
 املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
IOM   OIM تقرير اململكة العربية السعودية

 إستجابة املنظمة الدولية للهجرة ألزمة النازحني

تقرير املرشوع رقم 1 من 7 متوز ولغاية 19 ترشين األول 2014

مــن خــال التــرع الســخي الــذي قدمتــه اململكــة العربيــة الســعودية  والبالــغ 49,066,400 دوالر أمريــي متكنــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة مســاعدة 125,163 مــن األشــخاص النازحــني 

يف الداخــل مابــن الســابع مــن شــهر متــوز والتاســع عــرش مــن شــهر ترشيــن األول عــن طريــق تقديــم خدمــات الطــواريء مــن طــرود مســتلزمات املــواد الغــر الغذائيــة واملــأوى والصحــة 

ــم املســاعدة  ــة الســعودية  يف تقدي ــل املقــدم مــن اململكــة العربي ــة للهجــرة اســتخدام التموي والتامســك االجتامعــي وقطاعــات ســبل كســب العيــش املســتدامة. ســتواصل املنظمــة الدولي

العاجلــة يف حــاالت الطــوارىء للعائــات النازحــة املتــررة يف القطاعــات الثاثــة املذكــورة أدنــاه.  

قامــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة واعتبــاراً مــن 2 ترشيــن األول بتحديــد 1,814,862 نــازح داخليــاً مــن خــال اســتخدام مصفوفــة تتبــع النــزوح. إن هــذا العــدد املتزايــد مــن األرس املتــررة 

يف كافــة مناطــق العــراق يتطلــب تقديــم خدمــات املســاعدة الطارئــة يف انقــاذ حيــاة النازحــن فيــام هــم مســتمرين عــى النــزوح. وعــى مــدى األشــهر األربعــة القادمــة ســتعطي املنظمــة 

الدوليــة للهجــرة األولويــة القصــوى لألنشــطة التــي ترتبــط بشــكل مبــارش باالســتجابة اىل توفــر املســتلزمات الخاصــة بفصــل الشــتاء والتــي مــن شــأنها مســاعدة األرس مــع قــدوم موســم الــرد 

يوم 13 ترشين األول أحد املستفيدين الشباب يتلقى طرد من املواد الغر غذائية يف قضاء داقوق التابع اىل كركوك.

يوم 15 ترشين األول طبيب املنظمة الدولية للهجرة يقوم بتسجيل املرىض النازحن لفحص مرض السل )TB( إجري الفرز 

يف ساحة احدى الفنادق يف مدينة دهوك. ما مجموعه 600 من النازحن حروا حملة توعية ضد مرض السل وتلقوا 

الفحوصات الازمة. 

املواد الغري غذائية/واملأوى     

الصحة

  أبرز الخدمات املقدمة حسب القطاع

• ــة للمــواد 	 ــع 21,842 مــن طــرود املســتلزمات الكامل ــم توزي ت

الغــر غذائيــة اىل األرس النازحــة والتــي تعيــش يف 72موقــع يف 

خمســة عــرش محافظــة عراقيــة.

• تــم رشاء 32,600 مــن املــواد الغــر غذائيــة و3,176 خيــم و200 	

وحــدة ســكنية جاهــزة لتوزيعهــا يف مختلــف انحــاء العراق.

• ــة 	 ــق صحي ــر مراف ــر لتوف ــة األث ــاريع رسيع ــاز 5 مش ــم إنج ت

واســتحامم ومســتلزمات الطبــخ يف مخيــامت النازحــن. وحتــى 

اليــوم املشــاريع االربــع ذات االثــر الرسيــع مازالــت مســتمرة 

حيــث هنــاك 14 منهــا يف مرحلــة االعــداد و10 يف مرحلــة 

ــراق. ــق الع ــة مناط ــة يف كاف املناقص

• تــم اجــراء التقييــم مــن خــال مصفوفــة تتبــع النــزوح لتقديــم 	

ــر  ــب وتوف ــت املناس ــع يف الوق ــانية للمجتم ــات االنس الخدم

ــات الشــاملة  للنــزوح عــى املســتوى الوطنــي. البيان

• ــل 	 ــوك وأربي ــن ده ــة يف كل م ــة متنقل ــرق صحي ــداد 5 ف إع

والســليامنية وكركــوك.

