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املنظمة  مهمة  
للهجرة الدولية 

تأسست املنظمة الدولية للهجرة يف العراق يف عام 2003، 
ومنذ ذلك الحني لديها شبكة قوية من املوظفني واملكاتب 
والقدرات اللوجستية العالية. بوجود أكرث من 1,500 موظف يف 
املنظمة  متكنت  العراق.  محافظات  ومختلف  وأربيل  بغداد 
الدولية للهجرة التي تعمل بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية 
الدولية  املنظمة  تعمل  النزوح.  ألزمات  برسعة  لإلستجابة 
العراق تحت إرشاف املكتب اإلقليمي للمنظمة  للهجرة يف 

الدولية للهجرة يف الرشق األوسط وشامل افريقيا.

عىل الصعيد العاملي، تلتزم املنظمة الدولية للهجرة مبدأ 
أن الهجرة اإلنسانية واملنظمة تفيد كال املهاجرين واملجتمع. 
املجتمع  يف  رشكائها  مع  للهجرة  الدولية  املنظمة  تعمل 
الدويل للمساعدة يف مواجهة التحديات التشغيلية املتعلقة 
للهجرة، والفهم املسبق ملسائل الهجرة، وتشجيع التنمية 
االجتامعية واالقتصادية من خالل الهجرة، والحفاظ عىل كرامة 

اإلنسان ورفاهيته.



عامرية الفلوجة التابعة لألنبار تستضيف آالف األرس النازحة التي تعيش يف مأوى غري مناسب، مبا يف ذلك املباين غري املكتملة 
التي تكون غالبًا غري آمنة. تدعم املنظمة الدولية للهجرة هذه األرس من خالل تحسني املأوى والتي تشمل إعادة تأهيل السقوف 

وتركيب األبواب والنوافذ لجعل املأوى أكرث مالءمة للعيش. رفل عبد اللطيف/ املنظمة الدولية للهجرة يف العراق، 2018
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اإلحتياجات اإلنسانية

خطة االستجابة اإلنسانية )HRP( يف العراق لعام 2019

ال تزال اإلحتياجات اإلنسانية للنازحني والعائدين واملجتمعات املضيفة كبرية يف العراق، بالرغم 

من عودة العديد من األفراد إىل مناطقهم األصلية خالل عام 2018. ومبوجب تقرير خطة االستجابة 

اإلنسانية يف العراق لعام 2019، هناك ما يقرب من 6.7 مليون شخص يف حاجة ماسة للدعم 

)3.3 مليون منهم نساء، 1.6 مليون منهم فتيات، و 3.4 مليون منهم رجال و 1.7 مليون منهم 

فتيان(. تستهدف خطة االستجابة اإلنسانية ما يقارب من 1.75 مليون شخص بحاجة للمساعدة.

األشخاص النازحني داخلياً

2,000,000

الغري  املناطق  من  والنازحني  وخارجها  املخيامت  يف  النازحني  يشمل 
مستقرة الذين من املحتمل أن يتأخروا يف عودتهم إىل مناطقهم حتى 
تتحسن الظروف، وأولئك الذين ال يستطيعون العودة والذين من املرجح أن 

يواجهوا نزوحاً ثانوياً، باإلضافة إىل األشخاص الذين نزحوا حديثاً.

العائدين

4,000,000

العراقيون النازحون الذين عادوا أو من املحتمل أن يعودوا إىل مناطقهم 
خالل عام 2019، يحتاجون إىل مساعدات إلعادة بناء حياتهم.

املجتمعات املضيفة املترضرة

390,000

بالنزاع والنزوح.  يتجاوز معدل الفقر بنسبة 40٪ يف املناطق األكرث تأثراً 
هذا وقد أثرت النزاعات يف املنطقة وتدمريها بشكل سلبي كبري عىل 

تقديم الخدمات األساسية.

الالجئني

250,000

الالجئون الذين ما زالوا غري قادرين عىل العودة، هم بأشد الحاجة للحصول 
عىل املساعدات والدعم.

5,500,000
4,500,000

2,400,0002,400,0002,300,000
900,000

املياه والرصف الصحي الصحة
والنظافة العامة

اإليواء واملواد الحامية
الغري غذائية:

إدارة املخيامت 
وتنسيقها

سبل العيش يف 
حاالت الطوارئ

األشـخاص املحتاجني بحسـب النشاط

170

الخدمات 
التنسيقية 
واملشرتكة

املنظامت 
املشاركة

مشاركة األشخاص املحتاجون واملنظامت يف مجموعة من املشاريع التي طرحتها املنظمة الدولية للهجرة. كام أن هناك مجموعات إضافية أخرى ضمن خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019. 

اإلحتياجات اإلنسانية

مواقع األشخاص املحتاجني

الرطبة

راوة

سامراء

الرثثار

البعاج

النجف

السلامن

الزبري الفاو

برصة

يةالقرنة
دين

مل
ا

الجبايش
سوق

الشيوخ
النارصية

الخرض
الساموة

الرميثة

افاق

حمزة

شامية
ال

ديوانية

ملناثرة
ا

كوفة

ني التمر
ع

كربالء

الهاشمية

الحلة

املحاويل

فلوجة

رمادي

هيت

حديثة

عانة

القائم

محمودية

كاظمية

قلعة
صالح

ميمونة

الرفاعي

الحي

شطرة

كوتعيل الغريب

بدرة

طارمية

العزيزية

بلدروز

بعقوبة

املدائن

بلد

الفارس

الخالص

الدور

تكريت
بيجي

الحرض
الرشقات

الحويجة

كركوك

دبز

املوصل

تلكيف
تلعفر

الحمدانية سنجار

شيخان

خانقني

كفري

طوز

داقوق

الكحلة

ابو
الخصيب

ط العرب
ش

بشدر

شاربازير
بنجوين

امل
جمج دربندخان

كالر

حلبجة

امنية
سلي

ال

چومان

سوران

عقرة

آميد
زاخو

سيميل دهوك
مێرگەسور

دوكان

رانية
شقالوة

أربيلكويسنجق

مخمور

دهوك

نينوى

كركوك

أربيل

السليامنية

صالح الدين

بغداد

دياىل

كربالء
بابل

واسط

القادسية

النجف

ميسان

ذي قار

مثنى

البرصة

األنبار

املحافظــة

القضــاء

االحتياجات شدة 

منخفضعايل

الدين  تعترب محافظات نينوى واألنبار وصالح 

من املحافظات األكرث ترضراً من النزاع 

يحتاج حوايل 18 يف املائة من سكان العراق إىل ااملساعدات اإلنسانية. 
وتشري تقديرات خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019، إىل أن ما يقارب من 
65 يف املائة من العدد التقديري البالغ 6.7 مليون شخص هم بحاجة إىل 
املساعدات ويرتكز أغلبهم يف محافظات نينوى واألنبار وصالح الدين. 
أدى النزوح املستمر إىل ازدياد األرضار بني األشخاص النازحني داخلياً يف 
إحدى عرشة منطقة، حيث يعاين النازحون من نقص االحتياجات األساسية 
بشدة. تعترب نينوى المحافظة األکثر تضرراً، حیث یحتاج 2.2 ملیون شخص 
إلی املساعدات اإلنسانیة. ويف األنبار، قرابة 1.4 مليون شخص يحتاج إىل 
املساعدة، خاصة يف منطقتي هيت والفلوجة. أما يف صالح الدين، هناك 

765,000 شخص يحتاج إىل املساعدة وخاصة يف منطقتي تكريت وبلد.

و هناك أيضاً احتياجات كبرية وواسعة النطاق يف محافظات دهوك وأربيل 
والسليامنية يف إقليم كردستان العراق الذي يستضيف قرابة 40 يف 
املائة من العدد االجاميل للنازحني يف العراق. باإلضافة إىل ذلك، من 
املتوقع أن يبقى ما يقدر بنحو 250,000 الجئ سوري يف العراق وهم 
بحاجة إىل املساعدات بصورة مستمرة، خاصة يف إقليم كردستان العراق.

مكتـب األمـم املتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية والفريـق القطـري 
اإلنسـاين وخطـة االسـتجابة اإلنسـانية يف العـراق لعـام 2019.



IOM IRAQ 8

الحالة تحليل 

النزوح

بعد وقف األعامل العدائية بعد إستعادة املناطق التي كانت تحت سيطرة 

داعش، انخفض عدد النازحني تدريجياً مع عودة العديد منهم إىل مناطقهم 

األصلية. ومع ذلك، ال يزال هناك 2 مليون نازح لغاية كانون الثاين 2019.

