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توزيع املالبس الشتوية ل  240طفل الجئ سوري يف أربيل برعاية رابطة الواليات املتحدة األمريكية للهجرة الدولية |  14شباط

وفقـاً لتقريــر مصفوفــة املنظمــة الدوليــة للهجــرة لتتبــع النــزوح ،هنــاك أكــر مــن 3.3
مليــون عراقــي نزحــوا منــذ كانــون الثــاين عــام  .2014وهنــاك أكــر مــن 553،000
عــادوا إىل موطنهــم األصــل يف املناطــق املحــررة ومعظمهــم عــادوا اىل محافظــة صــاح
الديــن ومحافظــة نينــوى.
وخــال شــهر شــباط ،شــهدت بعــض املحافظــات زيــادة يف النــزوح مثــل محافظــة
نينــوى (أكــر مــن  11،000فــردا ً) واألنبــار ( )8,600وصــاح الديــن ( )4,800بســبب
العمليــات العســكرية الجاريــة .ويف الوقــت نفســه ،عــاد أكــر مــن  5,100نــازح
عراقــي ملنطقتهــم األصــل يف محافظــة ديــاىل ليصــل العــدد اإلجــايل ألولئــك الذيــن
عــادوا إىل ديــاىل ألكــر مــن  114,300منــذ بدايــة ال ـراع.
إســتجاب ًة للنــزوح األخــر واملســتمر يف شــباط ,وزعــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة أكــر
مــن  20,950طــرد للمــواد الغــر غذائيــة بتمويــل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة
واملفوضيــة األوروبيــة للمســاعدات االنســانية والحاميــة املدنيــة واليابــان ،باإلضافــة
إىل  4,640برميــل مــن الوقــود بتمويــل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأملانيــا.
قالــت إرساء عــي وهــي نازحــة مــن صــاح الديــن منــذ عامــن مــع زوجهــا وأطفالهــا:،
“نحــن ثالثــة أُرس نعيــش يف منــزل صغــر مســتأجر .ليــس مــن الســهل أن نعيــش يف
منــزل مــع أكــر مــن  20شــخصا .زوجــي يعمــل ســائقا لســيارة أجــرة مــن أجــل دفــع
حصتنــا مــن اإليجــار .وألننــا أضطررنــا أن نبــدأ حياتنــا مــن جديــد أي مــن الصفــر,
فقــد أفادتنــا حصــة اإلغاثــة بصــورة كبــرة جــدا“ .

النزوح

املنظمة الدولية للهجرة /مصفوفة تتبع النزوح ,كانون الثاين 2014
لغاية  17شباط 2016
أ
الرس النازحة
داخلي ًا

أ
الفراد

557,551

3,345,306

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

توزيع اإلغاثة يف حاالت الطوارىء
طرود المواد يغ� الغذائية
أ
للرس

181,825

مأوى عند الطوارىء

18,365

قسائم الوقود

وباإلضافــة إىل ذلــك ،تــم أكــال أكــر مــن  50%مــن إعــادة تأهيــل املبــاين الدينيــة
(ُ 130حســينية) و  170منــزل متــرر يف وســط العـراق حيــث يــأوي أكــر مــن 5,610
نــازح عراقــي وذلــك برعايــة مكتــب مســاعدة الكــوارث الخارجيــة للوكالــة األمريكيــة
للتنميــة الدوليــة .كــا شــارك أكــر مــن  1,100نــازح عراقــي يف أنشــطة الدعــم
النفــي واألجتامعــي يف ســبعة مخيــات يف دهــوك وأربيــل يف شــهر شــباط ،أيض ـاً  18،000استشــارة للرعايــة الصحيــة األوليــة يف ســبع محافظــات ،مــن خــال دعــم مــن
برعايــة مكتــب مســاعدة الكــوارث الخارجيــة للوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة .مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية لالمــم املتحــدة.
وخــال الفــرة نفســها ،قدمــت الفــرق الطبيــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة مــا يقــارب

28,471
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نحن بحاجة إىل أشياء كثرية ونحن ممتنون
لجميع الناس الذين يقدمون املساعدة لنا.

“

طالل يتحدث مع موظف املنظمة الدولية للهجرة أثناء توزيع طرود املواد الغري غذائية يف بغداد

بــدأ الــراع مــع عائلــة طــال ثالثــة أشــهر قبــل نزوحهــم عندمــا غــزت داعــش وصلــت املجموعــة اىل بغــداد وبقــوا مــع األقــارب ملــدة عــرة أيــام وثــم وجــدوا منــزل
مدينتهــم يف حزي ـران  .2014وكان طــال وزوجتــه وابنــه وابنتــه يعيشــون يف رعــب لاليجــار .يوضــح طــال “ ،لقــد أرســلت لهــم املــال لدفــع اإليجــار ورشاء بعــض املــواد
الرضورية”.
ولكــن املغــادرة فــورا ً مل يكــن خيــارا بالنســبة لهــم.