• تقديــم استشــارة يف الرعايــة الصحيــة األوليــة للنازحــن يف كل 	

مــن كركــوك وأربيــل.

• املبــادرة باجــراء إختبــار ملــرض الســل )أشــعة الصــدر وعينــات 	

البلغــم( وذلــك بالتنســيق مــع مستشــفيات كركــوك ودهــوك.

• املتنقلــة  	 الصحيــة  الفــرق  مــع  اإلحالــة  آليــات  إنشــاء 

ــن  ــة م ــة القريب ــق الحدودي ــى املناط ــة ع ــادات الصحي والعي

كركــوك. و  والســليامنيىة  أربيــل  يف  الرئيســية  الصحيــة  املراكــز 
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 مرشوع اململكة العربية السعودية لتوزيع املواد الغري غذائية

األنبار

مثنى

نينوى

5,025

دياىل

500

واسط

550
ميسان

350

ذي قار

150
البرصة

150

سليامنية

1,160

النجف

كرباء700

700

بغداد

1,200

كركوك

2,850

أربيل

4,137

دهوك

3,270

بابل

400

القادسية

700

صاح الدين

مجموع املحافظات التي استلمت طرود املواد الغري غذائية: 15مجمل طرود املواد الغري غذائية املوزعة خالل املرحلة األوىل: 21,842

مجمل طروداملواد الغري غذائية التي تم رشاؤها يف املرحلة األوىل: 32,600
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Total NFI kits Procured

0

حزمة املواد الغر غذائية بحسب القضاء

330 - 1900 - 5511,700 - 1,301

550 - 3311,300 - 9013,750 - 1,701

مقر املنظمةموقع توزيع طرود املواد الغر غذائية

مجموع املواقع التي استلمت طرود املواد الغري غذائية: 72



توزع املنظمة الدولية للهجرة كجزء من خطة االستجابة االسرتاتيجية الشاملة لفصل الشتاء 

الخيم املُمَولة من قبل اململكة العربية السعودية للنازحن املتررين الذي يقيمون يف االبنية 

قيد االنشاء عى سبيل املثال املستوطنات الغر قانونية يف قضاء عقرة يف دهوك.

املنظمة الدولية للهجرة وخطة االستجابة االسرتاتيجية
كافــة االنشــطة التــي تدعمهــا اململكــة العريــة الســعودية ســتنفذ وفقــاً لألهــداف التــي حددتهــا خطــة 

االســتجابة االســرتاتيجية للعــراق وآليــة التمويــل االســايس للفريــق القطــري االنســاين لألمــم املتحــدة 

ــة للهجــرة ووكاالت االمــم املتحــدة  ــة للمنظمــة الدولي ــذي يغطــي كافــة أنشــطة االســتجابة الطارئ ال

ومنظــامت املجتمــع املــدين املشــاركة مــن االول مــن شــباط 2014 – 31 كانــون االول 2015.

وكعضــو يف الفريــق القطــري االنســاين والوجــود املكثــف لعملياتهــا يف العــراق  فقــد أختــرت املنظمــة 

الدوليــة للهجــرة ومنــذ بدايــة االســتجابة االنســانية للنــزوح يف كانــون الثــاين 2014 رئيســاً مشــاركاً يف 

املجموعــة الوطنيــة الثانويــة املســؤولة عــن طــرود املــواد الغر غذائيــة واملــأوى يف املحافظات الوســطى 

والجنوبيــة مــن العــراق. ومنــذ بداية االســتجابة االنســانية للنــزوح يف كانــون الثاين 2014 رئيســاً مشــاركاً  

ــة واملــأو ى يف املحافظــات  ــة املســؤولة عــن طــرود املــواد الغــر غذائي ــة الثانوي يف املجموعــة الوطني

الوســطى والجنوبيــة مــن العــراق. وهــو عضو فعــال يف مجموعــات التنســيق للحامية والصحة وتنســيق  

وإدارة املخيــم والتامســك االجتامعــي وســبل كســب العيــش املســتدام.

