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. عادت آالف العائالت إىل مناطقها األصلية منذ انتهاء   -بغداد  ي
ن عراق  خالل نزاع تنظيم داعش ، نزح ما يقدر بستة ماليي 

ي حدوث تحول ك
ي العراق تسببت قن

ي للبلداألزمة ، لكن الظروف الغي  مستقرة قن
ي الوضع اإلنسانن

مع تقدم عمليات دمج   . بي  قن
ي العودة المبكرة  

ي جميع أنحاء البالد، كما يتعامل النازحون داخلًيا مع التجارب المعقدة المتمثلة قن
المخيمات وإغالقها قن

ن  ي المناطق الساخنة ذات الظروف المعيشية القاسية والنازحي 
ن قن وح الثانوي. إن العائدين المقيمي  ن داخليا الذين   والين

ي مخيمات متوترة ومواقع غي  رسمية بحاجة ماسة إىل المساعدة اإلنسانية المالئمة. 
 يعيشون قن

 متعدد  
ً
 إضافيا

ً
 إنسانيا

ً
ي العراق ، سوف تقدم حكومة ألمانيا تمويال

وكجزء من دعمها المستمر للمنظمة الدولية للهجرة قن
ي تهدف اىل  

اتيجيتها الت  السنوات من شأنه أن يجعل المنظمة الدولية للهجرة قادرة عىل التكيف والتنفيذ الرسي    ع السي 
ن تظل مرنة لالستجابة لألزمات المفاجئة. التدخل من أجل تلبية االحتياجات المتط  ي حي 

رين قن  ورة للسكان المتضن

ي  
ي العراق بدأ قن

 للمنظمة الدولية للهجرة قن
ً
 جاريا

ً
وعا وتستكمل آخر منحة قدمها مكتب وزارة الخارجية األلمانية األتحادية مرسر

ي المت2020شهر آذار 
عدد السنوات التخطيط الطويل األجل  . وباإلضافة إىل تعزيز الرؤية، يتيح هذا التمويل اإلنسانن

ات طويلة يحتاجون إىل   وح لفي  ن ن الذين يواجهون الين امج. وهذا أمر بالغ األهمية، حيث أن السكان المتبقي  واستمرارية الير
وحهم.  ن  مساعدة مستدامة إىل أن يتم إيجاد حلول لين

ي العراق ، "إ
ارد ويت ، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة قن ن تمويل مكتب وزارة الخارجية األلمانية االتحادية  رصَح جي 

، "سيعزز هذا قدرة المنظمة  
ً
ليس سخًيا فحسب ، بل إنه مرن وسوف يمتد عىل مدى السنوات القادمة". كما أضاَف قائال

ي الع
ي تتوافق مع نطاق الحاجة الملحة قن

وح الت  ن  راق." الدولية للهجرة عىل متابعة األستجابة الشاملة والمستدامة للين

ي المواقع الرسمية وغي  الرسمية  
وسيستخدم التمويل لتنفيذ مجموعة واسعة من األنشطة اإلنسانية ، من إدارة المخيمات قن

إىل الحماية المتخصصة المجتمعية وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي داخل المخيمات وخارجها عىل  
 فورية إلغاثتهم و  حد سواء. وبالنسبة ألولئك الذين يعيشون 

ً
رة ، سيوفر التمويل حلوال ي أماكن إيواء غي  مستوية أو متضن

قن
 المساعدة غي  الغذائية وستدعم مراكز الرعاية  

ً
ن ظروف السالمة والحماية والمعيشة. كما ستوفر التدخالت ايضا لتحسي 
 الصحية األولية لضمان إمكانية الحصول عىل أجود الخدمات األساسية. 

ي العراق. رصَح القائ
ن قن مة باحتياجات النازحي  ن ،"ال تزال ألمانيا ملي  ن ي العراق السيد بيي  فلي 

م بإعمال السفارة األلمانية قن
 لهم. ونريد أن نمنح المنظمات  

ً
 مصممة خصيصا

ً
 حلوال

ً
ن داخليا وتتطلب المجموعة الواسعة من الحاالت الفردية للنازحي 

يكة أكير قدر ممكن من المرونة حت  تتمك ة عىل أرض الواقع واالرتقاء إىل مستوى  الرسر ن من التكيف مع المواقف المتغي 
ا بمواصلة  

ً
 ،" نحن سعداء جد

ً
ا لالحتياجات ذات األولوية "كما أضاَف قائال

ً
ي تقديم المساعدة اإلنسانية وفق

طموحها قن
ي هذا الصدد."

اكتنا مع المنظمة الدولية للهجرة قن  شر

ي العراق من االستجابة لالحتياجات اإلنسانية الملحة  إن استمرار الدعم من حكومة ألمان
ن المنظمة الدولية للهجرة قن

ّ
يا يمك

وح والحلول الدائمة له ، وبالتاىلي تسهيل النقل اآلمن أو العودة وإعادة دمج  
ن ا عىل تحديد األسباب الجذرية للين

ً
مع العمل أيض

ي مجتمعاتهم. 
ن داخلًيا قن  النازحي 

 



 
 

 

يد  لمزيد من المعلومات، يرجر  ي العراق، عير الير
ي المنظمة الدولية للهجرة قن

 االتصال بوحدة اإلعالم قن
ي 
ونن  iraqpublicinfo@iom.int : اإللكي 
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