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عناكوه ٢
هرمش
هباركه

نرجسليه ١

شيخانمامرشان
غرماوه

-

خممي جدعه

نيــة ا محلد ا

ى نينــو

داقوق

حيياوه

رسديش

دواكن

دواكن

شاماكور

الصافيه
مواد غري غذائية -

مواد غري غذائية -

الدمع النفيس- اإلجمتايع-

النقل، األصل

النقل، الوجهة

النقل، النازحني

األخشاص النازحني حاليًا*

٤٫۲۰۰۲۸٫۱٥۲

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

مكتب خالد

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.

القّياره

مدرج القّيارة اجلوي

Mحسن شام ٢

ديبغه ١

ديبغه ٢

ّمحام العليل

السلميانية

١١ نازح

٧٠ نازح
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iraqdtm.iom.int ملزيٍد من املعلومات حول مصفوفة تتبع الزنوح، الرجاء زيارة | iraqpublicinfo@iom.int ملزيٍد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا عىل

From the People of Canada

ــاد ــزوح: معـــــــــــــ ــُص النـــــــ َقصـــــ

مجيــع القطاعــات ال ١٢ يف موقــع احلــاج عــي للطــوارئ يف جنــوب املوصــل، أصبحــت اآلن مضــاءة بشــل 
اكف بفضــل نصــب األمعــدة واملصابيــح ذو ال ٢٥٠ وات ويه مطابقــة لملعايــر الدوليــة، وذلــك بعــد أن أنشــأت 
املنمظــة الدوليــة للهجــرة شــبكة الكهربــاء بــدمع مــن أملانيــا. وتوجــد األمعــدة عــىل طــول الطــرق بالقــرب مــن 
مرافــق امليــاه والــرف الــي لضــان ســامة النازحــن أثنــاء اســتخدام املرافــق ليــا، وتوفــر بيــات أكــر 
ــا للنازحــن العراقيــن، وخاصــة األطفــال والنســاء. يــم تشــغيل شــبكة أضــواء الشــوارع مــن الغــروب  أمان

إىل الفجــر مــن خــال مولدتــن ذو ٢٥٠ كيلــو فولــت أمبــر. )© املنمظــة الدوليــة للهجــرة - العــراق، ٢٠١٧(.

ــدادات اخلاصــة بغســيل  ــدمي اإلم ــن خــال تق ــل م ــة للهجــرة مستشــى مكــاري يف أربي ــدمع املنمظــة الدولي ت
ــة  ــاة واملعــدات الطبيــة حــى تمكــن املستشــى مــن االســمرار يف تقــدمي خدمــات جماني اللكــى املنقــذة للحي
للعراقيــن النازحــن واملجمعــات املضيفــة والاجئــن الســورين. وعــادة مــا يــم نقــل العراقيــن النازحــن مــن 
املوصــل الذيــن حيتاجــون إىل غســيل اللكــى إىل أربيــل لتلــي العــاج. وتمشــل املعــدات الكــرايس املتحركــة، 
جهــاز قيــاس التأكســج، أجهــزة األوكجســن، التجويــف املــزدوج وغــر ذلــك. مت هــذا بفضــل الــدمع املقــدم مــن 

ــة للهجــرة - العــراق ٢٠١٧ / رابــر عزيــز(. ِقبــل اململكــة املتحــدة وحكومــة الكويــت. )© املنمظــة الدولي

تلــى ســعد و هــو واحــد مــن  ال ٦٠١ طفــل  الذيــن تلقــوا خدمــات رعايــة العيــون مــن فريــق املنمظــة الدوليــة للهجــرة 
الطــي املتنقــل منــذ ١ اذار ٢٠١٧. يقــدم الفريــق الطــي املتنقــل لملنمظــة خدمــات رعايــة العيــون لألطفــال النازحــن 
يف خمميــات حســن شــام وخــازر وشــيخان يف لك مــن رشق املوصــل وأربيــل. ويتبــع الفحــص األويل لألطفــال 
املتواجديــن يف املــدارس واملســاحات الصديقــة لألطفــال يف املخميــات حفــوص طبيــة متخصصــة. ومــن مث يــم 
وصــف النظــارات الطبيــة ألولئــك الذيــن يعانــون مــن مشــالك حصيــة يف العيــون. مت دمع هــذه األنشــطة مــن ِقبــل 

حكومــة اليابــان ورشكــة فــويج ميجــان كــو. )©  املنمظــة الدوليــة للهجــرة - العــراق ٢٠١٧ / رابــر عزيــز(.

بفضــل المويــل املقــدم مــن حكومــة كنــدا، تقــوم املنمظــة الدوليــة للهجــرة بتوســيع نطــاق أنشــطهتا النفســية 
واالجماعيــة يف مواقــع الطــوارئ يف القيــارة واحلــاج عــي مــن خــال فتــح مركزيــن جديديــن للخدمــات 
النفســية واالجماعيــة لتقــدمي اخلدمــات ملــات األطفــال النازحــن. هنــاك مخســة مراكــز أخــرى قيــد العمــل 
يف خمميــات شــاماكور ونرجزيليــا وحســن شــام ومواقــع الطــوارئ يف احلــاج عــي والقيــارة. )© املنمظــة 

الدوليــة للهجــرة - العــراق، ٢٠١٧(.

واقفًا أمام خميته يف موقع القيارة للطوارئ، ينظر معاد اىل مستقبله و يصور نفسه كصحيف ناحج يف املستقبل. )© املنمظة الدولية 
للهجرة -العراق، ٢٠١٧(.

ينيمت معاد إىل أرسة فقرة احلال من املوصل. اكن طالبًا يف املدرسة الثانوية عندما اجتاح 
تنظمي داعش مدينته. ومبا أنه هو االبن األكرب لألرسة، اضطر إىل ترك املدرسة والعمل لكسب 

العيش من أجل أخوته امخلسة وأمه. وخوفا عىل سامهتم، نزحوا من املوصل حاملا اتيحت 
هلم الفرصة. فاستقروا يف موقع القيارة للطوارئ منذ ذلك احلن.

وقال معاد حبزن: "تعاين والديت من الرع ووالدي ختىل عنا منذ أربع سنوات"، مشرا إىل 
معاناته بسبب رحيل والده عهنم.

معاد البالغ من العمر ١٨ عاما ميتلك موهبة كتابة القصص القصرة وحيمل بأن يصبح اكتبا 
يوما ما، ولكن يعد العمل من أجل دمع أرسته هو األولوية بالنسبة له يف الوقت الراهن. ويف 

الوقت نفسه، حياول االستفادة من االستقرار النسي وراحة البال أثناء وجوده يف القيارة 
لتحسن مهاراته يف الكتابة.

قصته القصرة بعنوان "لكهم رائعون يف البداية" اكنت مرغوبة من قبل مجموعة صغرة من 
قرائه الذين جشعوه عىل االسمرار يف كتابة املزيد من القصص. واالستلهام من حميطه 

والكشف عن مآيس احلياة اليت سبهبا داعش، وحبسب قول معاد ستكون قصته القادمة حول 
فتاة مفقودة.

وأضاف "أحب أن أصبح حصفيًا، هذا هو حمل حيايت".