َوســعْت املنظمــة الدوليــة للهجــرة مــن برامجهــا بصــورة كبــرة والــذي باألمــكان االطــاع عليهــا مــن 

خــال خطــة االســتجابة االســرتاتيجية التــي نرشهــا الفريــق القطــري االنســاين يف 23 ترشيــن االول 2014 

ذلــك تلبيــًة إلحتياجــات الحــاالت املتزايــدة مــن النازحــن املترريــن. إن املتطلبــات التمويليــة املُنقحــة 

للمنظمــة الدوليــة للهجــرة للمــرشوع مــن الفــرتة 1 شــباط 2014 – 31 كانــون االول 2015 يبلــغ 295.5 

مليــون دوالر امريــي لســد إحتياجــات العائــات النازحــة املتــررة يف قطاعــات االســتجابة الطارئــة، 

تلقــت منــه املنظمــة الدوليــة للهجــرة 62.3 مليــون دوالر لحــد اآلن او مــا يعنــي %22 مــن التمويــل 

الــكيل املطلــوب. 

التامسك االجتامعي وكسب العيش 
املستدام

• أنهــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة االنشــطة التحضريــة بضمنهــا تدريــب 	

املوظفــن وكذلــك إختيــار 20 مــزود خدمــة و10 مجتمعــات ووضــع خطة 

عمــل املــرشوع.

• أوضــح التقييــم الشــمويل للســوق الحاجــة اىل مشــاريع مختلفــة كمحات 	

البقالــة والكافيهــات واملخابــز ومحــل تصليــح املوبايــات ومحــل للتصوير 

والحاقــة الرجاليــة وصالونــات التجميل.

• ــوك 	 ــل وده ــتفيدين يف أربي ــى املس ــت ع ــي اُجري ــامت الت ــاء التقيي إنه

ــاء. ــف وكرب ــرصة والنج ــاىل والب ــداد ودي ــليامنية وبغ والس

مطالبة خطة االستجابة االسرتاتيجية: امللزم/املستلم والثغرات يف 

التمويل

78%

22%
Funding Gap -
$229,666,046

Received and Committed
Funding - $65,833,954

املتطلبات التمويلية لخطة االستجابة االسرتاتيجية للمنظمة الدولية 

للهجرة حسب القطاع 1 شباط 2014 – 31 كانون االول 2015

 ينهي كادر املنظمة الدولية للهجرة نصب دورات املياه الجاهزة يف مخيم للنازحن داخلياً يف محافظة البرصة.

80.4%

8.6%

4.1%
3.9%

2.7%
0.3% Shelter and NFI -

$237,500,000

Protection - $25,500,000

Health - $12,200,000

Social Cohesion and
Sustainable Livelihoods -
$11,500,000

CCCM - $8,000,000

Coordination - $800,000
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املأوى واملواد الغر غذائية

الثغرات يف التمويل الحامية

التمويل امللزم/املستلم

الصحة

التامسك االجتامعي وكسب 

العيش املستدام

إدارة املخيم والتنسيق

التنسيق

$237,500,000

$229,666,046 $25,500,000

$62,307,749

$12,200,000

$11,500,000

$8,000,000

$800,000



قصة ذات دافع إنساين: عبد العزيز وارُسته

ــاً لكــن بالنســبة اىل  ــامً ومرتب ــد االنشــاء ُمظل ــذي هــو قي ــى يف وســط عقــرة وال كان املبن

12 عائلــة ال مــكان غــره يلجــأون اليــه حيــث نزحــت هــذه العائــات مــن جــراء العنــف 

مــن بعشــيقه وهــي قريــة صغــرة خــارج املوصــل. كانــت االرضيــة التــزال غــر مكتملــة 

وتغطــي االغطيــة الباســتيكية إطــارات النوافــذ الفارغــة لتبقــي الــرد خارجــاً. و30 طفــا 

يقيمــون يف املبنــى غــر قادريــن عــى الذهــاب للمدرســة ويقضــون ُجــَل وقتهــم بلعــب 

كــرة القــدم يف الســاحة بينــام تعلــق النســاء مابســهم لتجــف عــى حبــل الغســيل. 

يقــول عبــد العزيــز رحمــن وهــو أب لســبعة “كنــت عامــاً يف بعشــيقة وكانــوا اوالدي يف 

املــدارس واآلن إختلــف كل شــيئ.”

