خريف ٢٠١٨

يدا بيد لدعم شعب العراق
خالل الربع املايض ،واصلت املنظمة الدولية للهجرة يف
العراق يف تقديم مساعداتها املنقذة للحياة للعراقيني

النازحني املترضرين يف جميع أنحاء البالد.

ومبساعدة الرشكاء الدوليني والبلدان املانحة متكنت املنظمة

من دعم عرشات اآلالف من العائالت النازحة والعائدة.
هذه الصور هي فقط لالطالع عىل رشاكتنا مع

عدد قليل من أصدقاء شعب العراق.

زار املساعد الفني للمفوضية األوروبية السامية

للمساعدات اإلنسانية وإدارة الحامية املدنية

( )ECHOالسيد لويجي باندولفي مستودع املنظمة

الدولية للهجرة يف أربيل لتفحص أكرث من  ٥,١٠٠من

مجموعة املواد غري الغذائية الشتوية بتمويل من
( ،)ECHOلتوزيعها عىل أكرث من  ٣٠,٧٠٠نازح يف

املخيامت املوجودة يف األنبار وبغداد ونينوى
لتمكينهم من االستعداد لفصل الشتاء.

يف هذه النرشة الفصلية،

سنسلط الضوء عىل عمل

زار القنصل العام األمرييك يف أربيل السيد

املنظمة الدولية للهجرة الذي

للهجرة لتفحص مواد اإلغاثة والطوارئ .حيث تم

االحتياجات اإلنسانية للنازحني

الغذائية الشتوية بتمويل من مكتب املساعدات

املضيفة املترضرة ،للمساعدة

لتوفري املدافئ لنحو  ١٢٤ألف من النازحني

املجتمعات املتأثرة بالرصاع

ستيفن فاجن مستودع املنظمة الدولية

توزيع أكرث من  ٢٠ألف من مجموعة املواد غري

للكوارث الخارجية للواليات املتحدة ()OFDA
والعائدين املترضرين يف العراق.

يدعم الحكومة العراقية لتلبية
وغريهم من املجتمعات

يف إعادة تأهيل وتعايف

وملعالجة تحديات إدارة الهجرة

العاجلة .املنظمة الدولية

للهجرة ممتنة للعديد من
بالتنسيق مع املسؤولني املحليني،
زار القنصل العام الكويتي يف

أربيل الدكتور عمر الكندري

مستشفى الشهيد رؤوف يف

حلبجة تازه .بفضل متويل الكويت،
قامت املنظمة الدولية للهجرة

بتأهيل املستشفى املترضرة جراء
الزلزال الذي وقع يف عام .٢٠١٧

ﺷرﮐﺎﺋﮭﺎ ﻲﻓ اﻟﻌراق وﺧﺎﺻﺔ

اﻟﺣﮐوﻣﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻷﻣم

اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر

اﻟﺣﮐوﻣﯾﺔ واﻷﮐﺎدﯾﻣﯾﯾن واﻟﻘطﺎع

اﻟﺧﺎص والجهات املانحة الذين

من دونهم مل تتمكن املنظمة

ﻣن ﻣواﺟﮭﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻧزوح
واﻟﮭﺟرة ﻲﻓ اﻟﺑﻼد.

نأمل أن تستمتعوا باالطالع

عىل نرشتنا اإلخبارية األوىل
زار السفري األملاين يف العراق

مستشفى السالم يف رشق
املوصل .ومن خالل رشاكتنا

الطويلة مع أملانيا تم إعادة

بناء املستشفى ،باعتبارها

وسيلة طبية مهمة إلستعادة

الخدمات الصحية املنقذة للحياة
واملستدامة يف املوصل.

ونتطلع إىل تلقي

مالحظاتكم حولها.

مع خالص التقدير،
جريارد وايت
رئيس بعثة املنظمة الدولية
للهجرة يف العراق.

