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تقريــر الحالة #29
مــن  1لغايــة  31كانون الثاين 2016

يستلم النازحون العراقيون يف أربيل طرود املواد غري الغذائية لفصل الشتاء املقدمة من قبل حكومة الواليات املتحدة األمريكية يف مجال الدعم العيني  28كانون الثاين

لقدشــهدت مصفوفــة املنظمــة الدوليــة للهجــرة لتتبــع النــزوح تزايــدا ً ملحوظ ـاً يف
النــزوح بســبب العمليــات العســكرية الجاريــة والتــي حدثــت خــال شــهري كانــون

األول  2015وكانــون الثــاين  ،2016وبوجــه خــاص يف األنبــار ونينــوي وصــاح الديــن وكركــوك.
كثفــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة مــن طــرود املــواد الغــر غذائيــة لفصــل الشــتاء وقســائم
توزيــع الوقــود ملخاطبــة النــزوح املســتمر.

ولتلبيــة االحتياجــات العاجلــة للنازحــن العراقيــن وزعــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة
أكــر مــن  4,600مــن طــرود املــواد الغــر غذائيــة يف  10مــن املحافظــات العراقيــة يف
شــهر كانــون الثــاين  .2016وإن طــرود املــواد الغــر غذائيــة كانــت مقدمــة مــن حكومــة
الواليــات األمريكيــة ضمــن الدعــم العينــي وبتمويــل مــن املانيــا واملفوضيــة األوروبيــة
للمســاعدات االنســانية والحاميــة املدنيــة .كذلــك وزعــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة 1,400
برميــل وقــود بتمويــل مــن حكومــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة وقــد وفــرت املفوضــة
األوروبيــة للمســاعدات االنســانية والحاميــة املدنيــة ترتيبــات املــأوى ألكــر مــن  300مــن
العائــات التــي نزحــت مؤخ ـرا ً مــن صــاح الديــن و بغــداد ،ويتضمــن الخيــم املمولــة مــن
ِقبــل اململكــة العربيــة الســعودية والعــدد الالزمــة ألغــاق الفتحــات للبنايــات الغــر مكتملــة
واملمولــة مــن قَبــل املفوضيــة األوروبيــة للمســاعدات االنســانية والحاميــة املدنيــة .
ووفق ـاً ملصفوفــة تتبــع النــزوح يف حــاالت الطــوارىء ،فقــد عــاد أكــر مــن  1,600فــردا ً اىل
محافظــة ديــاىل يف  31كانــون الثــاين بعــد حصولهــم عــى ترصيــح مــن الســلطات بالرجــوع.
ومنــذ نهايــة شــهر آب عــام  ،2015حــددت مصفوفــة املنظمــة الدوليــة للهجــرة لتتبــع
النــزوح أكــر مــن  107,000مــن األفـراد الذيــن عــادوا اىل ديــاىل ،وعــى وجــه الخصــوص اىل
أقضيــة املقداديــة والخالــص.
أمــر ،نــزح مــن املوصــل ويقيــم االن يف دهــوك قــال” تعــاين أُمــي مــن مشــاكل صحيــة يف
ظهرهــا هــي دامئــا امــا جالســة او نامئــة .يف هــذا الجــو البــارد هــي بحاجــة ماســة اىل مدفــأة
بجانبهــا لتبقيهــا دافئــة أنــا ســعيد جــدا ً اليــوم الين اســتلم برميــل مــن الوقــود ومدفــأة
بســبب إرتفــاع أســعار الوقــود وفــرص العمــل الشــحيحة ال يســعني ان اشــري الوقــود
الــكايف .أشــكركم كث ـرا ً أنــا مم ـ ٌن جــدا ً لكــم”
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النزوح

مصفوفة املنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح
( كانون الثاين  – 2014كانون الثاين )2016

األرس النازحة داخلياً

األفراد

548,385

3,290,310

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

توزيع اإلغاثة يف حاالت الطوارئ
مأوى عند الطوارىء

طرود املواد غري الغذائية لألرس

191,672

18,365
قسائم الوقود

23,396
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عائلة سعدي

”

أنــا ممــن جــداً إلســتالمي مــواد االغاثــة هــذه ،أصبــح لدينــا
االن املدفــأة والوقــود الــازم حيــث سيســاعد أطفــايل يف ان
ينعمــوا بالــدفء يف الخيمــة.