ــا  ــوا يتقدمــون ولهــذا حملن ــا الن االرهابيــن كان ــا يف منازلن ــا بخطــورة بقائن “لقــد اخرون

ــل.” ــل منتصــف اللي ــا قب أنفســنا يف شــاحنة وغادرن

“عندمــا وصلنــا هنــا قبــل شــهرين كان لدينــا فقــط الغطــاء لننــام عليــه وأعددنــا الطعــام 

خارجــاً عــى موقــد مــن الخشــب وكنــت خائفــاً مــن االشــهر القادمــة حيــث إننــا يف الجبال 

االن وتصبــح بــاردة جــداً يف الشــتاء.” وبينــام يتحــدث عبــد العزيــز اىل موظــف املنظمــة 

ــا كجــزء  الدوليــة للهجــرة يظهــر احــد أعضــاء العائلــة حامــاً صينيــة الشــاي ويقدمــه لن

مــن الضيافــة التقليديــة وبعــد حصولهــم عــى املســاعدة الطارئــة مــن املنظمــة الدوليــة 

للهجــرة تحســنت ظــروف هــذه العائــات. 

ويــردف قائــاً االن أصبــح لنــا مــأوى كل الشــكر للمملكــة العربيــة الســعودية واملنظمــة 

الدوليــة للهجــرة” مشــراً اىل الخيــم املمولــة مــن قبــل اململكــة 

العربيــة الســعودية التــي وزعــت مؤخــراً والتــي نصبــت داخــل 

ــخ  ــرودة الليــل.” ووضــع املطب ــم ب ــا الخي ــد االنشــاء. “تقين املبنــى قي

املؤقــت خــارج الخيمــة ومجهــز مبــواد املنظمــة الدوليــة للهجــرة مــن 

ــي  ــخ الت ــازي وأدوات املطب ــد الغ ــة. “إن املوق ــة الصيفي طــرود العائل

ــة.” ــاً كعائل ــأكل مع ــام يف الداخــل ون ــد الطع ــا نع ــتلمناها تجعلن إس

ــتاء كان  ــتعدين للش ــن مس ــام إذا كان النازح ــؤاله في ــم س ــا ت وعندم

ــا اياهــا املنظمــة  ــي أعطتن ــم الت ــة.” إن الخي ــداً مــن االجاب غــر متأك

ــئ  ــة اىل املداف ــا بحاج ــاعدنا لكنن ــبوع تس ــذ إس ــرة من ــة للهج الدولي

ــال  ــة لألطف ــس ثقيل ــة اىل ماب ــن بحاج ــك نح ــة وكذل ــة ثقيل وأغطي

ــن  ــذا مل نك ــأًة وله ــذا فج ــا هك ــيحدث لن ــذا س ــم إن ه ــن نعل مل نك

مســتعدين.”

وبينــام قاربــت الزيــارة عــى االنتهــاء يقــود عبــد العزيــز كادر 

ــام  ــث ين ــت مؤخــراً حي ــي ُوزِع ــم الت ــة للهجــرة للخي املنظمــة الدولي

بعــض أطفالــه بأمــان عــى االفرشــة. وهنــا يقــول “إنهــم ال يذهبــون 

ــل  ــار. وقب ــوال النه ــض ط ــع بع ــون م ــم يلعب ــذا فه ــة وله اىل املدرس

ــح  ــن االن اصب ــدوء ولك ــة او اله ــكان للراح ــم م ــن لديه ــك مل يك ذل

ــل  ــخاص يف  مث ــادرة ألش ــي ن ــي ه ــة والت ــض الخصوصي ــا بع لعائاتن

“إن الخيم التي أعطتنا اياها املنظمة الدولية للهجرة منذ إسبوع تساعدنا إال إننا بحاجة اىل املدافئ وأغطية 

ثقيلة وكذلك اىل مالبس ثقيلة لألطفال، مل نكن نعلم سيحدث لنا هكذا فجأًة ولهذا مل نكن مستعدين.”

أطفال املستفيد عبد العزيز وهم خارج خيمتهم يف قضاء عقرة يف محافظة دهوك نزحت هذه 

العائلة من قضاء بعشيقة يف محافظة نينوى.
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