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خممي جدعه
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داقوق

حيياوه

رسديش

دواكن

دواكن

شاماكور

الصافيه
مواد غري غذائية -

مواد غري غذائية -

الدمع النفيس- اإلجمتايع-

النقل، األصل

النقل، الوجهة

النقل، النازحني
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أنشطة ختص
مواقع الطوارئ

مســتفدي خدمات كسب العيش

قاعــات اخلمي اليت مت نصهبا

اخليام اليت مت نصهبا

توزيع لوازم تأهيل املأوى

 تنفيذ مشاريع
ذات أثر رسيع

توزيع لوازم املأوى الطارئ

تقدمي اخلدمات

توزيع مساعدات
الكريوسني

توزيــع املواد الغري غذائية

توزيع صناديق املالبس

تقدمي اإلستشارات الصحية
و العالج

أنشــطة املنمظة الدولية للهجرة حسب القطاع

ماكتب كرفانات إدارة املخمي
اليت مت نصهبا

انشــطة املنمظة الدولية للهجرة يف مواقع الطوارئ

* تؤخذ هذه األرقام من مصفوفة املنمظة الدولية للهجرة لتتبع الزنوح و تتبع الطوارئ، و تمشل الزنوح من 
حمافظات صالح الدين، نينوى، اربيل و كركوك، و لقد مت التأكد و التحقق من حصة موقع النازحني.

أنشطة املنمظة الدولية للهجرة، احملليات و البنية التحتية

القّيارة

األرجي

املوصل

حاج عيل

تل أسقف

مدرج القّيارة اجلوي

M2 حسن شام

ديبغه ١

ديبغه ٢
منطقة إنتقالية

ّمحام العليل

M1 اخلازر

U3 حسن شام

بردراش

قمياوه (زيلاكن)

السلميانية
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From the People of Canada

خــال األيــام األخــرة مــن معركــة غــرب املوصــل، وصلــت ليــىل وشــقيقهتا مجيلــة وأوالدمه إىل 
مستشــى محــام عليــل امليــداين التابــع لملنمظــة الدوليــة للهجــرة واكن ال يــزال الغبــار يغــي 
ــر ١٢  ــن العم ــة م ــىل البالغ ــة لي ــد ابن ــع رغ ــم بواســطة ســيارة إســعاف م مابهســم. مت نقله
عامــا. اكنــت رغــد قــد أصيبــت برصاصــة قناصــة داعــش أثنــاء حماولهتــا الفــرار مــن احلــي 
املجــاور لغــرب املوصــل الــذي اكن خاضــع  لســيطرة داعــش أثنــاء اقــراب القــوات العراقيــة. 
وصلــت رغــد إىل املستشــى امليــداين لملنمظــة الدوليــة للهجــرة بعــد فــوات األوان، فقــد توفيــت 

بســبب جرحهــا املهمــل.

ــوا  ــا عــن مــأوى، واكن ــام حبث ــا الشــقيقتان وأطفاهلــا يف احلــي ملــدة أربعــة أي فقــد احتجزت
ينتقلــون مــن خرابــة إىل أخــرى، حيــث حاولــوا بقــدر االمــان االعتنــاء بالفتــاة املصابــة ومحلهــا 
عــىل ذراعهــم. أرادت أخــت رغــد البالغــة مــن العمــر ١١ عامــا إنقــاذ شــقيقهتا، فســألت والدهتــا 
للمســاح هلــا بالذهــاب إىل الهنــر جللــب امليــاه هلــا، لظهنــا أن املــاء سيســاعد أخهتــا يف البقــاء 

عــىل قيــد احليــاة.

ــاه يف يح هــؤالء األرس ومل يعطهيــم داعــش أي يشء. فقــرر  ــة أهشــر، نفــدت املي ــل ثاث فقب
األزواج واألخــوة املخاطــرة بــأن خيرجــوا مجيعــا ليبحثــوا عــن املــاء ألطفاهلــم العطــاىش يف 
خضــم تبــادل إلطــاق النــار، حيــث قــام داعــش بالقصــف مبدفــع اهلــاون بشــل عشــوايئ يف 
حماولــة يائســة لوقــف القــوات العراقيــة املتقدمــة. فســقطت قذيفــة هــاون بالقــرب مــن الَرُجلـَـن 

ممــا أســفر عــن مقتلهــا عــىل الفــور.

جلســت ليــىل وعائلهتــا بصمــت يف املستشــى امليــداين خافضــن رؤوهســم، بعضهــم يــرخ 
يف انتظــار االســتعدادات الســتمكال نقــل جثــة رغــد إىل قســم الطــب الــريع يف رشق 

املوصــل لتلــي هشــادة الوفــاة.

