة يف تركيــب
واســتكامل املبــاين الغــر مكتملــة البنــاء.

النزوح

املنظمة الدولية للهجرة /مصفوفة تتبع النزوح ,كانون الثاين  2014لغاية ترشين
االول 2015
أ
الرس النازحة
داخلي ًا

534,456

أ
الفراد

3,206,736

لتصفح مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة،
يرجى زيارة الصفحة http://iomiraq.net/dtm-page

يســاعد برنامــج املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف دعــم ســبل كســب العيــش النازحــن
ومجتمعاتهــم املضيفــة عــن طريــق تحســن البنيــة التحتيــة يف املناطــق املتــررة
نتيجــة للتدفــق الكبــر للنازحــن .ويهــدف الربنامــج املســاهمة يف الجهــود الراميــة اىل
تحقيــق االســتقرار يف العـراق مــن خــال تحســن الظــروف االقتصاديــة واالجتامعيــة
طرود المواد يغ� الغذائية
مأوى عند الطوارىء
يف املجتمعــات التــي قــد تكــون مثقلــة بســبب الـراع والنــزوح .وتهــدف مشــاريع
أ
للرس
املســاعدة املجتمعيــة اىل تحســن البنيــة التحتيــة للخدمــات العامــة مبــا يف ذلــك
املــدارس وخلــق خيــارات لســبل كســب العيــش مثــل األســواق .فقــد ســاهم أحــد
املشــاريع ذات التأثــر الرسيــع يف تحســن إمــدادات الكهربــاء يف مركزيــن صحيــن
ومدرســة واحــدة يف أربيــل عــن طريــق تثبيــت مــا مجموعــه  2,160مــن األلــواح
الشمســية إلنتــاج مــا يكفــي مــن الطاقــة لتوفــر كهربــاء إضافيــة لشــبكة الكهربــاء
تحــدث موظفــي املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف بغــداد مــع خديجــة ،وهــي أم ألربعــة
الوطنيــة العراقيــة.
ـت محظوظــة إلســتالم مــواد البقالــة وســوف
أطفــال وتبلــغ مــن العمــر  41عامـاً  “ .كُنـ ُ
ويســاعد برنامــج املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف دعــم ســبل كســب العيــش أيضــاً اســتخدم التجهيـزات يف بــدء عمــي الجديــد .وســيكون ذلــك صعبـاً يف البدايــة ولكننــي
النازحــن مــن خــال توفــر التدريــب املهنــي والتوظيــف وبالبــدء باالعــال التجارية متأكــدة بــأن األمــور ســتكون أفضــل بكثــر يف وقــت الحــق بالنســبة يل وألطفــايل”.
الصغــرة واملنــح العينيــة.

توزيع اإلغاثة يف حاالت الطوارىء
179,414
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15,152
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قصة عامر

”

 15ترشين االول 2015

أشعر باالمتنان الن عائلتي يف أمان ،لدينا مأوى
ولدي دراجة بخارية أكسب بها ُق ُويت مرة ثانية.
َ