املنظمة الدولية للهجرة
واملركز املشرتك للتنسيق
والرصد يف العراق يفتتحان
مراكز املوارد املجتمعية
يف املوصل واألنبار
املوصل  -بحسب استنتاجات مصفوفة املنظمة الدولية للهجرة لتتبع
النزوح ،عاد حوايل  870,000شخص إىل املدينة بعد تحريرها من تنظيم

داعش يف شهر متوز .2017

كجزء من الجهود املبذولة لدعم النازحني العائدين إىل مناطقهم
وسائر املجموعات السكانية الضعيفة يف املناطق املتأثرة بإحتالل

داعش يف العراق ،أطلقت املنظمة الدولية للهجرة  -وكالة األمم
املتحدة للهجرة واملركز املشرتك للتنسيق والرصد لحكومة العراق
مركزين للموارد املجتمعية يف املوصل وهي املدينة التي عانت

من دمار واسع النطاق عىل أيدي تنظيم داعش وأثناء العمليات

العسكرية لتحرير املنطقة.

«يف الوقت الذي تواصل فيه الحكومة العراقية واألمم املتحدة

واملنظامت غري الحكومية تعزيز دعمها للموصل ،فإننا نعلم أن

العائالت العائدة غالباً ما تكافح من أجل معرفة انواع الخدمات املتوفرة
أو كيف ميكن الوصول إليها» ،هذا ما ذكرته السيدة شيفان سيميويك

مديرة مكتب املوصل ،املنظمة الدولية للهجرة يف العراق.

وأضافت سيميويك« ،سوف تساعد مراكز املوارد املجتمعية عىل

معالجة هذه القضايا وستقدم املعلومات واإلحاالت ومجموعة من
الخدمات ذات األولوية .وستكون مراكز املوارد املجتمعية مفتوحة

لكافة السكان املحتاجني – سواء كانوا من العائدين أو املجتمعات

املضيفة أو النازحني».

وبهذا الصدد قال السيد مروان هادي أحمد ،معاون مدير ممثلية

املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف محافظة نينوى« :إن الطريق

إىل التعايف يف العراق طويل وميلء بالتحديات».

وأضاف أحمد« ،إن الخدمات املجتمعية التي توفرها مراكز املوارد
املجتمعية ستقدم الدعم للمجتمعات للتعايف من األرضار التي

خلفتها داعش».

رشاكة املنظمة الدولية
للهجرة يف العراق مع
وزارة الداخلية
رشاكة املنظمة الدولية للهجرة مع وزارة الداخلية تتضمن (الرشطة

املجتمعية ،مكافحة االتجار ،اإلدارة الكاملة للحدود ،برنامج مساعدات

العودة الطوعية وإعادة اإلندماج).

تتعاون املنظمة الدولية للهجرة يف العراق مع وزارة الداخلية
للحكومة العراقية حول العديد من الربامج .حيث تدعم املنظمة

وزارة الداخلية من خالل بناء القدرات وصنع السياسات وتوفري املعدات
والبنية التحتية.

وال تزال املنظمة ملتزمة مبواصلة تعزيز قدرات الحكومة العراقية
عىل املستويني املركزي واإلقليمي عىل إدارة حدودها بفعالية
لضامن الهجرة اآلمنة واملنتظمة مع تحديد وتقليص تدفقات

باإلضافة اىل مركزي املوارد املجتمعية يف املوصل ،فقد افتتحت

املهاجرين غري النظامية وبالتايل املساهمة يف منع االتجار وحامية

للموارد املجتمعية يف الفلوجة التابعة ملحافظة االنبار .كانت

واﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن واملجتمعات .حيث تشكل جرمية االتجار بالبرش من بني

ونزوح واسع .فمنذ تحرير املدينة يف حزيران

من خالل تحسني القدرات عىل املستويات الفردية واملؤسسية

املنظمة الدولية للهجرة واملركز املشرتك للتنسيق والرصد مركزا

الضحايا .وﺗﻌﺗﻘد املنظمة ان اإلدارة الجيدة للهجرة ،ستفيد الدول

الفلوجة الخط الرئييس يف املعركة ضد داعش وعانت من دمار

جرائم عرب الحدود الوطنية األخرى تحدياً للهجرة وميكن معالجته

 ،2016عاد أكرث من  500,000شخص إىل مناطقهم.

واملجتمعية .ويشمل برنامج بناء القدرات تدريب املوظفني املكلفني

ستتعاون شبكة من الرشكاء مع املركز املشرتك
للتنسيق والرصد إلنشاء مراكز املوارد املجتمعية

بتنفيذ القانون وتوفري املعدات وتسهيل تطوير إجراءات التشغيل

وضع السياسات القامئة عىل األدلة ودعم إستجابات الحكومة بأكملها

وتعزيز شبكات اإلحاالت الوطنية .