شهد عام 2018 حركة عودة كبرية للنازحني إىل مناطقهم ولكن وترية 
العودة تتباطئ، حيث يظل العديد من السكان يف حالة نزوح مستمر أو 
معرضون لخطر النزوح املستمر. ولغاية آب 2018، كان ما يقرب من ثلثي 
األشخاص النازحني عربوا عن نيتهم للبقاء يف أماكن نزوحهم عىل مدى 
االثنى عرش شهراً القادمة، ولكن قد يختلف هذا القرار بحسب مكان املنشأ. 
وما زالت هناك عوائق كبرية تحول دون عودة النازحني إىل مناطقهم 
بأمان ويف ظل ظروف تحفظ لهم كرامتهم، مبا يف ذلك السكن املترضر 
ونقص سبل العيش والخدمات األساسية والتهديدات التي تواجه التامسك 
االجتامعي وانعدام األمن وقضايا الصحة الذهنية والنفسية واالجتامعية. 
السياسية   - الرئيسية   االستقرار  عدم  عوامل  من  للعديد  ميكن  حيث 
واالجتامعية واألمنية واالقتصادية والثقافية والبيئية - أن تعرقل عملية 

االنتقال والتعايف وتقوض الطريق إىل  االستقرار.

بالنسبة لعام 2019، تعتقد  املنظمة الدولية للهجرة بأنه سيكون هناك 

حاجة ملحة إىل تقديم الدعم اإلنساين لثالث مجموعات أساسية:

األشخاص 	  ويشمل:  نزوح  حالة  يف  ظلوا  الذين  النازحون  األشخاص 

بالعودة،  يرغبون  ال  الذين  أو  العودة  من  منعوا  الذين  النازحون 
واألشخاص النازحون املعرضون لخطر النزوح املستمر والعودة الغري 
أو منطقة  النزوح  العودة إىل منطقة  الثانوي، أي  )النزوح  موفقة 
أخرى جديدة(. يف حني أن املساعدات اإلنسانية رضورية لألشخاص 
العائدين، فمن الرضوري الحفاظ عىل تقديم الدعم للنازحني اللذين 
وال  نزوحهم.  فرتة  طالت  اللذين  هم  وغالباً  العودة  يستطيعون  ال 
يزال النازحون اللذين يف حالة نزوح مستمر  يعانون من سوء األحوال 

املعيشية ونقص يف الدعم.

حيث 	  والعودة،  النزوح  مناطق  يف  املترضرة  املضيفة  املجتمعات 

تتجاوز الخدمات املتوفرة طاقتها. ومن بني 4 مليون عائد، يعيش نحو 
غري  فيها  املعيشية  الظروف  حيث  أماكن  يف  منهم  املائة  يف   11

مالمئة وكرمية وآمنة.

انعدام 	  مثل  صعبة  ظروفاً  يواجهون  العائدون  من  العديد  العائدون: 

األمن، واألرضار التي لحقت باملمتلكات والبنية التحتية العامة، ومحدودية 
العالقات  إىل  باإلضافة  العيش  كسب  وفرص  الخدمات  إىل  الوصول 

اإلجتامعية املمزقة.

تدعم املنظمة الدولية للهجرة مبادرات املرأة من أجل التامسك االجتامعي والنمو االقتصادي. ليىل البالغة من العمر 
19 عاماً، تعلمت كيفية نحت الخشب من خالل مشاركتها يف الدورة التدريبية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة التي نظمت 

لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وأفراد املجتمع من خلفيات مختلفة، حيث تهدف الدورة إىل متكني األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة ودمجهم بشكل أفضل داخل املجتمع. أنجام رسول/ املنظمة الدولية للهجرة يف العراق، 2018

اإلحتياجات اإلنسانية
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السكان الرئيسيون املستهدفون
ضمن خطة اإلستجابة اإلنسانية

املتطلبـات )دوالر أمرييك(  

مليون  701
الرشكاء يف املجال اإلنسـاين

94

الثاين االسـرتاتيجي  الهدف 

ضامن مركزية 
الحامية

الهدف االسـرتاتيجي األول

مرحلة االنتقال نحو إيجاد حلول 
دامئة بعد انتهاء الرصاع 

الهـدف االسـرتاتيجي الثالث

تعزيز التخطيط والتأهب 
لحاالت الطوارئ

مجموع سـكان العراق

مليون  37
األشـخاص املحتاجون

مليون  6.7
املسـتهدفون األشخاص 

مليون  1.75

٤ مليــون

٢ مليــون

١ مليــون

ألف  ٢٠٠

دهوك

نينوى

كركوك

أربيل

السليامنية

صالح الدين

بغداد

دياىل

كربالء بابل
واسط

القادسية

النجف

ميسان

ذي قار

مثنى

البرصة

األنبار

التوزيـع بحسـب االحتياجات

خطة املنظمة الدولية للهجرة املتعلقة
بنداء التمويل لالستجابة لألزمة 

تناشد المنظمة الدولیة للھجرة مببلغ 41,426,411 دوالراً أمريكياً للمساعدات 

اإلنسانیة الطارئة، مع الترکیز علی االحتیاجات األکثر إلحاحاً بما یتماشی مع 

األھداف االستراتیجیة لخطة اإلستجابة اإلنسانية لعام 2019.

والتنسـيق الرشاكة 

تتمتع  املتحدة  لألمم  اإلنساين  والفريق  القطري  الفريق  يف  كعضو 
املتحدة  األمم  وكاالت  مع  وثيقة  برشاكات  للهجرة  الدولية  املنظمة 
واملنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين كعضو يف الفريق 
القطري اإلنساين لألمم املتحدة والفريق القطري لألمم املتحدة.  ضمن 
املجموعة  لنظام  التابعة  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  إطار 
مشرتك  بشكل  للهجرة  الدولية  املنظمة  تقود  العراق،  يف  اإلنسانية 
قيادة  يف  تشرتك  و  كام  وتنسيقها،  املخيامت  إدارة  برنامج  مجموعة 
الغذائية،  الجنوبية لإليواء واملواد غري   / الوطنية املركزية  املجموعة 
و تقود مجموعة العمل للعودة، والعمل مع رشكاء املجموعة لضامن 
إستجابة فعالة ومنظمة، كام أن المنظمة الدولیة للھجرة ھي عضو يف 
المعلومات  إدارة  عمل  ومجموعة  النقدية  املساعدات  عمل  مجموعة 
مع  للهجرة  الدولية  املنظمة  فرق  تنسق  التقییم.  عمل  وفریق 
املجموعات ألغراض االستجابة والتخطيط بني الوكاالت، ولتبادل املعلومات. 
هي  العراق  يف  النزوح  لتتبع  للهجرة  الدولية  املنظمة  مصفوفة  إن 
األداة املتبعة من قبل الفريق القطري اإلنساين لألمم املتحدة لجمع 
البيانات عن حالة  النزوح والعودة ضمن إطار مجموعة التنسيق والخدمات 
املشرتكة، وتعمل جنباً إىل جنب مع رشكاء الحكومة. املنظمة الدولية 
للهجرة هي رشيك جاهز آللية االستجابة الرسيعة بقيادة منظمة األمم 

.WFP وبرنامج الغذاء العاملي UNICEF املتحدة للطفولة

 تقوم المنظمة الدولیة للھجرة بإنجاز األنشطة اإلنسانیة بالتنسیق مع 
والمراقبة  التنسيق  مركز  ذلك  يف  بما  العراقیة  الحکومیة  السلطات 
لحكومة  األزمات  لتنسیق  المشترك  والمرکز  العراق  لحکومة  المشترك 
إقلیم کردستان. كام تعمل املنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق الوثيق 
مع وزارة الهجرة واملهجرين التابعة للحكومة العراقية ووزارة التخطيط 
التابعة لحكومة إقليم كردستان لغرض تعزيز آليات تتبع النزوح. تتوافق 
برامج المنظمة الدولیة للھجرة مع إطار وأھداف الحکومة العراقیة، بما 
تتعاون املنظمة   .2018 لعام  الوطينلإلعامر والتنمیة  اإلطار  يف ذلك 
الدولية للهجرة مع املجتمع املدين واملجتمعات املحلية وخاصة يف 

الجهود الرامية إىل تحسني آليات التنسيق والحوار الوطنية. 