“

ســعدي محمــد جاســم ،أب يبلــغ مــن العمــر  40عام ـاً نــزح مــن الفلوجــة
مــع أُرستــه يف كانــون الثــاين  2014حاملــن معهــم وثائقهــم الشــخصية فقــط.
غــادروا الفلوجــة عندمــا قصفــت داعــش املدينــة بكثافــة “كانــت كل العائــات
خائفــة لهــذا فررنــا جميعـاً واســتأجرنا ســيارة وغادرنــا مــع عائــات اخــرى”.
بعــد الوصــول اىل بغــداد مل تتمكــن العائلــة مــن اســتئجار منــزالً واســتقرت يف
مبنــى مــدريس “كنــت أعمــل بأجــر يومــي يف الفلوجــة واالجــر الــذي كنــت
أكســبه اســتخدمه مــن أجــل تغطيــة إحتياجاتنــا اليوميــة لهــذا مل يكــن لدي اي
مدخـرات ولــدي عائلــة كبــرة متكونــة مــن ســبعة بنــات وولــد صغــر .تبلــغ
إبنتــي الكــرى  13عامـاً لهــذا انــا مــن يوفــر مــورد العيــش فقــط للعائلــة”.
عانــت العائلــة مــن مأســاة غــر متوقعــة عندمــا تــم تشــخيص زوجــة ســعدي
بالرسطــان ،قــال “بــدأت زوجتــي بالشــعور بــأمل شــديد وقــام احــد االقربــاء
بأخذهــا اىل طبيــب وتبــن إنهــا تعــاين مــن رسطــان يف صدرهــا والحقـاً انتــر
يف جســدها وقــال الطبيــب إن العمليــة لــن تجــدي اي نفــع الن الرسطــان
كان قــد أنتــر ،لهــذا هــي تخضــع لجلســات العــاج الكيميــايئ كل 22
يومــا .تغطــي الحكومــة عــادة هــذه النفقــات واذا مل تفعــل يقــوم االصدقــاء
مبســاعدتنا مــن أجــل دفــع اجــور العــاج”.
بقيــت العائلــة يف املدرســة إلكــر مــن عــام اىل أن افتتحــت املدرســة مــن جديد
ومل يتمكنــوا مــن دفــع أيجــار منــزل فإنتقلــوا اىل خيمــة يف نفــس املنطقــة “إن
الخيمــة بــاردة جــدا ً وتغــرق باملــاء عندمــا متطــر ولهــذا نطلــب مــن الجـران
البقــاء عندهــم .العيــش يف الخيمــة أصعــب مــن أن يتصــور البعــض ”.واضــاف
“ال أســتطيع حتــى إرســال بنــايت اىل املدرســة وال أســتطيع تحمــل كلفــة اللــوازم
املدرســية او النقــل”.
إســتلم ســعدي طــرد املــواد الغــر غذائيــة والوقــود والــذي متولــه املانيــا مــن
املنظمــة الدوليــة للهجــرة وبعــد تســلمه للطــرد ،قــال “أنــا عامــل يومــي إال إن
العمــل قليــل ،اعمــل فقــط ايــام قليلــة يف االســبوع واملــال الــذي اجنيــه يــكاد
فقــط يكفــي للطعــام أنــا ممــن جــدا ً إلســتالمي مــواد االغاثــة هــذه ،أصبــح
لدينــا االن املدفــأة والوقــود الــازم حيــث سيســاعد أطفــايل يف ان ينعمــوا
بالــدفء يف الخيمــة”.

سعدي بعد تسلمه طرد املواد الغري غذائية يف منطقة بزيبز يف بغداد

تقوم املنظمة الدولية للهجرة باالستجابة لألحتياجات التي تهدد الحياة يف بيئة رسيعة التغيري ,باألضافة اىل مراقبة التحركات عىل أرض الواقع
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