ففي ديسمرب  ،٢٠١٧وافقت املنظمة الدولية للهجرة و وزارة الداخلية

عىل مذكرة تفاهم جديدة ملواصلة التعاون ضمن إطار برنامج الرشطة
املجتمعية ،وتعترب هذه االتفاقية امتدادا ملدة االتفاقية األصلية

املوقعة يف أبريل  ،٢٠١٤حيث قامت حينها بتوسيع نطاق األنشطة

املشمولة مسبقاً .الرشاكة بني املنظمة الدولية للهجرة ووزارة

الداخلية دعمت الحوار بني مديرية الرشطة املجتمعية واإلدارات
األخرى (الحكومة املركزية والحكومة اإلقليمية الكردية عىل التوايل)

يف حني مكنت الجهات املحلية إلنفاذ القانون من تطوير مشاركتها

مع املجتمعات املحلية وتنفيذ منوذج الرشطة املجتمعية لتعزيز

حقوق اإلنسان وسيادة القانون ومنع ومكافحة الجرائم واإلرهاب
ودعم بناء السالم والتامسك اإلجتامعي وتيسري عودة األشخاص

النازحني داخليا إىل مواطنهم األصلية.

كام تعمل املنظمة الدولية للهجرة يف العراق عن كثب مع مكتب
الهجرة واملهجرين التابع للوزارة الداخلية يف إقليم كردستان العراق.

فعىل املستوى العميل ،يتيح هذا التعاون للمنظمة الدولية للهجرة
تسهيل أنشطة العودة وإعادة التوطني اليومية يف املطارات .كام
أن املساعدات املقدمة من ِ
قبل الوزارة رضورية لدعم العائدين الذين

يحتاجون إىل ترتيبات تأشرية محددة للدخول إىل البلد و  /أو اإلقامة

فيه .ويشمل التعاون بني املنظمة الدولية للهجرة ومكتب الهجرة
واملهجرين تبادل املعلومات والبيانات املتعلقة بعدد العائدين الذين

يستفيدون من أنشطة برنامج مساعدة العودة الطوعية وإعادة
اإلندماج التي تتم كل ستة أشهر.

القياسية التي تعزز املبادئ الدولية لحقوق اإلنسان وتدعو إىل

يف مناطق أخرى مع عدد كبري من العائدين خالل

األشهر القادمة .هؤالء الرشكاء هم وكالة التعاون
التقني والتنمية ( )ACTEDواملجلس الدمناريك

لالجئني ( )DRCواملنظمة الدولية للهجرة  -وكالة

األمم املتحدة للهجرة واملجلس الرنويجي

لالجئني ( )NRCو)Terre des hommes) TDH

يف لوزان واملفوضية السامية لالمم املتحدة

لشؤون الالجئني (.)UNHCR

منذ تحرير املوصل يف متوز  ،2017نفذت
املنظمة الدولية للهجرة  18مرشوعاً لخدمة
املجتمع يف األحياء األكرث ترضرا ً يف املدينة

وإعادة تأهيل الخدمات األساسية والبنية التحتية

مثل شبكات املياه وجمع القاممة واملصانع

واملدارس والحدائق العامة .كام تقوم

يف العديد من أحياء غرب املوصل ،تم تحويل املنازل واملحالت إىل

املنظمة الدولية للهجرة بإعادة تأهيل مركزين للشباب يف املوصل

ممتلكاتهم ال يستطيعون فعل ذلك بسبب املخاوف من املخلفات

الطبية األساسية والخدمات الصحية من خالل عيادتني متنقلتني ووحدة

ركام .وحتى املواطنون الذين ميلكون املوارد الالزمة إلعادة تأهيل

حيث تقدم الدعم للعائالت إلصالح املنازل املترضرة وتوفري التجهيزات

والعبوات الناسفة التي تركها داعش أو امللوثة مبخلفات الحرب

متخصصة يف طب العيون يف مستشفى وادي حجر العام.

القابلة لالنفجار.

