تقرير الحالة عن املوصل

 IOM Iraqالتحديث الخاص باالستجابة للموصل 3#

تتسبب العمليات العسكرية الخاصة باستعادة املناطق املحتلة من ِقبل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام بالقرب من املوصل باحداث نزوحاً واسع النطاق.
يشمل هذا التقرير انشطة الطوارئ للمنظمة الدولية للهجرة إستجابة ملوجة النزوح الجديدة
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توزيع طرود املواد الغري غذائية يف تكريت ،محافظة صالح الدين |  18أيلول 2016

النــــزوح يســتمر يف العـراق ،فمــع توســع العمليات العســكرية يف شــال صــاح الدين
و غــرب محافظــة كركــوك؛ نــزح اكــر مــن  ١٠٠٫٠٠٠عراقــي منــذ  ١٦حزيــران ٢٠١٦
بســبب العمليــات العســكرية إلســتعادة املناطــق امل ُحتلــة مــن قبــل تنظيــم الدولــة
اإلســامية يف الع ـراق و الشــام يف ممــر املوصــل.
مصفوفــة املنظمــة الدوليــة لتتبــع النــزوح حــددت أن اغلــب النازحــن مؤخـرا ً هــم مــن
محافظــة صــاح الديــن (قضــاء الرشقــاط ،اكــر مــن  ٦٦٫٦٠٠فــردا ً ،و بيجــي٩٫٨٠٠ ،
فــردا ً) ،محافظــة نينــوى (ناحيــة القيّــارة ،اكــر مــن  ١٦٫٦٠٠فــردا ً و الحــر ٧٠٠ ،فــردا ً)،
و مــن محافظــة كركــوك (قضــاء الحويجــة ،اكــر مــن  ٦٫٨٠٠فــردا ً).
األغلبيــة مــن النازحــن الجــدد هــم يف صــاح الديــن ( أقضيــة تكريــت ،اكــر مــن
 ٧٤٫٤٠٠فــردا ً ،بيجــي ، ٦٫٦٠٠ ،الــدور  ،١٫٠٠٠و بلــد .)٤٥٠ ،يســتمر النــزوح ايض ـاً اىل
قضــاء مخمــور ( اكــر مــن  ١٨٫٢٠٠فــردا ً منــذ  ١٦حزيـران) اىل الجنــوب مــن محافظــة
اربيــل.
إســتجابة املنظمــة الدوليــة للهجــرة :بالتعــاون مــع الــركاء يف املجــال اإلنســاين،
و بدعــم مــن إســتجابة حكومــة الع ـراق اإلنســانية ،تواجــه املنظمــة الدوليــة للهجــرة
اغلــب اإلحتياجــات العاجلــة ،مــن خــال اإلستشــارات الصحيــة ،املســاعدة يف املــأوى،
توزيــع املــواد الغــر غذائيــة و النقــل اىل اماكــن آمنــة.
املــواد الغــر غذائيــة :قامــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة بتوزيــع اكــر مــن ١٫٦٠٠
طــردا ً مــن املــواد الغــر غـــذائية مــن  ١٧اىل  ٢٣أيلــول اىل العراقيــن النازحــن مؤخـرا ً يف
قضــاء تكريــت ،صــاح الديــن ،ممولــة مــن قبــل مكتــب املفوضيــة األوروبيــة للحاميــة
املدنيــة و املســاعدات اإلنســانية (إيكــو) ،و مــن وزارة خارجيــة الواليــات املتحــدة،
مكتــب الســكان ،الالجئــن و الهجــرة .يف مخيــم ديباكــه ،تــم توزيــع اكــر مــن ٤٦٣
مــن حــزم املــواد الغــر غذئيــة للفــرة مــن  ٢٠اىل  ٢١أيلــول ،ممولــة مــن قبــل حكومــة
املانيــا.