كان راتــب طــال هــو الدخــل الوحيــد لــأرسة واملغــادرة يعنــي خســارة الدخــل .قــال غــادر طــال لالنضــام اىل عائلتــه بعــد أن اســتلم بطاقتــه“ .نحــن نســتأجر منــزالً
طــال “ملــدة ثالثــة أشــهر كنــا كاملحبوســن هنــاك وذلــك ليــس لعــدم ســاح داعــش صغ ـرا ً جــدا .وقــد تلقيــت بطاقتــي ولكــن مل أحصــل عــى الراتــب منــذ اب .2015
لنــا باملغــادرة بــل ألن منطقــة القائــم يف محافظــة األنبــار قــد تحولــت إىل ســجن تضاءلــت مدخراتنــا  ،وبالــكاد يكفــي املــال ل ـراء الطعــام بعــد دفــع اإليجــار”.
كبــر”.
بعــد العيــش يف توتــر وخــوف يف مدينــة القائــم ،مل يشــعر طــال باألمــان يف بغــداد يف
بــدأ الوضــع يــزداد ســوءا .ووفقــا ملــا قالــه طــال كانــت امليــاه والكهربــاء متوفــرة البدايــة ومل يرســل أوالده إىل املدرســة .ولكــن مبــرور الوقــت تغــرت مشــاعره .وقــال
فقــط ملــدة ســاعتني يف اليــوم .وايضــا تــم قطــع خطــوط اإلنرتنــت والهاتــف“ .كانــت “النــاس هنــا لطيفــون جــدا معنــا .حيــث ســمح لنــا مالــك البيــت عــدم دفــع اإليجــار
هنــاك أماكــن خاصــة إلجـراء املكاملــات أو اســتخدام اإلنرتنــت ،وكانــوا جميعــا تحــت ملــدة شــهر عندمــا مل يكــن بأســتطاعتنا أن ندفــع .وصاحــب مولــد الكهربــاء وفــر لنــا
الكهربــاء مجانــا كل شــهر وكذلــك نتلقــى دعــا مــن الجـران “.
املراقبــة”.
ويســتذكر طــال“ ،تــم إعــدام النــاس يف الشــوارع .تــم رجــم النســاء الــايت أُتهمــن كان ابــن طــال يعمــل يف مقهــى إلعالــة نفســه ومســاعدة أرستــه ،ولكــن قــال طــال
بالزنــا حتــى املــوت .وبــدأت مجموعــات مــن الرجــال بالضغــط عــى األوالد الصغــار “جعلتــه يســتقيل عندمــا بــدأت املدرســة .لقــد خــر عــام درايس واحــد وأنــا ال أريــده
لالنضــام إىل الجامعــات املســلحة وألن لــدي ابــن يبلــغ مــن العمــر  16عامــا فعلمــت أن يخــر عامـاً آخــر “.
أن وقــت املغــادرة قــد حــان لعائلتنــا “.
يعــاين طــال مــن مــرض الســكري وتــم التشــخيص بأنــه مصــاب بالغرغرينــا وقــد
قــرر طــال إرســال زوجتــه وأطفالــه خــارج املدينــة مــع أخيــه ،يف حــن مكــث هــو توقــف عــن تنــاول الــدواء ألنــه ال يتمكــن مــن رشائهــا.
يف املنــزل “ .أضطــررت إىل االنتظــار للحصــول عــى بطاقتــي مــن الرشكــة التــي أعمــل
تلقــى طــال وعائلتــه مؤخــرا طــرود املــواد الغــر غذائيــة مــن املنظمــة الدوليــة
فيهــا حيــث انهــا ستســمح لنــا بــأن نســحب رواتبنــا مــن أي جهــاز رصاف آيل “.
للهجــرة مبــا يف ذلــك جهــاز التدفئــة وعــدة النظافــة والبطانيــات أثنــاء التوزيــع يف
ويف ليلــة يف شــهر أيلــول عــام  ،2014عندمــا أزداد العنــف لدرجــة قــد تفــوق التحمــل ،بغــداد“ .هــذه هــي املــرة األوىل التــي نحصــل فيهــا عــى املســاعدة مــن منظمــة.
أرســل طــال أرستــه وشــقيقه يف حافلــة لتنقلهــم اىل خــارج األنبــار“ ،أعطيتهــم القليــل نحــن بحاجــة إىل أشــياء كثــرة ونحــن ممتنــون لجميــع النــاس الذيــن يقدمــون
املســاعدة لنــا “.
مــن البطانيــات ألن الجــو كان بــاردا وأنــا أعلــم أن الرحلــة طويلــة إىل بغــداد”.

تقوم املنظمة الدولية للهجرة باالستجابة لإلحتياجات التي تهدد الحياة يف بيئة رسيعة التغري ،باالضافة اىل مراقبة التحركات عىل ارض الواقع
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