قال رئيس بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف العراق ،السيد جريارد

زيارة ضابطات الرشطة
العراقيات إىل كندا
من خالل برنامج الرشطة املجتمعية للمنظمة الدولية للهجرة وبدعم

من الحكومة الكندية وبالتعاون مع الوزارة الداخلية ،تم تعزيز دور
ضابطات الرشطة العراقيات يف وكاالت إنفاذ القانون واألمن يف

العراق لخلق مجتمعات أكرث سلامً وأماناً.

ويف هذا السياق ،اتصلت رشطة الخيالة الكندية امللكية ()RCMP

التي تعترب جزء من فرقة العمل املشرتكة للتحالف يف العراق

باملنظمة الدولية للهجرة لدعوة وفد مكون من ضابطات رشطة
عراقيات للمشاركة يف مؤمتر الرابطة الدويل للرشطة النسائية
( )IAWPيف كندا .والغرض من الزيارة هو تقديم الضابطات العراقيات

لزميالتهن من ضابطات الرشطة من جميع أنحاء العامل وتعزيز

املستوى املهني لهن يف العراق.

وبهذا الصدد تم اختيار مثانية ضابطات رشطة عراقيات للمشاركة
يف مؤمتر  IAWPيف املدينة الكندية كالجاري

يف الفرتة ما بني  ٣١-٢٦أغسطس  ،٢٠١٨حيث يُعتربن
أول مجموعة من ضابطات الرشطة اللوايت ميثلن
بلدهن عىل املستوى الدويل .فقد حرضن دورات

حول كيفية اإلستجابة للعنف املنزيل والتنوع
والشمول وخلق التغيري والقيادة التنظيمية ،وكام

تفاعلن مع ضابطات رشطة من جميع أنحاء العامل
وشاركن يف جلسات مقدمة من ِ
قبل ضابطات من
بنغالديش وغانا وأوكرانيا.

أقيم االحتفال الرسمي إلفتتاح مراكز املوارد املجتمعية يوم األربعاء

وايت« ،إن املنظمة الدولية للهجرة هي أول من يعرتف بأن الدعم

يف املوصل حي موصل الجديدة الواقع يف غرب املوصل واملترضر

أو تحت احتالل داعش تحتاج إىل املزيد من الدعم .وعىل الرغم من

مركز رشطة كوكرين خارج مدينة كالغاري .كام

جنبا اىل جنب مع النازحني داخليا من مناطق أخرى من نينوى .وضم

إال أن تعايف املوصل ال يزال يعاين من نقص التمويل وهناك حاجة

الجالية العراقية الذين يعيشون يف كالغاري والذين

املوافق  25متوز يف غرب املوصل .يقع مركزي املوارد املجتمعية

الحايل ال يلبي االحتياجات وأن العائالت التي عانت لسنوات يف النزوح

كام أتيحت الفرصة للضابطات العراقيات أيضاً لزيارة

بشدة وحي التحرير الواقع يف رشق املوصل ،حيث يعيش العائدين

الجهود الكبرية التي تبذلها حكومة العراق وسخاء الجهات املانحة

قدمت خدمات رشطة كالغاري الضابطات إىل أعضاء

الحفل ممثلني عن حكومة العراق والوكاالت اإلنسانية الدولية وأعضاء

إىل بذل املزيد من الجهود لسد الفجوة».

املجتمع املحيل.

يعملون مع الرشطة لتسهيل إدماج املهاجرين
العراقيني يف املدينة.

إعادة بناء حياة
جديدة
قال دلري الذي هاجر من العراق إىل أملانيا يف

نوفمرب  ٢٠١٦بحثاً عن حياة أفضل لعائلته « ،كان

ذلك خالل شهر رمضان يف عام  ٢٠١٦عندما ذهبت

أنا وزوجتي وأخي إىل تركيا بالحافلة .هناك التقينا
مبُهرب ودفعنا له املال ليأخذنا إىل اليونان ومن

ثم إىل بلغاريا .وبعد وصولنا إىل بلغاريا بدأنا
بالسري عىل القدمني ملدة يومني ونصف حتى

وصلنا إىل أملانيا ،لكن الرشطة البلغارية ألقت
القبض علينا وأو ِدعنا يف السجن ملدة أربعة أيام

قبل إطالق رساحنا .بعدها قررنا اكامل طريقنا إىل
أملانيا بأي وسيلة ألين سمعت بأن أملانيا تعامل

الالجئني بصورة جيدة».