تدعم املنظمة الدولية للهجرة االحتياجات املتنوعة ووجهات نظر جميع 
الفئات، مبا يف ذلك النساء والشباب واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. 
املترضرين  السكان  اتجاه  املسؤولية  إطار  ضمن  األنشطة  تنفيذ  يتم 
وآراء  الشكاوي  لتلقي  آليات  للهجرة  الدولية  املنظمة  وتعتمد  كام   ،
املحلية  املجتمعات  مع  التواصل  أنشطة  ذلك  يف  مبا  املستفيدين، 
املنظمة  وتقوم  كام  للنازحني.  الوكاالت  بني  املشرتك  االتصال  ومركز 
تحتوي  التي  املعلومات  بكتيبات   املستفيدين  بتزويد  للهجرة  الدولية 
رقم هاتف مركز اتصال النازحني، هذا وتضمن املنظمة الدولية للهجرة 

مشاركة املستفيدين يف تخطيط وتنفيذ وتقييم األنشطة.

يف ترشين الثاين 2108، تسببت الفيضانات الشديدة الناجمة عن هطول 
األمطار الغزيرة بوقوع أرضار كبرية جداً يف مخيم قيارة، مام أجرب 

أكرث من 2,000 أرسة عىل االنتقال إىل أماكن آمنة، ونتيجة لذلك وزعت 
املنظمة الدولية للهجرة فرقًا يف غضون ساعات لتقييم الوضع، 

وبدأت فوراً بتوزيع املواد غري الغذائية عىل األرس املترضرة الستبدال 
أغراضهم التالفة. رابر عزيز/ املنظمة الدولية للهجرة يف العراق، 2018

بناء القدرات واإلسـتدامة

للمنظمة  اإلنسانية  اإلستجابة  خطة  جوهر  الخدمات  توفري  ميثل  بينام 
الدولية للهجرة، فإن منظمة الهجرة تقوم أيضاً يف الوقت نفسه بتنفيذ 
أنشطة بناء قدرات املوظفني الحكوميني وغريهم من الجهات الفاعلة 
للتحضري ملرحلة خروج  اعتامداً عىل  تقييم االحتياجات املحددة. وذلك 
الرشكاء يف املجال اإلنساين املتوقعة يف السنوات القادمة، اعتامداً 
عىل الحفاظ عىل الخدمات طاملا أنها مطلوبة لتجنب حدوث نقص يف 
الخدمات. يعترب بناء قدرات الحكومة واملنظامت غري الحكومية و منظامت 
املجتمع املدين املحلية مهم جداً  للبقاء يف حالة تأهب للحد من مخاطر 
النزوح الجديد جراء النزاع والكوارث الطبيعية. عىل سبيل املثال، تشارك 
الرعایة  خدمات  من  االنتقال  استراتیجیة  يف  للھجرة  الدولیة  المنظمة 
أکثر مرونة  النظام الصحي لجعله  تنشیط  إعادة  المباشرة إىل  الصحیة 

وقدرة عىل العمل.

اإلحتياجات اإلنسانيةاإلحتياجات اإلنسانية
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الدولية املنظمة   استجابة 
مجموعة حسب   للهجرة 

بني املشرتكة   العمل 
واملنظامت الوكاالت 

إستجابة املنظمة الدولية للهجرة من قبل املجموعة

التنسيق والخدمات املشرتكة

:امليزانية

3,000,000 دوالراً أمريكياً
:رمز خطة اإلسـتجابة اإلنسانية
HIRQ19-CSS-153987-1

  )DTM( النزوح  تتبع   تنفيذ مصفوفة 

يف جميع أنحاء العراق.

املرشوع هدف 

النازحني  حول  وشاملة  وموثوقة  حديثة  معلومات  إىل  الوصول  توفري 
والعائدين يف العراق، فضالً عن احتياجاتهم ومدى ترضرهم.

املرشوع وصف 

عدد النازحني: 1,802,832	 

عدد العائدين: 4,165,320 لغاية 15 كانون األول 2018 	 

بدور  للھجرة  الدولیة  المنظمة  2014، قامت  األزمة يف عام  بدایة  منذ 
القیادة ضمن الفریق القطري اإلنساين لتعقب ونشر البیانات الوطنیة 
المجموعة  يف  القطریین  والشرکاء  الحکومیة  للسلطات  النزوح  حول 
البحوث  ومراكز  الحکومیة  غیر  والمنظمات  المتحدة  لألمم  اإلنسانیة 
تتبع  اآلخرین. تجمع مصفوفة  المصلحة  واإلعالم واألکادیمیین وأصحاب 
النزوح البيانات من خالل فرق التقييم واالستجابة الرسيعة املكونة من 130 
موظفاً ميدانياً، وتستخدم شبكة موسعة تضم أكرث من 9,500 من مقدمي 

املعلومات الرئيسيني يف جميع أنحاء العراق.

ولكنها  العراق،  يف  العودة  معدل  يف  كبرية  زيادة   2018 عام  شهد   
تباطأت يف نهاية العام، لذلك فإن استمرار مصفوفة تتبع النزوح يف 
والفريق  العراقية  للحكومة  بالنسبة  قصوى  أهمية  له  البيانات  جمع 
القطري اإلنساين للحفاظ عىل فهم شامل حول عدد النازحني والعائدين 
املتغري باستمرار وكذلك احتياجاتهم ومدى ترضرهم. ومع استمرار تطور 
الجديدة  السكانية املعقدة  التحركات  العراق، ومع تسجيل  يف  الوضع 
من خالل مصفوفة تتبع النزوح عىل مستوى البالد، ستواصل مصفوفة 
الالزمة  املعلومات  تقديم  يف  النزوح  لتتبع  للهجرة  الدولية  املنظمة 

لدعم التخطيط الألنشطة واإلستجابة.

األهداف

زيادة الوصول إىل معلومات عن النزوح:. 1

ستستمر املنظمة الدولية للهجرة يف إنتاج وتوزيع مختلف املنتجات 
مبا يف ذلك القوائم الرئيسية للنازحني والعائدين، والتحديثات الفورية 
لحاالت الطوارئ والتقارير الشهرية ولوحات املعلومات ومجموعة 
البيانات ودراسات بحثية عن تحركات السكان واحتياجاتهم. يتم تعديل 
منهجيات وأدوات مصفوفة تتبع النزوح بانتظام حسب تغيريات الوضع 
األمني وحالة النزوح، وتستند إىل اإلحتياجات املحددة من خالل التنسيق 

مع مختلف الجهات الفاعلة.

تعزيز قدرات إدارة البيانات لدى السلطات الحكومية:. 2

يتم توفري دعم بناء القدرات واملساعدات التقنية وإدارة املعلومات 
للمؤسسات الحكومية )وزارة الهجرة واملهجرين واملركز املشرتك 
للتنسيق والرصد واملركز املشرتك لتنسيق األزمات ومكتب االحصائيات 
إلقليم كردستان( ومنظامت املجتمع املدين وغريها من املؤسسات 

التي تقوم بشكل روتيني بتحليل البيانات اإلنسانية واإلبالغ عنها.

تحسني الوصول إىل البيانات ملجموعات العمل . 3

املشرتكة بني الوكاالت واملنظامت، مبا يف ذلك بيانات 

الحامية لرشكاء املجموعة واألطراف األخرى ذات الصلة:

يتم إجراء تقييم  متكامل  للموقع متعلق بالحامية مرة واحدة سنوياً 
لتحديد مخاطر واحتياجات النازحني والعائدين واملجتمعات املضيفة. 
الرئيسية  القوائم  خالل  من  بانتظام  الحامية  مؤرشات  جمع  يتم 
للنازحني والعائدين ومؤرش العودة، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال، 
مخاطر العنف القائم عىل نوع الجنس ومخاطر حامية األطفال وأرقام 
األشخاص املترضرين ومخاطر الذخائر غري املنفجرة والتلويث باأللغام 
وتوترات التامسك االجتامعي والتمييز، ويتم نرشها عىل مجموعة 

العمل الخاصة بالحامية ومجموعاتها الفرعية والرشكاء املعنيني.
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إستجابة املنظمة الدولية للهجرة من قبل املجموعة

)CCCM( مجموعة برنامج إدارة املخيامت وتنسيقها

:امليزانية

10,400,000 دوالراً أمريكياً
:رمز خطة اإلسـتجابة اإلنسانية

HIRQ19-CCM-154285-1

 إدارة النزوح يف التجمعات الرسمية وغري 

 الرسمية يف العراق ودعم الجهات

واإلستجابة.  لالستعداد  الوطنية 

املرشوع هدف 

تعزيز الظروف املعيشية اآلمنة والكرمية لألرس املترضرة يف التجمعات 
إىل  باإلضافة  بالنزوح،  املتأثرة  واملجتمعات  الرسمية  وغري  الرسمية 
املساعدات املعنية بعملية العودة من خالل مراكز املوارد املجتمعية.

