التقرير الرابع عن نشاطات مؤسسة ام اليتيم في اغاثة النازحين
ضمن اطار حملة (من اجل النازحين) يقدم هذا التقرير أنشطة المؤسسة التي تغطي ( )4أشهر
بدءا من (االول من ايلول -الى نهاية شهر كانون االول) -:2014
 -1توزيع المواد األغاثية للنازحين في حي العامل -:بلغت أعداد العوائل النازحة في حي
العامل ( )108عائلة تم تسكينهم في مواقع متفرقة ,حيث تم التنسيق مع منظمة الوركاء
التي يقع مقرها في حي العامل ألستالم المواد االغاثية المتنوعة (مالبس لألطفال
والنساء ,حفاضات وحليب اطفال ,أحذية رجالية واطفال) حيث تم توزيعها على وجبتين
في موعدين مختلفين من شهر ايلول ,علما ان تلك المواد األغاثية تم الحصول عليها
بتبرع من تجار واشخاص متبرعين.

 -2قاعدة بيانات النازحين  -:بعد استكمال ادخال بيانات النازحين في بغداد حسب استمارة
المعلومات وبناء قاعدة بيانات متكاملة عنهم ,ثم تحليل البيانات ألجل االستفادة منها في
توجيه البرامج ,تستعد المؤسسة االن لكتابة تقرير عن احوال واحتياجات النازحين في
بغداد واصدارها بدراسة خاصة يتم نشرها وتوزيعها على الجهات المعنية.
 -3التنسيق والتعاون لمصلحة النازحين -:سعت المؤسسة منذ بداية االزمة والى يومنا هذا
الى التنسيق والتعاون لتقديم اي خدمات ممكنة للنازحين-:
أ -التنسيق مع دائرة المتابعة في أمانة مجلس الوزراء لتحديث قاعدة بيانات
النازحين في العراق لمعرفة تغيير اعداد النازحين خاصة في محافظة بغداد
وللمؤسسة فكرة واضحة عن اعداد النازحين في العراق وفي محافظة بغداد
حيث يتم الحصول على نشرة اسبوعية حول اعداد النازحين.
ب -التعاون مع جمعية ايادي الرحمة -:بدأت منظمات المجتمع المدني المهتمة
بموضوع النازحين والتي حصلت على منح من منظمات االمم المتحدة او
منظمات دولية بتقديم مشاريعها لشمول اعداد وحاالت معينة من النازحين
وعليه فقد اتصلت بنا اوال جمعية ايادي الرحمة للحصول على اعداد من
النازحات االرامل وقد تم تزويدهم باالعداد من خالل قاعدة البيانات التي قمنا
بتجهيزها.
ت -التعاون مع منظمة المنقذ لحقوق االنسان -:في ذات السياق طلبت منظمة المنقذ
توصيلها بعوائل نازحين لتقديم المساعدة القانونية والنفسية ألفراد تلك العوائل
وقد تم تعريف المنظمة بالمنسقين في مجمعات النازحين لتقديم الخدمات لهم.
ث -التنسيق مع جمعية الهالل االحمر -:تم توجيه كتاب رسمي بطلب حقيبة مواد
اسعاف اولية الى  500عائلة نازحة بهدف توزيعها ,وقد تم تزويدنا
بـ()200حقيبة تعمل لجنة الحملة على فرز المساعدات االخرى التي تضاف
اليها بهدف توزيعها على النازحين

 -4تعزيز مساهمة المجتمع في دعم وحماية النازحين -:لقد سعت مؤسسة ام اليتيم الى تقديم
بعض الخدمات للعوائل النازحة التي تعيش في مناطق متفرقة او في ضيافة االقارب في
المناطق القريبة من موقع المؤسسة حيث بدأ افرادها وخاصة النساء تحضر الى

المؤسسة لتسجيل اسمائها وتمأل استمارات النازحين حيث تم تعبئة ( )24استمارة لحد
االن (كل استمارة /عائلة) تقوم المؤسسة بعد تعبئة االستمارة بتسليم كل عائلة حقيبة
مواد اغاثية متنوعة ,وقد تعاون االهالي بمساعدة العوائل النازحة التي سكنت في بيوت
او شقق لأليجار أما بدفع ايجار السكن لبعض االشهر أو في توفير بعض المستلزمات
الضرورية واالثاث مثل (مبردة ,سخان ,ثالجة , ,مدفئة كهربائية ,طباخ ,مكواة,
وغيرها) كما تبرعت مؤسسة ام اليتيم ببعض االجهزة التي التستخدمها حاليا مثل
برادات الماء وقد تم تزويد العوائل النازحة في مناطق حي الجهاد والجكوك ومدينة
الحرية بتلك المواد ,وقد تمت مالحظة تفشي بعض االمراض بين افراد تلك العوائل
وخاصة االمراض الجلدية فبادر االهالي من جيرانهم على االلتزام بتوفير العالج
واصطحاب افراد تلك العوائل الى المراكز الصحية ومتابعة عالجهم  ,والمؤسسة
مستمرة بالتعاون مع االهالي في تغليف سقوف البيوت بالنايلون في تجمع الحسابات
للمهجرين

 -5مؤتمرات واجتماعات من اجل النازحين  -:تم دعوة مؤسسة ام اليتيم لعدد من االنشطة
كالمؤتمرات واالجتماعات لمناقشة اوضاع النازحين خالل هذه الفترة ومنها أجتماع
منظمة (مرسي كور) عن احتياجات النازحين وبحضور مسؤولة ملف النازحين في
مجلس محافظة بغداد ,وألجل التعرف على التفاصيل يرجى متابعة الرابط -:
http://www.umelyateem.org/ArticleShow.aspx?ID=31067
ومؤتمر المجلس النرويجي ألغاثة النازحين حول االستجابة الوطنية للنزوح الداخلي ,
ومن اجل الحصول على التفاصيل يرجى متابعة الرابط -:
http://www.umelyateem.org/ArticleShow.aspx?ID=31073

لما عرف عن مؤسستنا من أهتمامها بأحوال

وتأتي هذه المشاركات والدعوات
النازحين ومساهماتها في هذا الجانب .
في ختام هذا التقرير نود القول ان قضية النازحين ومعاناتهم سوف تطول حتى بعد
تحرير االراضي من يد العصابات التكفيرية (داعش) وذلك لكون تلك العصابات تعمل
على تفخيخ البيوت واالحياء مما يعيق العودة السريعة والحاجة الى التأكد من حماية تلك
االسر من موت محقق  ,ولهذا فأن امامنا مسؤولية البحث عن المبادرات واالنشطة
ألستدامة العطاء والخدمات المقدمة الى اخواننا النازحين لغاية رجوعهم الى مناطقهم
وبيوتهم  ,ومن هنا يسرنا االعالن عن نية مؤسسة ام اليتيم في انشاء صفحة فيسبوك
عن حملة للتبرع بالمواد المنزلية (على اختالف انواعها) الفائضة عن الحاجة ألجل
توزيعها على عوائل النازحين