“

عامر مع أطفال الجريان يف دراجته البخارية  14 -ترشين االول 2015

تعتــر قصــة عامــر مــن قصــص النــزوح الطويلــة ،قصــة بنــاء منــازل جديــدة لتُفق ـ ْد يتطلــع أن تــأيت ايــام افضــل .قــال عامــر وهــو يبتســم “بــدأت أعمــل يف مجــال
مــرة ثانيــة فقــط ،قصــة خســارة مصــادر العيــش يف االوقــات االشــد صعوبــة .ومؤخـرا البنــاء مــرة اخــرى وشــعرت بالســعادة .كنــت قــد انهيــت بنــاء منــزيل للتــو واشــريت
يف متــوز  2015إشــتعلت النــران يف غرفــة عامــر ذات البنــاء الجاهــز ودراجتــه تلفزيــون جديــد أللعــاب الفديــو ”.
البخاريــة التــي تــررت وهــي مصــدر رزقــه الوحيــد يف مخيــم هرشــم يف اربيــل.
اال إن عامر رحل عن تلكيف عندما هجمت داعش عىل املدينة السنة املاضية.
كان عامــر منهــارا ً ولكــن بفضــل اللــه كانــت ارستــه آمنــه .وقــال” ســأبنيها مــرة اخــرى،
كنــت فقــط قلق ـاً عــى عائلتــي ولحســن الحــظ كانــوا عنــد منــزل اخــي ليســتحموا بــدأ عامــر مــن الصفــر مجــددا ً عنــد وصولــه اىل مخيــم هرشــم الــذي يقــع يف أطـراف
إلنــه مل يكــن لدينــا مــاء ذلــك اليــوم” .بعــد اســابيع قليلــة مــن الحــادث وزعــت أربيــل .أشــرى دراجــة بخاريــة بقيمــة  $650ليســتعملها بالتنقــل ويقــدم خدمــات
املنظمــة الدوليــة للهجــرة  10دراجــات بخاريــة جديــدة اىل  20مســتفيد يف املخيــم التنقــل بأجــر زهيــد .وكان ســعيدا لحصولــه عــى مــأوى لعائلتــه ومصــدر للدخــل.
كجــزء مــن أنشــطة دعــم ســبل كســب العيــش .إســتلم احدهــا عامــر واخــوه ثامــر .وبــدى هنــاك يشء مــن التحســن حتــى اشــتعلت الن ـران .واالن وبعــد اربــع اشــهر
مــن اضطـرام النـران بــدأت االمــور تنجــي مــن جديــد حيــث ميلــك عامــر االن دراجــة
يبلــغ عامــر مــن العمــر  30عامــاً وهــو أب ألربعــة أطفــال .يبلــغ طفلــه االكــر  6بخاريــة قدمتهــا لــه املنظمــة الدوليــة للهجــرة ويســتطيع اطفالــه االحتفــاظ ببعــض
ســنوات واالصغــر ولــده الوحيــد تســعة أشــهر .عندمــا كان طفلــه االصغــر يبلــغ  20املمتلــكات يف مأواهــم ذو البنــاء الجاهــز.
يومــا فقــط اجربتــه داعــش عــى الفـرار مــن منزلــه يف تلكيــف وهــي مدينــة صغــرة
تتنــوع فيهــا الطوائــف تقــع يف رشق املوصــل .وكان عامــر قــد نــزح مــن املوصــل اىل يســتخدم عامــر الدراجــة البخاريــة لتوليــد عائــد تســتفيد منــه عائلتــه وجريانــه” انهــا
مفيــدة للغايــة لقــد أ ِقلــت للتــو أحــد االقربــاء وكان مريضــا للغايــة مــن منزلــه يف كلــك
تلكيــف وذلــك لتهديــدات داعــش.
(تبعــد  35كــم عــن أربيــل) اىل املستشــفى يف اربيــل .لــو مل تكــن الدراجــة البخاريــة
“يف املوصــل كنــت أعمــل يف مجــال البنــاء -الطابــوق والبــاط وهكــذا ،إختطفــت معــي مل اكــن اعــرف مــا ســيحدث لقريبــي ”.
داعــش والــدي ألننــا كنــا نعمــل يف ترميــم الكنائــس يف املدينــة وتدبــرت الرشطــة
بالرغــم مــن كل معاناتــه االن ان عامــر يتحــى بااليجابيــة .ويأمــل أن يتحســن الوضــع
تحريــر والــدي مــن قبضــة داعــش وبعدهــا غادرنــا املوصــل”.
االمنــي يف تلكيــف ليتمكنــوا مــن العــودة “ .ال يشء يــوازي عودتنــا اىل منزلنــا امتنــى لــو
ـدي
ومــن اجــل الرحيــل مــن املوصــل ،قــام عامــر ببيــع بيتــه الــذي تبلــغ مســاحته  120اســتطيع العــودة ،لكــن االن أشــعر باالمتنــان ألن عائلتــي يف امــان لدينــا مــأوى ولـ َ
مــر مربــع بـــ  23مليــون دينــار ( تقريبــا )$ 19,000وهــذا املبلــغ هــو نصــف قيمــة دراجــة بخاريــة اكســب بهــا قُـ ُويت مــرة ثانيــة”.
املنــزل قبــل الحــرب .اشــرى عامــر قطعــة أرض يف تلكيــف وبنــى منــزل جديــد وكان
تقوم املنظمة الدولية للهجرة باالستجابة لإلحتياجات التي تهدد الحياة يف بيئة رسيعة التغري ،باالضافة اىل مراقبة التحركات عىل ارض الواقع
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