املرشوع وصف 

املستفيدون: 159,682 )85,700 من اإلناث و 73,982 من الذكور النازحني 

والعائدين واملجتمعات املضيفة(.

مع  املخيامت  معظم  تغلق  أن  املتوقع  من  كان   ،2018 عام  أوائل  يف 
إمكانية عودة أغلبية النازحني، ولكن ما حصل هو أغالق بعض املخيامت 
فقط، مع انخفاض عدد سكان املخيامت من 650,988 يف كانون الثاين 
2018 إىل 558,612 يف ترشين األول 2018، حيث ازدادت نسبة السكان يف 
املخيامت )بنسبة 26٪ يف كانون الثاين مقابل 30٪ يف ترشين األول(، 
وال تزال املخيامت تتلقى نازحني جدد.  81٪ من النازحین المتبقین الذین 
نزحوا يف المواقع غیر الرسمیة و 78٪  من النازحين يف المخیمات ال 

يخططون  للعودة خالل السنة القادمة. 

يف عام 2019، سرتكز املنظمة الدولية للهجرة عىل أربعة مجاالت رئيسية 
للتدخل: عمليات إدارة املخيامت، دعم تنسيق مجموعة العمل الخاصة 
من  للمنطقة  الوصول  عىل  القائم  النهج  وتنسيقها،  املخيامت  بإدارة 

خالل مراكز املوارد املجتمعية، وبناء القدرات للجهات الفاعلة الوطنية.

قامت املنظمة الدولية للهجرة بتطوير إستجابتها الخاصة بإدارة وتنسيق 
املخيامت لعام 2019 عىل أساس تحليل تحركات النزوح، باإلضافة إىل خطط 
أخذت   وقد  وإغالقها.  املخيامت  بدمج  يتعلق  فيام  العراقية  السلطات 
وخارج  داخل  النازحني  نوايا  االعتبار  عني  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة 
يف  أو  املحيل  االندماج  أو  بالعودة  الخاصة  خططهم  حول  املخيامت 
بعض الحاالت البقاء يف حالة نزوح مطول يف املخيامت أو التجمعات  

الشبيهة باملخيامت.

املرشوع هدف 

تقديم ودعم خدمات إدارة املخيامت العناية بالبنية التحتية للمخيم . 1

يف املواقع الرسمية والحفاظ عليها يف نينوى وبغداد واألنبار:

إدارة املخيامت  بتقديم خدمات  للهجرة  الدولية  ستواصل املنظمة 
املبارشة يف مخيم حاج عيل. باإلضافة إىل ذلك، ستدعم املنظمة 
ونظرائها  نينوى  يف  جدعه  مخيامت  يف  املخيامت  إدارة  وكالة 
بدعم  وبغداد  األنبار  يف  رسمية  مواقع  يديرون  الذين  الحكوميني 
مادي ومايل، والتدريب عىل العمل والتوجيه لضامن توفري خدمات 
الدولية  املنظمة  ستدعم  األساسية،  وتنسيقها  املخيامت  إدارة 

للهجرة أيضاً عمليات توحيد املخيامت.

ستقوم املنظمة الدولية للهجرة بتحديد النقص يف الخدمات يف 
املخاطر،  من  للتخفيف  والصيانة  الرعاية  وتوفري  الرسمية  املواقع 
ولضامن ظروف معيشة مالمئة وستسهل املنظمة الدولية للهجرة 
والفتيان  للفتيات  املخيامت  يف  املتواجدة  الخدمات  إىل  الوصول 
والنساء والرجال واألشخاص من ذوي اإلحتياجات الخاصة، مع األخذ بعني 
االعتبار االحتياجات الجنسانية والعمرية املختلفة، والتخفيف من مخاطر 
العنف القائم عىل نوع الجنس من خالل أنشطة خريطة السالمة لتحديد 
املخاطر واإلحتياجات مع الجهات الفاعلة املحلية ذات الصلة وسكان 
املخيم. وعند توحيد املخيامت أو إغالقها، ميكن للمنظمة الدولية 
للهجرة، عند الحاجة والطلب، تقديم  دعم ألنشطة تفكيك املخيامت . 

أكرث من 2,300 عائلة فروا من سنجار والقرى املحيطة بها إىل جبل سنجار يف عام 2014، تعيش تلك األرس يف 
خيام عىل الجبل يف ظل ظروف صعبة. حيث تحتاج العديد من الخيام إىل صيانة أو استبدال بعد أربع سنوات 

متواصلة من االستعامل يف الظروف الصعبة. رابر عزيز/ املنظمة الدولية للهجرة يف العراق، 2018

نرش فرق اإلستجابة املتنقلة التابعة إلدارة . 2

املخيامت وتنسيقها يف التجمعات غري الرسمية:

غري  التجمعات  يف  بالعمل  املتنقلة  املخيامت  إدارة  فرق  ستقوم 
الرسمية لتحديد ممثيل املوقع وتدريبهم وإنشاء لجان مجتمعية 
غري رسمية وتحديد الفجوات واإلحتياجات وعقد جلسات توعية وتحديد 
أولويات التدخالت واملساهمة يف التخفيف من العنف القائم عىل 

نوع الجنس وغريها من قضايا الحامية ذات الصلة.

تدريب وكاالت إدارة املخيامت والجهات الفاعلة الوطنية من . 3

أجل التأهب واإلستجابة خالل األزمات:

ستجري املنظمة الدولية للهجرة تقييامً إلحتياجات التعلم، بالتنسيق 
لتحديد  وتنسيقها،  املخيامت  إدارة  مجموعة  يف  آخرين  رشكاء  مع 
الفاعلة  الهجرة واملهجرين والجهات  لوزارة  القدرات  بناء  إحتياجات 
املحلية يف بغداد وغريها من األماكن التي يغطيها هذا املرشوع 
ِقبل  من  املستفادة  والدروس  املامرسات  ألفضل  دورات  وتطوير 

مجموعة إدارة املخيامت وتنسيقها.

النهج القائم عىل الوصول إىل املنطقة من . 4

خالل ثالثة مراكز للموارد املجتمعية:

سوف تعمل املنظمة الدولية للهجرة عىل مستوى األحياء لتعزيز 
الحلول الدامئة ودعم زيادة الوصول إىل الخدمات األساسية ألولئك 
الذين ال يشملهم نظام الحامية اإلجتامعية يف رشق وغرب املوصل 

ونينوى والفلوجة واألنبار.
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)WASH( املياه والرصف الصحي والنظافة العامة

:امليزانية

3,100,000 دوالراً أمريكياً
:رمز خطة اإلسـتجابة اإلنسانية

HIRQ19-WSH-154700-1

 التوافر المستدام والمحسن لخدمات المیاه والصرف 

 الصحي والنظافة العامة، والدعم لممارسة النظافة

الصحیة يف املخيامت املستهدفة للنازحني يف األنبار.

املرشوع هدف 

ومعايري  جودة  عىل  والحفاظ  وتطوير  وتحسني  العمل،  يف  االستمرار 
خدمات املياه والرصف الصحي، وتوفري بيئة مناسبة ملامرسات النظافة 

السليمة يف حاالت النزوح املطول يف املخيامت.

املرشوع وصف 

املستفيدون: 25,426 نازح

ما یقدر بنحو 2.3 ملیون شخص )52٪ من النساء، 46.7٪ من األطفال و 
4٪ من المسنین( يف جمیع أنحاء العراق ما زالوا يف حاجة ملحة إلی 
الحصول املستمر والمنصف علی خدمات المیاه والصرف الصحي اآلمن 
من  النازحون  بينهم  من  شخص  مليون   1.4 حوايل  ويتطلب  والمناسب. 
محافظات نينوى وكركوك وصالح الدين واألنبار املقيمني يف 33 مخيامً 
يف الحصول عىل مستوى معني من الدعم املتخصص للمياه والرصف 
الصحي. حيث حالة المیاه والصرف الصحي الرديئة تؤثرعلی فئات مختلفة 
من السكان يف جمیع أنحاء العراق، وتبقی االحتیاجات بین السکان النازحین 
يف المخیمات عالية. تعتبر المخیمات يف األنبار يف حالة سیئة وتحتاج 
إلی الدعم لتحسین ممارسات النظافة الصحیة والبنیة التحتیة املتعلقة 

بنظام المیاه والصرف الصحي.

