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عناكوه ٢
هرمش
هباركه

نرجسليه ١

شيخانمامرشان
غرماوه
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خممي جدعه

نيــة ا محلد ا

ى نينــو

داقوق

حيياوه

رسديش

دواكن

دواكن

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
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القّيارة

التحرير

شاماكور

املوصل

حاج عيل

الرشقاط

مركز تكريت
مجمع شقالوة

تل أسقف

مدرج القّيارة اجلوي

M2 حسن شام

ديبغه ١

ديبغه ٢

مكتب خالد

ّمحام العليل

M1 اخلازر

U3 حسن شام

بردراش

قمياوه (زيلاكن)

السلميانية
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From the People of Canada

ي 
عندمــا جــاء عبــد هللا البالــغ مــن العمــر 16 عامــا اىل مستشــفى حمــام العليــل الميــدا�ز

ي ســاقه.
ي رأســه وكــر �ز

ي مــن اصابــة �ز
كان مغطــى بالدمــاء وكان يعــا�ز

ــر  ي لتلعف
ــرا�ق ــش الع ــتعادة الجي ــن اس ــط م ــام فق ــة أي ــل بضع ــه "قب ــت والدت وأوضح

ب مــن موقــع بالقــرب مــن مدرســة الحــي ولــم يكــن  ذهــب عبــد هللا لإحضــار ميــاه الــرش
ي المدرســة".

ــاك ســيارة مفخخــة �ز يعلــم أن هن

ــب  ــذ  أصي ــيارة عندئ ــ�ي الس ــة بتفج ــارة جوي ــت غ ــة ، قام ــن المدرس ــه م اب ــال اق�ق "وح
ي رأســه وكــرت ســاقه ، لقــد أعــدت ســاقه اىل مكانهــا ولففتهــا ثــم نقلنــاه إىل 

عبــد هللا �ز
ي قريــة أبــو ماريــا، لكــن داعــش لــم يعطيــه أي عــاج، و كان يتألــم بشــدة ".

مستشــفى �ز

عنــد هــذه المرحلــة، قــرر والــدا عبــد هللا الفــرار نحــو قــوات الأمــن العراقيــة، مخاطريــن 
نقــاذ ابنهمــا. "كان هنــاك قصــف و إطــاق نــار. رصخ ]مقاتلــو داعــش[ علينــا  بحياتهــم، لإ
ي مــن آلم 

ي الركــض، و كان عبــد هللا يعــا�ز
لــ�ي نعــود و أطلقــوا النــار لكننــا اســتمرينا �ز

ي عربــة ".
ة، لأننــا وضعنــاه �ز كبــ�ي

ي ســيارة ونقلــه 
وســاعدت عائــات أخــرى كانــت تهــرب مــن داعــش عــىل وضــع عبــد هللا �ز

ي حيــث تم 
، الذيــن أخــذوه بدورهــم إىل المستشــفى الميــدا�ز ي

إىل خطــوط الجيــش العــرا�ق
إخضاعــه لعمليــه و تلقــي العــاج.

ــع  ي م
ــدا�ز ــل المي ــام العلي ــفى حم ــد مستش ــر عن ي رسي

ــد هللا �ز ــتلقي عب : يس ز ــ�ي اىل اليم
والدتــه بجــواره. و كان متفائــاً بالشــفاء قريبــاً جــداً.  )©نيمــا تمــدن / المنظمــة الدوليــة 

ي العــراق، 2017(.
للهجــرة �ز

من قصــص النــــــزوح: قصة عبـــــد هللا

ــىلي  ــع  حــاج ع ي مواق
ز �ز ــ�ي ز العراقي ــة للنازحــ�ي ــات التوعي ــم حم ــة للهجــرة بتقدي ــة الدولي ــو المنظم ــوم موظف يق

والقيــارة للطــوارىء جنــوب الموصــل، عــن العقــارب - كيفيــة التعــرف عــىل لســعات العقــرب والأعــراض وكيفيــة 
ــب  ــة)SIDA(، ومكت ــة الدولي ــويدية للتنمي ــة الس ــل الوكال ــن قب ــذه م ــة ه ــات التوعي ــّوْل حم ــا.  تَُم ــل معه التعام
نســانية  ي حــالت الكــوارث )OFDA(، و المفوضيــة الأوربية للمســاعدات الإ

الوليــات المتحــدة للمســاعدة الخارجيــة �ز
ي العــراق / 2017(.

ــة للهجــرة �ز ــة الدولي ــة )ECHO(. )© المنظم ــة المدني والحماي

ز مؤخــراً مــن بلــدة  ز النازحــ�ي ي حــالت الطــوارىء للعراقيــ�ي
ي الدعــم الصحــي �ز يقــدم فريــق المنظمــة الدوليــة للهجــرة الطــ�ب

ي 21 أيلــول وقــد ســار 
الحويجــة. وصلــت المجموعــة الأوىل اىل موقــع طــوارىء حــاج عــىلي التابــع للمنظمــة الدوليــة للهجــرة �ز

ز ويعانــون  ز  5 و 10 ســاعات عــ�ب الصحــراء ممــا ســبب لهــم الجفــاف وكانــوا منهكــ�ي ز مشــياً عــىل القــدام بــ�ي معظــم النازحــ�ي
ز فــور  مــن ألــم المفاصــل. وقــد أرســلت المنظمــة الدوليــة للهجــرة فريــق متنقــل اىل منطقــة الفــرز لتقديــم الرعايــة للنازحــ�ي

ي العــراق، 2017(.
وصولهــم. )©نيمــا تمــدن / المنظمــة الدوليــة للهجــرة �ز

ي حافــات عنــد موقــع 
منــذ 21 أيلــول، وصلــت مــن الحويجــة أكــ�ش مــن 1٫200 عائلــة )أكــ�ش مــن 5٫700 فــرد( �ز

ســتعادة المدينــة مــن  طــوارئ حــاج عــىلي للمنظمــة الدوليــة للهجــرة. و مــع إســتمرار العمليــات العســكرية لإ
داعــش، فمــن المتوقــع نــزوح المزيــد مــن الحويجــة. فموقــع حــاج عــىلي يســتضيف مــا يفــوق ال٣0٫000  فــرداً و 
قــاط، صــاح الديــن.  غالبيتهــم مــن نينــوى، و لكــن أيضــاً مــن  الحويجــة؛ كركــوك،  و  مــن قــرى محيطــة بالرش

ي العــراق / 2017(.
)© المنظمــة الدوليــة للهجــرة   �ز

ي موقــع حــاج عــىلي للطــوارىء تقديــم المــواد الغــ�ي غذائيــة 
يواصــل موظفــو المنظمــة الدوليــة للهجــرة �ز

ــث  ــاط حي ق ــاء الرش ــة بقض ــرى المحيط ــة والق ــاء الحويج ــن قض ــراً م ز مؤخ ــ�ي ز النازح ــ�ي ــم العراقي لدع
ي الوليــات 

العمليــات العســكرية مســتمرة.  ويتــم دعــم  توزيــع المــواد الغــ�ي غذائيــة مــن قبــل حكومــ�ق
ــراق / 2017(. ي الع

ــرة   �ز ــة للهج ــة الدولي ــدة. )© المنظم ــة المتح ــة والمملك ــدة الأمريكي المتح


