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ن   المنظمة الدولية للهجرة ي تقديم المساعدة الشتوية للعراقيي 
ن
مستمرة ف

ن للخطر ن والمعرضي   النازحي 

ي   15
 2019كانون الثان 

ي العراق  مع بدء –أربيل 
وخالل   فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة المصحوبة بالرياح واالمطار أتمت المنظمة الدولية للهجرة ف 

ء والبطانيات والجريكانات لتلبية االحتياجات  25,000ثالثة أشهر توزي    ع  ي
ي تتألف من المداف 

من المواد الشتوية غير الغذائية والت 
رين عير البالد 150,000الرسيعة ل    من األفراد المتض 

ي فصل الشتاء إىل 
ي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة ف 

ي المخيمات وآالف  3,000وصلت المساعدة الت 
العائالت النازحة  أرسة نازحة ف 

هم ممن عادوا إىل مجتمعاتهم المحلية .  ي المجمعات الغير الرسمية وآالف غير
 ف 

ارد وايت ي العراق: "عىل الرغم من أن األرس النازحة تواصل العودة إىل مجتمعاتها   وقال جير
رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ف 

ي المخيمات أو ال
 ولديهم القليل لحماية المحلية فإن أولئك الذين بقوا ف 

ً
 ما يكونون أكير الفئات عوزا

ً
مجمعات غير الرسمية غالبا

 أنفسهم من ظروف الشتاء الباردة". 

ول صولب التي یصعطق المناایع في وزلتت ایاولد أویدبتحلهجرة لیة لدولامة ظلمنت اقام، لمحلیة امیة ولحکت ااطلسلاکة مع رابالش
ي ،   ءکارشد جوال یث آلمنة حیر اغیاليها أو 

ي المجال االنسان 
روان لقیافي ویا ورة بسطلمحیت المجتمعاافي ل مثأخرون يعملون ف 

 وى. ة نینظفي محافر لحضوا

اع مع داعش ، يوجد أكير من  مليون شخص ظلوا نازحير   1.8فمن بير   ي المخيمات و   500,00نتيجة للي  
ي يعيشون  140,000ف 

ف 
ي الدينية أو المهجورة(. 

عاد أكير من  2015منذ منتصف عام   ترتيبات االيواء الحرجة )المستوطنات غير الرسمية ، المدارس أو المبان 
ي حالة من عدم االستقرار.   أربعة ماليير  شخص من النازحير  إىل ديارهم

 لكن العديد منهم ما زالوا يعيشون ف 

ي مناطق إىل ديارهم ، وج  ومع عودة السكان
قت وهدمت منازلهم. ومع الدمار الهائل ف  د العديد منهم أن أمتعتهم الشخصية قد رسر

، وغير قادرة عىل تحمل تكاليف التعامل مع  ات فصل الشتاء القاسي العودة والفرص االقتصادية المحدودة ، تتعرض األرس إىل تأثير
د.   الير

ي مناطق  ومن ثم ، فإن توفير المساعدات
العودة أمر بالغ األهمية لدعم إعادة إدماج العائالت النازحة والعوائل األخرى  اإلنسانية ف 

اعات.  رة من الي   ي المجتمعات المتض 
 ف 

لنا والمتجر ي ذلك مي  
ر بما ف  ء تض  ي

ي دمرها داعش. كل س 
ي مدينة كركوك، عدنا إىل قريتنا الت 

وح لمدة عام ونصف ف  الذي   "بعد الي  
نا وضعنا الماىلي المتدهور والطقس البارد عىل استخدام الحطب كان مصدر دخلنا الوحيد. كان  علينا أن نبدأ حياتنا من الصفر وأجير

ي منطقة العباسي بمحافظة كركوك: 
كمصدر للتدفئة خالل لياىلي الشتاء الباردة. وقالت نورا، وهي أم ألربعة أطفال عند توزي    ع المواد ف 

ي هذه المواد
". واآلن   "نحن سعداء للغاية بتلق   سيكون لدينا مدفئة تبقينا دافئير 
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ي حالة 
 
ي فصل الشتاء هذا ، فإننا نشعر بقلق بالغ أزاء العديد من العراقيير  الذين ما زالوا ف

 
"عىل الرغم من نجاح عملية االستجابة ف

ي المعايير المطلوبة
 
ي المأوى الذي ال يستوف

 
ي المخيمات وف

 
تو بريتو ، نزوح والذين سيضطرون إىل تحمل شتاء قاٍس آخر ف " ، قال ألير

ي العراق. 
 
ي المنظمة الدولية للهجرة ف

 
 مدير قسم االستعداد واالستجابة ف

 "سنقوم هذا العام بتجربة اساليب مبتكرة إلعادة بناء المساكن وتقديم المساعدات اإلنسانية القائمة عىل النقد لتمكير  
ً
وأضاف قائال

 لية". العائالت النازحة من العودة إىل مناطقهم االص 

ي حالة الكوارث 
 
يتم تمويل مجموعات المواد غير الغذائية الشتوية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة من مكتب المساعدات الخارجية ف

ي الواليات المتحدة )
 
ي المفوضية االوربية)OFDAف

 
 (. ECHO( وعمليات المساعدة اإلنسانية والحماية المدنية ف

ي البحث عن وبمحاولة عودة المزيد من العائال 
 
مة بدعم حكومة العراق ف ت النازحة إىل ديارها تبق  المنظمة الدولية للهجرة ملي  

ي جميع أنحاء البالد. 
 
اعات ف رة من الي    حلول دائمة للنازحير  المعوزين وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية المتض 

ي الشتاء.  هنا انقر
 
ي المنظمة الدولية للهجرة يتحدث عن دعم النازحير  والعائدين ف

 لمشاهدة فيديو ألحد موظق 

ي العراق: 
 
 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالمنظمة الدولية للهجرة ف

: 9647512342550ساندرا بالك، رقم الهاتف.  ي
ون  يد االلكي   sblack@iom.int +، الير

 

https://www.youtube.com/watch?v=YKjx_owgp74
mailto:sblack@iom.int