وإستجابة للفجوات الحادة يف املياه والرصف الصحي والنظافة العامة 
ستقوم  األنبار،  يف  داخلياً  النازحني  مخيامت  يف  تحديدها  تم  التي 
املنظمة الدولية للهجرة باملحافظة عىل توفري خدمات املياه والرصف 
إلحاحاً  األكرث  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  و/أو  وبناء  وتحسينها،  الصحي 
تحسني  إىل  تهدف  التي  األنشطة  دمج  مع  الصحي  والرصف  للمياه 
مامرسات النظافة يف املخيامت التي يتم إدارتها من قبل أو مع دعم 
مع  بالتنسیق  األنشطة  جمیع  تنفیذ  وسیتم  للهجرة.  الدولية  املنظمة 
لجان المیاه والصرف الصحي والنظافة العامة يف املخيامت، ومجتمعات 
النازحین والسلطات المحلیة، بما یتماشی مع توصیات مجموعة العمل 

الخاصة بالمیاه والصرف الصحي والنظافة العامة.

األهداف

 تعزيز مامرسات النظافة السليمة:. 1

والنظافة 	  الصحي  والرصف  املياه  الحتياجات  شامل  تقييم  إجراء 
العامة يف املخيامت املستهدفة، مبا يف ذلك تقييم املعرفة 

والسلوك واملامرسة لقياس التأثري وجمع الدروس املكتسبة.

تطوير وتنفيذ الرتويج املنهجي للنظافة من خالل تدريب وتحضري 	 
معززي للنظافة يف املجتمع الذين سيقومون بتنفيذ حمالت توعية 
وزيارات منزلية ومناقشات جامعية مركزة ودمج املناهج املبتكرة 
)عىل سبيل املثال، املرسح الذي يقوم عىل املشاركة والحمالت 
البيئية، مواد للمعلومات والتعليم والتواصل IEC   املناسبة لألطفال( 

بهدف تحسني مامرسات النظافة السليمة.

توفري مياه الرشب اآلمنة والحد من املخاطر الصحية البيئية:. 2

إنشاء أو دعم لجان المیاه والصرف الصحي والنظافة العامة يف 	 
المخیمات المستھدفة وتقدیم دورات لبناء القدرات لضمان اإلدارة 
والصیانة والتشغیل الكايف للبنیة التحتیة ذات الصلة بالمیاه والصرف 

الصحي والنظافة العامة.

ضامن خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة العامة املستمرة 	 
واملحسنة يف املخيامت املستهدفة، وتنفيذ األنشطة من خالل 

أنشطة املال مقابل العمل قدر اإلمكان، مبا يف ذلك: 

إزالة دورات املياه والتخلص اآلمن منها بالتنسيق مع السلطات املحلية; . 1

بناء وإعادة تأهيل و/أو إعادة تصميم دورات املياه ومرافق االستحامم، . 2
وأنظمة إدارة مياه الرصف الصحي ومياه األمطار، مبا يف ذلك قنوات 

الترصيف والتخفيف من الفيضانات; 

التأهيل والتشغيل . 3 البناء / إعادة  ضامن توفري املياه اآلمنة من خالل 
املستمر والصيانة ألنظمة إمدادات املياه.

القيام بتنفيذ أنشطة التخلص من النفايات بانتظام مبا يف ذلك حمالت . 4
التنظيف واسعة النطاق، لضامن اإلدارة السليمة للنفايات.

أطفال نازحون يغسلون األطباق بجانب عرباتهم يف مخيم االهل يف محافظة بغداد. تشمل خدمات 
املياه والرصف الصحي التابعة للمنظمة الدولية للهجرة دعم توفري املياه الصالحة للرشب من خالل 

انظمة إمدادات املياه يف املخيامت املستهدفة. رفل عبد اللطيف / املنظمة الدولية للهجرة – 2018

تحسني الظروف التي تسمح للناس بالعيش . 3

بصحة جيدة وبكرامة وراحة وأمان

إدارة 	  مجموعات  ذلك  يف  مبا  النظافة،  مجموعات  وتوزيع  رشاء 
حول  املستهدفة  املعلومات  دورات  وتنفيذ  الحيضية،  النظافة 

االستخدام السليم للمواد.

والبنية  واملعدات  األنشطة  ستحدد  للهجرة  الدولية  املنظمة  ستقوم 
التحتية املتعلقة باملياه والرصف الصحي والنظافة العامة مبا يتامىش 
مع العادات  الثقافية ومبادئ الحامية، مبا يف ذلك املشاركة املجتمعية 
يف تقييم وتصميم وتنفيذ األنشطة. ستضمن عملية التشاور الشاملة 
املياه  دورات  تصميم  وسامت  موقع  حول  والفتيات  النساء  استشارة 

ومرافق االستحامم.

إستجابة املنظمة الدولية للهجرة من قبل املجموعة
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الكثري من العراقيني املترضرين يف املوصل ومحافظة نينوى يعانون من ضآلة الحصول عىل خدمات الصحة 
العامة بسبب األرضار الكبرية التي لحقت بالبنية التحتية لخدمات الصحة العامة. يتم نرش العيادات والفرق 

الطبية املتنقلة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بانتظام لتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية - االستشارات 
والعالج واألدوية وتقديم املساعدة لإلحاالت. نيام متدن/ املنظمة الدولية للهجرة يف العراق، 2018

الصحة

:امليزانية

2,700,000 دوالراً أمريكياً
:رمز خطة اإلسـتجابة اإلنسانية

HIRQ19-HEA-154228-1 

للسكان  الصحية  الرعاية   توفري خدمات 

املترضرين من األزمة يف العراق.

املرشوع هدف 

اإلحالة  ودعم  للحياة،  املنقذة  األولية  الصحية  الخدمات  وتوفري  دعم 
واملرافق الصحية وتوفري الدعم النفيس وخدمات الصحة الذهنية لسكان 
املناطق املتأثرة بالنزاعات أو مناطق النزوح أو املناطق التي تم استعادتها 

يف جميع أنحاء العراق لدعم النازحني والعائدين واملجتمعات املضيفة.

املرشوع وصف 

املستفيدون: 105,280 )54,747 من اإلناث و 50,533 من الذكور النازحني 

والعائدين واملجتمعات املضيفة(.

أدى الرصاع إىل تقويض قدرة املرافق الصحية عىل االستجابة الحتياجات 
الصحية يف  الخدمات  العراقية عىل تقديم واستئناف  الحكومة  وقدرة 
زيادة  إىل  العائدين  معدل  ارتفاع  أدى  وقد  بالرصاع.  املتأثرة  املناطق 
الخدمات  أن  العودة، يف حني  الصحية يف مناطق  للخدمات  االحتياجات 
تفوق طاقتها يف مناطق النزوح. تعترب النساء واألطفال الذين يعيشون 
يف املناطق التي يصعب الوصول إليها من املجموعات الضعيفة املترضرة، 
ويصعب عليهم الوصول إىل الخدمات الصحية ويحتاجون إىل املزيد من 

الرعاية املتخصصة.

وقد أدت الضغوطات إىل الشعور بالقلق واالكتئاب وتدين احرتام الذات، 
وزيادة العنف املنزيل وتدهور ظروف الصحة الذهنية  لألشخاص الذين 
خدمات  توفري  تعطيل  إىل  الرصاع  أدى  كام  مسبقاً.  منها  يعانوا  كانوا 
الصحة الذهنية والدعم النفيس واالجتامعي يف املراكز الصحية األولية 
وعىل مستوى املجتمع املحيل، مام خلق ضغطاً إضافياً عىل املنظومة 
حاجة  يوجد   كام  محدودة.  متخصصة  بخدمات  أصالً  تتمتع  التي  الصحية 
املرافق  إىل  الطوارئ  ومخيامت  مواقع  من  اإلحاالت  نقل  إىل  ماسة 

الصحية الثانوية يف نينوى وأربيل واألنبار وصالح الدين وكركوك.

دعم  مواصلة  للهجرة  الدولية  املنظمة  من  الصحة  وزارة  طلبت  وقد 
وتوفري الخدمات الصحية األولية املنقذة للحياة، مبا يف ذلك دعم خدمات 
الصحة للوالدة وخدمات الطوارئ، واإلحاالت واملرافق الصحية. ستواصل 
المنظمة الدولیة للھجرة تقدیم خدمات الصحة الذهنية والدعم النفيس 
واالجتامعي للمناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق املستعادة يف جمیع 
أنحاء العراق لدعم العائدین والمجتمعات المضیفة، واالستجابات الصحیة 
للنازحین. وسيتم تصميم األنشطة بشكل يسهل  األولیة يف المخیمات 
وصولها إىل األطفال دون الخامسة من العمر واملراهقات واألشخاص من 
ذوي االحتياجات الخاصة واملسنني واألشخاص املعرضني ملخاطر مضاعفات 
األمراض املزمنة، ألن هذه املجموعات تظل من الفئات األكرث ترضراً بالنسبة 
للمجموعات السكانية األخرى. ستواصل املنظمة الدولية للهجرة دعم 
وتعزيز نظام اإلنذار املبكر الحايل للكشف عن تفيش األمراض واالستجابة 
لها. كام ستدعم املنظمة الدولية للهجرة وزارة وأقسام الصحة من خالل 

بناء قدراتها عىل التأهب واالستجابة وتقديم الخدمات.