النقــــــل :ملواجهــة النــزوح مــن الحويجــة ،ص ّعــدت املنظمــة الدوليــة للهجــرة مــن
جهودهــا يف محافظــة كركــوك لنقــل النازحــن اىل أماكــن آمنــة .بنــاءا ً عــى طلــب ســلطات
الحكومــة ،نقلــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف الفــرة مــن  ١٢اىل  ٢٢أيلول أكرث مــن ٢٫٠٠٠
عراقــي نــزح حديثـاً مــن مراكــز الفحــص يف منطقة دبــس و مكتــب خالــد اىل مخيــم نينوى
بالتنســيق مــع الــركاء الحكوميــن.
الدّ عــم الطبــي :يف كركــوك ،تدعــم املنظمــة الدوليــة للهجــرة وزارة الصحــة بتوفــر
املســاعدة الطبيــة للنازحــن؛ للفــرة بــن  ٩و  ٢٣أيلــول تــم توفــر  ٦٨٧إستشــارة صحيــة
أوليــة .الفــرق الطبيــة املدعومــة مــن قبــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف كركــوك تُنفــذ
الفحــص الطبــي للنازحــن قبــل نقلهــم بواســطة املنظمــة الدوليــة للهجــرة اىل املخيــات.
ت ُح ـ ّول الحــاالت الخطــرة اىل مركــز دبــس للرعايــة الصحيــة األوليــة او ملستشــفى كركــوك.
تقييــم الرشقــاط :بالتنســيق مــع الــركاء يف املجــال اإلنســاين ،أجــرى فريــق مــن املنظمة
الدوليــة للهجــرة يف  ٢٣أيلــول تقيي ـاً ملنطقــة قضــاء الرشقــاط امل ُح ـ ّررة مؤخ ـرا ً يف صــاح
الديــن .حيــث قــام املوظفــون مبقابلــة العوائــل التــي بقيــت يف منازلهــا ،باإلضافــة اىل
عوائــل نازحــة مــن قضــاء بيجــي ،و محافظــة كركــوك .الكهربــاء تعمــل يف الرشقــاط لكــن
عمليــة تنقيــة امليــاه بحاجــة اىل صيانــة و ان املستشــفى مغلقــة بســبب نقــص يف الــكادر.
احتياجــات عاجلــة تتضمــن الغــذاء ،مســتلزمات النظافــة و عنايــة طبيــة.

قصة أم نور
أم نــور ،زوجهــا و تســعة اطفــال ف ـ ّروا مــن نينــوى أوائــل أيلــول“ .كنــا نتضــور جوع ـاً .مل
يكــن هنــاك طعــام .ســيطر تنظيــم الدولــة اإلســامية يف العـراق و الشــام عــى قريتنــا .لقــد
أُجربنــا عــى الرحيــل”.
هربــت العائلــة ســرا ً عــى األقــدام اثنــاء الليــل “ .لدينــا الســيارات و املعــدات و لكــن
كان علينــا تــرك كل شــئ خلفنــا .جلبنــا املــاء فقــط و حملنــا أصغــر أطفالنــا ذوي الســنة و
الســنتني مــن العمــر”.
عائلــة أم نــور مــع عــدد مــن أصدقائهــم و جريانهــم يقيمــون اآلن يف مخيــم ديباكــه يف
قضــاء مخمــور ،إىل الجنــوب مــن محافظــة اربيــل.
“ إننــي مــرورة ألن أطفــايل ســيذهبون اىل املدرســة قريبــا هنــا .لكنــي أريــد اريــد العــودة
إىل الديــار .لدينــا خدمــات أكــر هنــاك .زوجــي كان يعمــل يف دكان بقالــة ،لكــن ال أحــد يف
عائلتنــا يعمــل اآلن ،لــذا فــإن اقربائنــا يســاعدوننا .نشــري كميــات محــدودة مــن الغــذاء
و اللــوازم حســب احتياجاتنــا”.

توزيع طرود املواد الغري غذائية يف مخيم ديباكه يف قضاء مخمور | أيلول ٢٠١٦

“ لقــد عشــنا يف بيــت مــن الطــن يف قريتنــا و مــع شــجرة الرمــان يف باحــة بيتنــا .حلمــي
هــو ان نعيــش يف بيــت أكــر راحــة ،و أن يذهــب جميــع أطفــايل إىل املدرســة”.

From the People of Canada

املنظمــة الدوليــة للهجــرة ( )IOMهــي منظمــة دوليــة إنســانية تعمــل يف الع ـراق منــذ عــام  .2003تدعــم املنظمــة الدوليــة للهجــرة حكومــة الع ـراق للــرد عــى األزمــة اإلنســانية الراهنــة مــن خــال توفــر خدمــات
االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ مبــا يف ذلــك :مجموعــات املــواد الغــر غذائيــة واملــأوى ومســاعدات لســبل كســب العيــش ،الرعايــة الصحيــة األوليــة واملســاعدات النفســية واالجتامعيــة وتتبــع النــزوح .كــا تقــدم املنظمــة
الدوليــة للهجــرة يف العـراق التعــاون التقنــي مبــا يف ذلــك تعزيــز قــدرات الحكومــة للتعامــل مــع القضايــا الخاصــة بالهجــرة.
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