وأضاف« ،لقد مررنا بالغابات خالل املوسم البارد،

ودفعنا الكثري من املال إىل امل ُهرب وانفقنا الكثري

منه أثناء الرحلة .كنت أمتلك سيارة يف العراق
ومحالً إلصالح الدراجات الهوائية والنارية .لقد بعت

كل يشء مقابل  ٢٠ألف دوالر أمرييك وأنفقته
بالكامل خالل الرحلة وخالل إقامتنا يف أملانيا ملدة

ستة أشهر.

«كنا يف مخيم لالجئني يف فرانكفورت ملدة ستة
أشهر .كنت أحاول العثور عىل عمل ولكن خالل ذلك

أحدث األرقام ملصفوفة
تتبع النزوح ()DTM
حتى  ٣١أكتوبر ٢٠١٨
عدد األشخاص
النازحنيداخليا:
 ١,٨٦٦,٥٩٤فردا

الوقت ،مرِض طفيل املولود حديثاً هناك عدة

مرات وكنا نقيض ساعات طويلة يف املستشفيات.

كانت تلك الظروف مرهقة جدًا بالنسبة يل .ووفقا
لتلك الظروف اتصلت باملنظمة الدولية للهجرة
لدعم عوديت إىل البلد وفعال عدنا من أملانيا بعد

حوايل سبعة أشهر».

ساعدت املنظمة الدولية للهجرة دلري وزوجته يف

العودة إىل إقليم كردستان العراق وساعدته أيضاً
عىل إعادة فتح محل إلصالح الدراجات

الهوائية والنارية يف دهوك.

«عندما عدت إىل دهوك ،كان عيل أن

أبدأ من الصفر لكن هذا املحل سهل

الكثري من األمور .أنا أعمل هنا خمسة

عددالعائدين:
٤,١١٣,٦٢٤
بدأت عمليات
املنظمة
الدوليةللهجرة
يف العراق
يف عام ٢٠٠٣

 ١٦مكتب
فرعي

أيام يف األسبوع ،وخالل عطلة نهاية
األسبوع أذهب إىل أربيل لرشاء قطع

غيار ودراجات بأسعار الجملة وهي

أقل من األسعار هنا يف دهوك

وأبيعها يف محيل .لدي قطع

غيار وكذلك بعض االكسسوارات.

أكرث من ١,٣٠٠
موظف يف
الخطوط
األمامية

حيث يحب األوالد الصغار بشكل خاص
األبواق ،كام أبيع أضواء  LEDللدراجات

الهوائية والنارية».

تم متويل املساعدات التي قدمتها
املنظمة الدولية للهجرة إىل دلري من

قبل الوزارة االتحادية األملانية للتعاون

ملزيد من

ا ملعلوما ت

يرجى زيارة

املوقع التايل:

http://iraqdtm.iom.int

االقتصادي والتنمية ( ،)BMZمن خالل

املؤسسة األملانية للتنمية الدولية

()GIZواملركزاألملاينللوظائفوالهجرة

وإعادة الدمج يف العراق (.)GMAC

عن املنظمة الدولية للهجرة
تأسست املنظمة الدولية للهجرة يف العراق يف عام  .٢٠٠٣ومنذ ذلك الحني لديها شبكة قوية من املوظفني واملكاتب

والقدرات اللوجستية .ومع وجود أكرث من  ١,٣٠٠موظف يف  ١٦مكتباً يف بغداد وأربيل وعرب العراق ،متكنت املنظمة

الدولية للهجرة التي تعمل بالتعاون مع الحكومة العراقية من اإلستجابة برسعة ألزمة النزوح .تعمل املنظمة الدولية
للهجرة يف العراق تحت إرشاف املكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وعىل

الصعيد العاملي ،تلتزم املنظمة الدولية للهجرة مببادئ الهجرة اإلنسانية والنظامية التي تفيد املهاجرين واملجتمع.
تعمل املنظمة الدولية للهجرة مع رشكائها يف املجتمع الدويل للمساعدة يف مواجهة التحديات التشغيلية للهجرة
والفهم املسبق ملسائلها وتشجيع التنمية االجتامعية واالقتصادية من خالل الهجرة والحفاظ عىل كرامة اإلنسان ورفاهه.

/IOMIraq