األهداف

دعم وتوفري خدمات الصحة األولية املنقذة للحياة، مبا يف ذلك خدمات . 1

الصحة اإلنجابية وخدمات الطوارئ ودعم اإلحاالت واملرافق الصحية:

تزويد النازحني داخلياً يف املخيامت باإلضافة إىل الفئات األكرث ترضراً 	 
بخدمات الرعاية الصحية األساسية واالستشارات الخاصة باألمراض 

النسائية.

إحالة الحاالت التي تتطلب مزيداً من العالج )سواء الحاالت الطارئة أو 	 
غري الطارئة( من املخيامت إىل خدمات الرعاية الصحية الثانوية أو 

الثالثة يف املدن التابعة للمحافظة التي يوجد فيها املخيامت. 

الرعاية 	  ومراكز  )املستشفيات  الصحية  للمرافق  الدعم  تقديم 
توفري  خالل  من  القصري  املدى  عىل  الرئيسية(  األولية  الصحية 

املعدات الطبية والتنشيط  ال سيام يف مناطق العودة.

توفري الخدمات املتعلقة بالصحة الذهنية والدعم . 2

النفيس واالجتامعي للمناطق املتأثرة بالنزاع 

واملناطق املستعادة يف جميع أنحاء العراق:

مواصلة دعم النازحین داخلیاً الذین یعیشون يف المخیمات والفئات 	 
والدعم  الذهنية  الصحة  خدمات  توفري  مع  کبیر  بشکل  املترضرة 
النفيس واالجتامعي المصممة خصیصاً لحاجات وأولویات کل جنس 
أو فئة عمریة. وتشمل ذلك الخدمات املتخصصة وغري املتخصصة 

املركزة مثل االستشارات والدعم.

بناء قدرات املوظفني الحكوميني :. 3

 التدريب عىل توفري خدمات صحية جيدة وزيادة قدرات املراكز يف 	 
مجال الصحة الذهنية والدعم النفيس واالجتامعي، مبا يف ذلك 
لخرباتهم  وفقاً  والفتيات  والفتيان  والرجال  النساء  احتياجات  تلبية 
واحتياجاتهم. ستقوم املنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع وزارة 
الصحة والوكالة املختصة التابعة لألمم املتحدة لتنظيم جميع دورات 

التدريب ضمن إطار هذا املرشوع.

إستجابة املنظمة الدولية للهجرة من قبل املجموعة



IOM IRAQ 20

اإليواء واملواد غري الغذائية

:امليزانية

17,000,000 دوالراً أمريكياً
:رمز خطة اإلسـتجابة اإلنسانية
HIRQ19-SHL-154503-1

لإليواء  للهجرة  الدولية  املنظمة   إستجابة 

واملواد غري الغذائية يف عام 2019.

املرشوع هدف 

تحسني الظروف املعيشية لألرس النازحة 
والعائدة املتأثرة بالنزاع يف العراق.

املرشوع وصف 

املستفيدون: 332,400 نسمة )163,707 من اإلناث و 168,693 من 

الذكورالنازحني والعائدين(.

األدوات  إىل  داخلياً  والنازحني  العائدين  من  كل  سيحتاج   ،2019 عام  يف 
املنزلية األساسية واملواد غري الغذائية. وتشري أغلبية النازحني الذين ال 
يعتزمون العودة إىل مناطقهم األصلية خالل العام املقبل  إىل أن السبب 
الرئييس للبقاء يف النزوح هو األرضار التي لحقت باملمتلكات، مام يسلط 
الضوء عىل االحتياجات الطارئة لدعم الحلول الدامئة املستدامة لألرس 
النازحة. وتؤكد التقييامت الحالية حدوث أرضار واسعة النطاق للأموى، 
حيث ترضر حوايل 138,000 منزل عرب 63 مركزاً حرضياً و 1,746 قرية يف سبع 
محافظات األكرث ترضراً من النزاع، ونصف هذه املنازل تهدمت بشكل كامل. 
النزوح مستمر يف جميع أنحاء العراق بسبب الرصاع املحيل والكوارث 

الطبيعية أو نتيجة عمليات إخالء املخيامت.

ستستمر  الرصاع،  بعد  ما  مرحلة  يف  الحرجة  االنتقالية  املرحلة  خالل 
رسيعة  بطريقة  مساعداتها  توجيه  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة 
اإلستجابة ويف الوقت املناسب لتلبية االحتياجات اإلنسانية األكرث إلحاحاً 
زيادة  يف  نفسه  الوقت  يف  املساهمة  مع  والعائدة  النازحة  لألرس 
قدرة األرس عىل التأقلم مع الوضع والعمل عىل إيجاد حلول دامئة يف 

املجتمعات املتأثرة بالنزاع.

األهداف

متاشياً مع الهدف االسرتاتيجي 2: لزيادة الوصول إىل الخدمات األساسية، 
ستقدم املنظمة الدولية للهجرة الدعم لإليواء واملواد غري الغذائية 
للفئات األكرث ترضراً من النازحني والعائدين الذين يساهمون ضمن األهداف 

الثالثة ملجموعات اإليواء واملواد غري الغذائية:

الحفاظ عىل الظروف املعيشية املناسبة للنازحني األكرث ترضراً . 1

يف املخيامت من خالل توفري املواد غري الغذائية:

للوافدين 	  الغذائية  غري  املواد  من  األساسية  االحتياجات  لتغطية 
الدولية  املنظمة  ستقوم  النازحني،  من  املترضرة  والفئات  الجدد 
يف  األساسية  الغذائية  غري  املواد  مجموعات  بتوزيع  للهجرة 
مخيامت مستهدفة يف نينوى ودياىل وكركوك وبغداد واألنبار 
وصالح الدين وغريها بناء عىل االحتياجات والتنسيق مع مجموعات 

اإليواء واملواد غري الغذائية إىل ما يقدر بنحو 90,000 شخص.

مساعدة األشخاص األكرث ترضراً الذين يعيشون خارج املخيم عىل . 2

الوصول إىل حلول دامئة من خالل توفري اإليواء املالئم واملواد 

غري الغذائية يف مناطق النزوح والعودة ذات األولوية:

ستستھدف المنظمة الدولیة للھجرة نحو 24,000 نازح خارج املخيامت 	 
من خالل تحسني أو إصالح للحاالت الطوارئة، والترکیز علی سالمتھم 
وحمایتھم .وسیتم توزیع ِعدد تأهيل املأوى لتمکین أولئك الذين 
الموسمیة  الظروف  تحمل  من  مناسب  غري  مأوى  يف  يعيشون 

القاسیة باإلضافة إىل إعانات اإلیجار لتحسني حالتھم المعیشیة.

خارج 	  النازحني  من   121,500 للهجرة  الدولية  املنظمة  ستستهدف 
املخيامت من خالل توفري املساعدات األساسية واملوسمية من 

املواد غري الغذائية لتغطية احتياجاتهم الطارئة.

للھجرة 	  الدولیة  المنظمة  ستقدم  ترضراً،  األكرث  للعائدین  بالنسبة 
تغطیة  لضمان  الغذائية  غیر  واملواد  اإليواء  ملجموعات  الدعم 
تأهيل  ِعدد  احتیاجاتھم األساسیة وتحسین حمایتھم. كام ستوزع 

املأوى لحامية العائدين األكرث ترضراً من املناخ القايس،

ستتم إعادة تأهيل البيوت التي تعاين من أرضار بسيطة مستمرة 	 
من قبل مقاولني تحت إدارة من قبل صاحب البيت عىل أساس املال 
مقابل العمل )التدريب والدعم ومواد البناء(، كام سيتم اقرتاح حلول 
مؤقتة منخفضة التكلفة )مثل املأوى منخفض التكلفة أو املساعدة 
املالية من أجل الدعم املتعلق باألجار( لتمكني العائدين من مغادرة 
مكان إيوائهم الغري مناسب وإيجاد حل يحفظ كرامتهم حتى يتمكنوا 

من إصالح أو إعادة بناء منازلهم.

