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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

املوصلاحلدباء

حاج عيل

تل أسقف

مدرج القّيارة اجلوي

M2 حسن شام

ديبغه ١

ديبغه ٢
منطقة إنتقالية

ّمحام العليل

M1 اخلازر

U3 حسن شام
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From the People of Canada

قــال أبــو أمحــد "لــدي ســبعة أطفــال تــراوح أمعــارمه بــن 7 و 15 عامًا.اكنــت حياتنــا طبيعيــة قبــل 
أن يســيطر داعــش عــىل املوصــل، حيــث كنــت أمعــل بأجــر يــويم  لــدمع عائلــي. وعندمــا أســتوىل 

تنظــم داعــش عــىل املدينــة أصبــح وضعنــا صعبــًا للغايــة."

مل يكــن هنالــك فــرص معــل، مــا أجــر ولــدي أمحــد عــىل تــرك الدراســة و البحــث ألهشــر عــدة عــن 
فرصــة معــل اىل أن وجــد وظيفــة كعامــل يف مطحنــة للدقيــق يف أواخــر اكنــون الثــاين 2017. كنــا 
ــرة وجــزة مت  ــد ف ــن و بع ــا عــىل مصــدر دخــل، ولك ــا ســتكون أفضــل حبصولن ــأن حياتن نظــن ب

قصــف املطحنــة  بســبب أن معظــم املطاحــن اكنــت تــدار مــن قبــل تنظــم داعــش.

بــي أمحــد حتــت األنقــاض ملــدة ثــاث ســاعات قبــل أن يــم إخراجــه و نقلــه اىل املستشــى حيــث 
دخــل يف غيبوبــة ملــدة هشــر و مل يتلــى العــاج بســبب عــدم إنمتائــه لداعــش فــان عــي أن أبيــع لك 
مــا إملــك، ومقــت بطلــب املســاعدة أيضــًا و اقرضــت املــال مــن األصدقــاء و األقــارب لــراء االدويــة.

بعــد ذلــك تعــرض املستشــى اىل القصــف و أخــذت ولــدي مــن املستشــى و هــو مصــاب و حبالــة 
حرجــة، حيــث اكنــت هنــاك جــروح خطــرة يف مؤخــرة رأســه"

ــة  ــادة الطبي ــل العي ــة و حصــل عــىل كــريس متحــرك مــن قب ــة الصحي ــدمع و الرعاي تلــى أمحــد ال
لملنمظــة الدوليــة للهجــرة يف موقــع طــوارئ القيــارة. و لكنــه مــازال حباجــة اىل أخصائيــن لعاجــه.

و أضــاف أبــو امحــد "إن أمحــد ال يــزال عــىل قيــد احليــاة اآلن، و لكــن بســبب اإلصابــة الــي يف 
رأســه فإنــه اليســتطيع فتــح عينــه الميــى، و فقــد الســيطرة عــىل يــده اليــرى بالامــل و إنــه غــر 

قــادر عــىل احلركــة.

تســتضيف مواقــع الطــوارئ يف القيــارة و حــاج عــي جنــوب املوصــل أكــر مــن 45,000 و 30,000 أرسة 
مــن الذيــن نزحــوا مــن املوصــل و القــرى و البلــدات احمليطــة هبــا بإســمترار.

ــواد الغــر  ــارة ياخــذون اىل بيوهتــم طــرود امل ــون يف خمــم الطــوارئ يف القي النازحــون العراقي
غذائيــة املوزعــة مــن قبــل املنمظــة الدوليــة للهجــرة. حتتــوي الطــرود عــىل مــواد تســاعد النازحــن 
ــة  ــراوح قابل ــردات، م ــق امل ــل صنادي ــف، مث ــل الصي ــرارة لفص ــات احل ــع درج ــل م ــىل التعام ع
للحشــن، حصــرة باســتيكية، أغطيــة رسيــر، فــرش و مــواد رضوريــة أخــرى. إن هــذه الطــرود يه 

.)2017   ،IOM Iraq(   .ــان ــل مــن حكومــة الياب بمتوي

تقــوم املنمظــة الدوليــة للهجــرة بأهنــاء ربــط شــبكة الكهربــاء يف لك اخلــم يف موقــي القيــارة و 
حــاج عــي، حيــث مت جتهــز لك خميــة بـــ (األنــارة، و منافــذ الكهربــاء( و نصــب حمــوالت فئــة 400 
KVA و KVA 250 يف لك قطــاع و مت إختبــار الطاقــة الكهربائيــة يف موقــع القيــارة الــي مــن شــأهنا 
توفــر بيئــة أكــر أمنــًا لســان املخــم عنــد الليــل و المســاح للنازحــن إســتعامل املــراوح يف كثــر 
ــة و  ــزة الكهربائي ــادة حشــن األجه ــف وإع ــة يف الصي ــد درجــات احلــرارة العالي ــان عن ــن األحي م
اهلواتــف احملمولــة و الشــاحنات الكهربائيــة و املــراوح الــي تعمــل عــىل الحشــن. إن هــذا املــروع 

)2017 ،IOM Iraq©( هــو بمتويــل مــن حكومــة املانيــا

ــة للهجــرة يف خمــم  ــدمع النفــي اإلجمتــايع لملنمظــة الدولي ــات نازحــات يف مركــز ال فتي
ــدمع  ــة. ينظــم مركــز ال حســن شــام، رشق املوصــل، يشــاركن يف نشــاطات املهــارات اليدوي
النفــي اإلجمتــايع األنشــطة الرفهييــة مثــل الــرمس واحلــرف اليدويــة والرياضــة، وجلســات 
احلــوار ملســاعدة األطفــال النازحــن داخليــًا عــىل التخفيــف مــن حــدة التوتــر وبنــاء األمــل فهيــم 

)2017 ,IOM Iraq /لزيــادة قدرهتــم عــىل الصمــود. )رابــر عزيــز

يف 2 اب 2017 مت توزيــع حــزم دمع األمعــال لـــ 25 مســتفيدًا يف مدينــة القيــارة جنــوب املوصــل 
مــن أجــل دمع الســان احملليــن بفــرص ســبل العيــش. حيــث تتضمــن احلــزم أدوات أساســية 
ــل أن  ــا قب ــوا ميلكوهن ــي اكن ــرة ال ــاريعهم الصغ ــدء مش ــادة ب ــن إع ــتفيدين م ــاعد املس تس
ــل أدوات اللحــام، دراجــة النقــل، معــدات  ــارة يف 2014، مث يســتويل تنظــم داعــش عــىل القي
البنــاء ألغــراض التأجــر حملــات احلاقــة، املطــامع، حمــات البقالــة، وغرهــا مــن األمعــال 
األخــرى. إن حــزم دمع األمعــال يه بمتويــل مــن مكتــب الســان والاجئــن واهلجــرة يف وزارة 

)2017 ٬ IOM Iraq /اخلارجيــة األمريكيــة. )عــدي علــوي

قصص الزنوح: قصة أمحــــــــــد