يف ٢٦ متــوز، وزعــت املنمظــة الدوليــة للهجــرة املــواد غــر الغذائيــة عــىل ٢٥٥ عائلــة عراقيــة نزحــوا مؤخــرًا 
مــن القــرى الواقعــة عــىل أطــراف تلعفــر و الــي ال تــزال حتــت ســيطرة داعــش. وتعيــش األرس اآلن يف 
مســتوطنات غــر رمسيــة أنشــئت مؤخــرًا. انتقلــوا مــع ماشــيهتم، الــي تعــد مصــدر ثروهتــم ودخلهــم. ومبــا 
أهنــم غــر قادريــن عــىل جلــب املاشــية إىل املخميــات و ليــس باســتطاعهتم تركهــا يف مــان آمــن، فاختــاروا 
إقامــة مســتوطنات غــر رمسيــة يف بــادوش. وتتضمــن املــواد الفرشــات، صناديــق التربيــد، األغطيــة الصيفيــة 
ــع العنــارص الازمــة ملســاعدة النازحــن عــىل التأقــم مــع درجــات  اخلفيفــة واحلصــر الباســتيكية؛ أي مجي

ــة للهجــرة يف العــراق، ٢٠١٧(. حــرارة الصيــف املرتفعــة. )املنمظــة الدولي

أطفــال نازحــن يف أحــدى املراكــز النفســية واإلجمتاعيــة لملنمظــة الدوليــة للهجــرة للتصــور والــرمس اإلجيــايب 
ــدور يف باهلــم أو صــورة  ــال رمس خاطــرة ســعيدة ت ــن األطف ــب م يف خمــم للنازحــن خــارج املوصــل. وُطل
ملســتقبلهم، مث تلهيــا مناقشــة حــول اجلوانــب اإلجيابيــة لرســوماهتم. وتســاعد هــذه األنشــطة األطفــال النازحــن 
عــىل زيــادة مصــودمه مــن خــال مناقشــة وتقــامس نقــاط قوهتــم ومطوحاهتــم وجناحاهتــم الســابقة بتوجيــه مــن 
ــوارث  ــب مســاعدات الك ــل مكت ــن ِقب ــذه األنشــطة م ــل ه ــن يف املجــال النفــي واإلجمتــايع. مت متوي املوظف

اخلارجيــة وكنــدا يف خمميــات النازحــن حــول املوصــل. )املنمظــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق، ٢٠١٧(.

مراهــق نــازح مــن غــرب املوصــل وصــل إىل مستشــى املنمظــة الدوليــة للهجــرة امليــداين يف محــام العليــل 
وهــو مصــاب بكــر يف ســاقه. أجــرى اجلراحــون التابعــون لملنمظــة الدوليــة للهجــرة فــورا معليــة جراحيــة 
إلصــاح الكــر. حــى اآلن أجــرى املستشــى امليــداين أكــر مــن ٤٨٠ معليــة حلــاالت الصدمــة وعــاج 
أكــر مــن ٦٢٠٠ مريــض ومتابعــة حاالهتــم- حيــث أصيــب معمظهــم جــراء الــزناع يف غــرب املوصــل. يــم 

متويــل املستشــى امليــداين مــن قبــل وزارة التمنيــة الدوليــة الربيطانيــة.

تقــوم املنمظــة الدوليــة للهجــرة ببنــاء )٥٠٠( مطــاخب مشــركة يف موقــع القيــارة و )٣٧٥( يف موقــع احلــاج 
ــي  ــرة، وال ــاخب صغ ــة مط ــىل أربع ــاخب املشــركة ع ــذه املط ــن ه ــى م ــوارئ.  حيــوي لك مب ــي للط ع
ــدال  ــخ يف املطــاخب ب ــام بالطب ــدر عــددمه ب ١١٠ أخشــاص(. القي ــة )يق ــة ٢٠ عائل ــا مجموع ســتخدم مع
مــن اخليــام، يــح بإتاحــة مســاحة أكــرب يف اخليــام ألنشــطة أخــرى وكذلــك يقلــل مــن خماطــر احلريــق 
ــة للهجــرة مــع منمظــة أفــار ويه منمظــة  ــد اشــركت املنمظــة الدولي ــام. فق ومــن احلــرارة داخــل اخلي
ــاز، أحــواض  ــران خــز، وصــل الغ ــد غــاز، ٤ أف ــخ ب ٨ مواق ــة، يف جتهــز لك مطب ــة حملي غــر حكومي
وكذلــك مــواد احلفــاظ عــىل الســامة. وجيــري حاليــا بنــاء املطــاخب املشــركة يف موقــي الطــوارئ الــي 

ــة للهجــرة. أنشــأهتا املنمظــة الدولي

قصص الزنوح: عائلة فــــــالح

ليــىل وفــرح جيلســان عــىل عربــة يف مستشــى محــام العليــل )© رابــر. عزيــز / املنمظــة 
ــة للهجــرة ٢٠١٧(. الدولي