املساهمة يف االستعدادات وخطط الطوارئ وبناء القدرات:. 3

العاجلة 	  أداة اإلستجابة  بإنشاء  للھجرة  الدولیة  المنظمة  ستقوم 
النازحة مؤخراً، حیث  للطوارئ النقدية لمساعدة األسر األكرث ترضراً 
ال تستطیع تلك األرس تلبیة احتیاجاتھا األساسیة فضالً عن دعم األسر 
اإلستجابة  أداة  تدعم  وسوف  النازحین.  الذین خرجوا من مخیمات 
العاجلة للطوارئ النقدية األرس لتلبیة احتیاجاتھا األساسیة الحاسمة 
والعاجلة، بما يف ذلك اإليواء والمواد غیر الغذائیة، والمساھمة 
يف االستعدادات وضمان المساعدات السریعة لتحسین اإلستجابة 
سيتم  اإلنسانیة.  االحتیاجات  زيادة  ومنع  المناسب  الوقت  يف 
ستقوم  املساعدة.  هذه  خالل  من  عائلة   150 حوايل  استهداف 
املنظمة الدولية للهجرة بتسليم جزء من أنشطة املأوى واملواد 
الغري غذائية عن طريق األنشطة املعتمدة عىل املساعدات املالية 
املبارشة يف الوضع املناسب واعتامداً عىل تحليل ودراسة السوق 
لتمكني العائالت من تلبية حاجاتهم امللحة ودعم االقتصاد املحيل. 

تعيش هذه العائلة النازحة يف مستوطنة غري رسمية يف تكريت، محافظة صالح 
الدين، حيث قاموا بتشييد غرفة بواسطة مواد بناء الخيم التي استلموها من 

املنظمة الدولية للهجرة لتحسني مأواهم. رابر عزيز/ املنظمة الدولية للهجرة - 2018

إستجابة املنظمة الدولية للهجرة من قبل املجموعة
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الحامية

:امليزانية

3,856,846 دوالراً أمريكياً
:رمز خطة اإلسـتجابة اإلنسانية

HIRQ19-PRO-GBV; PRO-154378-1

النفسية  االحتياجات  الحامية ودعم  بيئة   تعزيز 

واالجتامعية يف املجتمعات املترضرة يف العراق.

املرشوع هدف 

تعزيز بيئة الحامية ودعم االحتياجات النفسية 
واالجتامعية يف املجتمعات املترضرة يف العراق.

املرشوع وصف 

املستفيدون:

الحامية العامة: 15,050 )7,575 من االناث و 7,475 من الذكور(	 

العنف القائم عىل نوع الجنس: 2,100 )1,060 من اإلناث و 1,040 من الذكور(	 

عانت النساء والرجال والفتيان والفتيات من مخاطر مختلفة تتعلق بالحامية 
التجنيد  ذلك  يف  مبا  االجتامعي،  النفيس  والدعم  الذهنية  والصحة 
اإلجباري للفتيان واالستغالل الجنيس والعنف ضد النساء والفتيات إىل 
جانب العنف واإلساءات والعبودية. كام أدى النزاع الذي طال أمده إىل 
بقاء العديد من األفراد املصابني بصدمات جسدية وذهنية أو من ذوي 
دعم  إىل  بحاجة  والعائدين  النازحني  لذلك،  وكنتيجة  الخاصة  االحتياجات 
املتعلقة  األخرى  القلق  بواعث  وتشمل  متخصص.  واجتامعي  نفيس 
بالحامية، االنتقام من األشخاص الذين يعتقد بأنهم ينتمون إىل الجامعات 
املتطرفة، والعودة القرسية واملبكرة الغري الواضحة واملعرقلة، ونقص 
املخيامت،  يف  الحركة  عىل  املشددة  والقيود  املدنية  الوثائق  يف 
وقضايا السكن واألرايض وامللكية. تم اإلبالغ عن مخاطر الحامية التي تزداد 
بسبب النزوح املستمر يف كل من املخيامت والتجمعات غري الرسمية 
)تقرير الحاجات اإلنسانية ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

يف العراق، 2019(.

مبا  للنازحني،  شامل  دعم  تقديم  للهجرة  الدولية  املنظمة  ستواصل 
يف ذلك األفراد والعائالت وغريهم من الفئات املترضرة يف املخيامت 
ومناطق العودة يف محافظات نينوى وكركوك ودياىل ودهوك، وخاصة 
مجتمعات  يف  أواالندماج  األصلية  مجتمعاتهم  إىل  العائدين  أولئك 
النزوح. تخطط المنظمة الدولیة للھجرة لعدد من أنشطة الحمایة والصحة 
الذهنية والدعم النفيس واالجتامعي لدعم الفئات املترضرة عىل جمیع 

مستويات التدخل ضمن إطار مجموعات الصحة والحمایة.

األهداف

أنشطة  للهجرة  الدولية  املنظمة  ستقدم 
الحامية: تتامىش مع أهداف مجموعة 

لألفراد . 1 املجتمعي  والدعم  بالحامية  متخصصة  مساعدة  توفري 

املتأثرين بالنزاع، وبالتايل متكينهم من تأمني حقوقهم  والوصول 

إىل املساعدات اإلنسانية والخدمات العامة، والتغلب عىل العوائق 

التي تحول دون التوصل إىل حلول دامئة:

إجراء تقييامت متعلقة بحامية املجتمع مبا يف ذلك لقاءات مع 	 
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة لضامن تلبية احتياجاتهم.

إحالة األفراد األكرث ترضراً من ذوي االحتياجات الخاصة إىل الخدمات 	 
واملساعدات املتخصصة، مبا يف ذلك الحامية واملرافق الطبية 

والخدمات املتخصصة بالصحة الذهنية داخل املخيامت وخارجها.

تقديم الدعم النفيس واالجتامعي الفردي أو الجامعي.	 

االستجابة 	  أو  تخفيف  أو  ملنع  الطارئة  النقدية  املساعدة  توفري 
الحتياجات الحامية.

عقد دورات لزيادة الوعي بشأن الحقوق واالستحقاقات والحصول 	 
الصحة  ودعم  السلمي  والتعايش  والحامية  املساعدات  عىل 
الذهنية والنفسية واالجتامعية والحاالت املعنية بالحامية والعنف 

القائم عىل نوع الجنس.

إنشاء أو صيانة مراكز مجتمعية ومساحات آمنة.	 

ذلك 	  يف  مبا  السلمي،  التعايش  لتعزيز  مجتمعية  أنشطة  إنجاز 
القيادة والوساطة والتفاوض والتدريب عىل بناء السالم والحمالت 

والتجمعات االجتامعية.

إنشاء أو االحتفاظ بأماكن آمنة للنساء والفتيات مع غرف رسية إلدارة 	 
الحاالت التي تحتاج إىل الحامية.

التنسیق 	  مراکز  ونظام  للحامية  املنسقني  مبادرات  علی  الحفاظ 
الداخيل للحمایة والذین یحضرون دورات تدریبیة ویمکنھم تحدید 

وإحالة الحاالت من الوحدات المختلفة بأمان.

فتيات نازحات يف مخيم يف بغداد. تهدف املنظمة الدولية للهجرة إىل تعزيز 
بيئة الحامية يف املجتمعات املترضرة يف العراق من خالل الوقاية والتعاون مع 
املجتمعات واملجتمع املدين. رفل عبد اللطيف / املنظمة الدولية للهجرة , 2018

دعم وتقديم االستشارة للسلطات والجهات الفاعلة يف . 2

املجالني اإلنساين والتعايف ملعالجة قضايا الحامية وفقاً 

ملعايري الحامية واملعايري القانونية املعمول بها، مام 

يسهم يف تهيئة بيئة مواتية للحامية:

دورات تدريب مقدمة للجهات الفاعلة اإلنسانية وغري اإلنسانية حول 	 
الحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني .

قضايا 	  أو  نهج  عىل  اإلنسانية  املساعدات  موظفي  قدرات  بناء 
واالعتداء  االستغالل  من  والحامية  الحامية  تعميم  مثل  الحامية 
الجنسيني، والعنف القائم عىل نوع الجنس، وحامية الطفل والحصول 

عىل الخدمات.

بناء قدرات موظفي الحكومة حول مناهج وقضايا الحامية، تدريب 	 
املبادئ  عىل  الحكومة  ذلك  يف  مبا  املحليني  املصلحة  أصحاب 

املذكورة أعاله.

إنشاء لجان متثل املجتمع وتضم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.	 

 وفقاً ألهداف مجموعة العمل الفرعية الخاصة بالعنف 

القائم عىل نوع الجنس واملتعلقة بتأمني االستجابة 

املنقذة للحياة وبالوقت املناسب والتي تلبي حاجات 

وحقوق وكرامة الناجني من املعرضني للخطر: 

توفري هيئة إدارية لحاالت العنف القائم عىل نوع الجنس والحامية يف 	 
أماكن آمنة، مبا يف ذلك الوصول إىل خدمات الطب النفيس والصحة 

)تشمل اإلحاالت الداخلية والخارجية(.

عقد جلسات للوقاية من العنف القائم عىل نوع الجنس واالستجابة له: 	 
تعزيز الوعي بشأن تعميم الحامية، والحامية من االستغالل واالعتداء 
الجنسيني، والعنف القائم عىل نوع الجنس، ورعاية األشخاص من ذوي 

االحتياجات الخاصة.

الحاالت 	  إحالة  لدعم  املتخصصة  الحامية  خدمات  تنسيق  يتم  سوف 
املعنية بالعنف القائم عىل نوع الجنس مع مجموعة العمل الخاصة 
بالحامية واملجموعة الفرعية للعنف القائم عىل نوع الجنس وشبكة 

الحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني.

إستجابة املنظمة الدولية للهجرة من قبل املجموعة
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سبل كسب العيش يف حاالت الطوارئ

:امليزانية

1,369,565 دوالًرا أمريكيًا
:رمز خطة اإلسـتجابة اإلنسانية
HIRQ19-ERY-154178-1

للعائدين  الطارئة  العيش   مساعدات سبل كسب 

واملجتمعات املضيفة يف دياىل وكركوك وصالح الدين.

املرشوع هدف 

)النازحون  النزاع  من  واملترضرين  للنازحني  االقتصادية  الفرص  زيادة 
واملجتمعات املضيفة(.

املرشوع وصف 

واملجتمعات  النازحني  من  ذكراً   825 و  أنثى   825(  1,650 املستفيدون: 

املضيفة(, 263  يف دياىل )خالص(، 998 يف كركوك )الحويجة(، و 389 
يف صالح الدين )طوز(.

منذ عام 2014، تضاعفت معدالت الفقر يف املحافظات التي كانت تحت 
من   ٪40 أفاد   ،2018 عام  أواخر  ويف   .٪41.2 إىل  لتصل  داعش  سيطرة 
النازحني داخلياً الذين شملهم تقرير مصفوفة تتبع النزوح أن عدم وجود 
رئيسياً  سبباً  هو  األصلية  مناطقهم  يف  عمل  فرص  أو  اقتصادية  فرص 
الستمرار نزوحهم. تقدر مجموعة سبل كسب العیش يف حاالت الطوارئ 
بأن 2.4 ملیون شخص سیحتاجون إلی مساعدات عاجلة فيام يتعلق بسبل 
کسب العیش يف عام 2019. ویشمل ھذا الرقم 0.7 ملیون نازح یعیشون 
يف المخیمات والمستوطنات غیر الرسمیة، و 1.5 ملیون عائد و 0.14 ملیون 

من السکان األكرث ترضراً يف المجتمعات المضیفة.

الفرص االقتصادیة للسکان  الدولیة للھجرة إلی زیادة  المنظمة  تھدف 
النازحین والمتضررین من النزاع )النازحین والمجتمعات المضیفة( من خالل 
توفري منح اسرتداد األصول واملواد يف ثالث محافظات ذات مستویات 
للھجرة خدمات  الدولیة  المنظمة  المستمر. وستقدم  النزوح  عالیة من 
يف  یعیشون  الذین  النازحین  األشخاص  أکثر  إلی  الطارئة  العیش  کسب 
المخیمات والمستوطنات غیر الرسمیة لوضع األسس للعودة الطوعية 

وتعزیز املرونة والقدرة عىل العمل الفردي واملجتمعي. 

األهداف

تحديد االحتياجات والثغرات يف املجتمعات من خالل . 1

التقييامت، مبا يف ذلك التشاور مع املجتمع:

ستجري املنظمة الدولية للهجرة تقييام للسوق )مبا يف ذلك التقييم 
الرسيع لسوق العمل وحيثام يلزم تحليل سلسلة اإلمدادات( لتحديد 
مصادر الدخل املحلية والصناعات الرئيسية والقطاع االقتصادي، وتحديد 

طريقة منح استبدال األصول.

 تسجيل  األفراد باستخدام منوذج لسبل العيش . 2

لألرس التابع للمنظمة الدولية للهجرة:

درجة  تقيم  التي  االختيار  ملعايري  وفقا  لألفراد  األولوية  إعطاء  يتم 
ومهارات  األبعاد(  متعدد  للفقر  تفصييل  مؤرش  )باستخدام  االحتياج 
وخربات كسب العيش ذات الصلة. ستقوم املنظمة الدولية للهجرة 
بتحديد أولويات الفئات األكرث ترضراً من النازحني واملجتمعات املضيفة، 
مع الرتكيز عىل األرس التي تعيلها النساء والشباب وخاصة تلك التي 

تلجأ إىل آليات التأقلم السلبي.

تم تسجيل األفراد املختارين يف دورة تدريب ملدة أسبوع . 3

واحد لتطوير األعامل، والتدريب عىل محو األمية املالية:

جودة  لتحسني  تدريب  دورة  للهجرة  الدولية  املنظمة  ستقدم 
واستدامة استبدال األصول واملواد لجميع األفراد املختارين. تشمل 
دورة التدريب محو األمية املالية األساسية )إدارة الحسابات( والتسويق 

واإلنتاج وتطوير خطة إدارة املنظمة.

تقدیم منح استبدال األصول واملواد لألفراد ذوي األولویة . 4

لبدء أعمالھم، وتحدید أولویات األسر اليت تعيلها النساء:

سيحصل كل مرشوع تجاري صغري تم اختياره عىل متوسط 500 دوالر 
أمرييك إلعادة إنشاء أو تجديد نشاط أو بدء نشاط تجاري.

إستجابة املنظمة الدولية للهجرة من قبل املجموعة

ملساعدة األشخاص املترضرين من األزمات عىل استعادة سبل عيشهم ، تقدم املنظمة الدولية 
للهجرة الدعم للمشاريع الصغرية. تلقى هذا املستفيد الدعم ملتجر األلبان واملنتجات الغذائية 

يف القيارة يف نينوى. عدي علوي / املنظمة الدولية للهجرة يف العراق، 2018



الغالف: صورة 

األرس التي تعيش يف جبل سنجار تعاين من ظروف معيشية سيئة وفرص عمل قليلة. وبناء 
عىل ذلك، تدعم املنظمة الدولية للهجرة هذه األرس من خالل مشاريع النقد مقابل العمل. 

تفيد هذه املشاريع املشاركني وكذلك املجتمع، حيث يشمل العمل تدابري لتخفيف وطأة 
الفيضانات وتنظيف املدارس والشوارع. سارة عيل / املنظمة الدولية للهجرة يف العراق، 2018

الصـورة التي تقـع يف خلفية مهمـة املنظمة الدوليـة للهجرة:

ال يزال هناك اآلالف من النازحني العراقيني يعيشون يف مخيامت يف جميع أنحاء العراق. 
حيث تحتاج هذه املخيامت إىل صيانة وتحسينات لتأقلم النازحني بالكاد مع ظروف الطقس 

املختلفة. رابر عزيز / املنظمة الدولية للهجرة يف العراق، 2018

الصـورة التي تقع يف خلفية إسـتجابات املنظمـة الدولية للهجرة 
حسـب مجموعة العمل املشـرتكة بـني املنظامت والوكاالت:

بعد مرور أربع سنوات عىل بداية الهجوم من ِقبل داعش، ال يزال اآلالف من االيزيديني من 
سنجار يف حالة نزوح يف محافظة دهوك من جهة، واآلف منهم مازالوا يعيشون عىل 

جبل سنجار من جهة أخرى. رابر عزيز / املنظمة الدولية للهجرة يف العراق، 2018

الصورة عىل اليسـار:

آالف األرس يف املوصل ال يستطيعون العودة إىل مناطقهم ألن منازلهم دمرت أو ترضرت 
بشدة. أصيب منزل فاطمة بصاروخ أثناء القتال إلستعادة املوصل. تقوم املنظمة الدولية 
للهجرة بإعادة تأهيل املنازل يف املوصل ملساعدة األرس العائدة. رابر عزيز / املنظمة 

الدولية للهجرة يف العراق، 2018
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