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املوصــل  مــن  النــازح  خالــد  قــال 

عامــا:  29 العمــر  مــن  يبلــغ  والــذي 

دولــة  كل  و  الكويــت  دولــة  “اشــكر 

عربيــة تقــف معنــا ضــد داعــش. اقــدم 

شــكري لــكل دولــة تتــرع و تقــدم الدعــم 

للنازحــن, و اعــر عــن امتنــاين للــدول التــي 

تســتقبل النازحــن الذيــن تــرروا و هربــوا 

مــن منازلهــم )يف املوصــل( تاركــن ورائهــم 

كل يْش مبــا فيهــا ســياراتهم و مواشــيهم”
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أمـــل وبناتهـــا االربـــع مـــن حـــي املأمـــون الـــذي يقـــع يف غـــرب املوصـــل 
وهـــو أول حـــي تـــم اســـتعادته  مـــن قبـــل الجيـــش العراقـــي يف شـــباط 

.2017

“لقـــد تدمـــر الحـــي بشـــدة بســـبب القتـــال ومل يكـــن هنـــاك تجهيـــز 
للكهربـــاء او املـــاء وقـــام الجيـــش بنقلنـــا بأمـــان خـــارج املنطقـــة الن 
داعـــش نصبـــت فخـــاخ متفجـــرة يف أرجـــاء املنطقـــة املدنيـــة بضمنهـــا 

ــم”. ــد منهـ ــت العديـ ــي قتلـ ــال والتـ ــب االطفـ لُعـ

“لـــو ال الجيـــش ملـــا كان بإمكاننـــا ان نهـــرب مـــن املدينـــة ألننـــي وحـــدي 
مـــع بنـــايت االربـــع. لقـــد إعتقلـــت داعـــش زوجـــي قبـــل 20 يومـــا مـــن 
وصـــول الجيـــش اىل الجهـــة الغربيـــة مـــن املوصـــل ومل يقولـــوا شـــيئا عـــن 
ســـبب اعتقالـــه لكـــن فقـــط قالـــوا انـــه يتوجـــب عليـــه أن يحـــر دورة 
دينيـــة وفقـــاً لعقيـــدة داعـــش. لقـــد مـــرت أربـــع أشـــهر وال نعـــرف مـــا 

ـــه ”. ـــل ب ح

ـــتطيع  ـــة ال تس ـــادرة املدين ـــد مغ ـــمة عن ـــاع الحاس ـــل االوض ـــر أم ـــن تتذك ح
أن تقـــاوم دموعهـــا بشـــأن اختفـــاء زوجهـــا وعـــدم التيقـــن يلـــوح يف 

ــا. كالمهـ

وصلـــت أمـــل وبناتهـــا االربـــع اىل موقـــع حـــاج عـــي للطـــوائ يف بدايـــة 
شـــهر آذار 2017 وتـــم منحهـــم خيمـــة ومـــواد غـــر غذائيـــة ممولـــة مـــن 

دولـــة الكويـــت بضمنهـــا االغطيـــة واملفـــارش.

“شـــكرا لحكومـــة دولـــة الكويـــت لتقديـــم العـــون لنـــا لنســـتقر يف موقـــع 
ـــيئاً”. ـــك ش ـــن منل ـــواد مل نك ـــذه امل ـــدون ه ـــي، ب ـــاج ع ح
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أطفال نازحون من املوصل خارج خيمتهم يف موقع القيارة للطوارئ
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ى
املأو
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التــي  الســخية  املنحــة 

دولــة  حكومــة  قدمتهــا 

 2000 وفّــرت   الكويــت 

مــن الخيــم لعوائــل عراقيــة 

نازحــة، و خالفــاً لذلك كانوا 

ســيبقون بــدون مــأوى. 

ــم قّدمتهــا حكومــة دولــة الكويــت  أطفــال نازحــون يعيشــون يف ِخيَ

يف موقــع القيــارة للطــوارئ يف محافظــة نينــوى



)یمیــن( إمــرأة عراقيــة نازحــة تنتظــر يف طابــور مــن أجــل استشــارات صحيــة عنــد العيــادة الطبيــة املتنقلــة املقدمــة مــن قبــل حكومــة 

الكويــت يف موقــع طــوارئ حــاج عــي، محافظــة نينــوى. توفــر العيــادة أكــر مــن 1,750 استشــارة صحيــة أوليــة يف األســبوع.

)أسفل( طفل عراقي نازح تتم معالجته ضد مرض جلدي يف العيادة الطبية املتنقلة يف موقع طوارئ حاج عي يف محافظة نينوى.
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ــرة  ــة للهج ــة الدولي ــت املنظم ــري، إفتتح ــر القط ــالل األحم ــة اله ــوى و جمعي ــة نين ــة صح ــع مديري ــة م بالرشاك
يضــم صالتــن  و  مــارس،   / آذار  منتصــف  املوصــل  45 رسيــراً يف رشق  لـــ يتســع  ميــداين  العــراق، مستشــفى   -

للعمليــات و عنايــة مــا بعــد العمليــة إلســتالم و عــالج الحــاالت الصحيــة.

ــاالت  ــة ح ــا تلبي ــزة بإمكانه ــة مرك ــدات أرّسة عناي 4 وح ــراً و  16 رسي ــوارئ بـــ ــم للط ــداين قس ــفى املي إن للمستش
النازحــن مــن غــرب املوصــل، مــع إصابــات  العراقيــن  الكثــر مــن  الطــوارئ الخطــرة. إســتلمت املستشــفى 

ــة. ــن املدين ــم م ــاء فراره ــرة أثن خط

ــة  ــات جراحي ــا عملي ــن، بضمنه 2,000 إستشــارة ملصاب ــة و  ــة جراحي 75 عملي ــّدم  ــداين ق ــا و إن املستشــفى املي ك
ــم العظــام، و إحــاالت. طفيفــة، جراحــة و تقوي

ــزات  ــة و التجهي ــة الروري ــاً للحصــول عــى املعــدات التكميلي ــت كان مه ــة الكوي ــة دول ــل مــن حكوم إن التموي
ــغيل. ــف التش ــدات و تكالي ــود، و املع ــینیة، الوق ــعة س ــاز أش ــا جه ــداين، بضمنه ــفى املي للمستش



181720

الطبـيـــة



17

الكثــر مــن النازحــن مــن املوصــل لديهــم إحتياجــات صحيــة خاصــة نتيجــًة لشــحة الخدمــات الصحيــة والــدواء لعــدة ســنوات. 
ــة للحــاالت  ــة بحاجــة اىل مســاعدة فوري ــن املدين ــاء فرارهــم م ــراع املســلح او أثن ــوا بســبب ال ــن أُصيب ــم الذي ــر منه الكث

الحرجــة أو اإلصابــات املهــددة للحيــاة. 

و وســط حــركات النــزوح الجاعــي مــن املوصــل، انجــزت املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق اإلســتجابة الصحيــة عــى نطــاق 
واســع لتقديــم الخدمــات الصحيــة املنقــذة للحيــاة للفئــة األكــر تــررا. وبفضــل املســاهمة الكرميــة لحكومــة دولــة الكويــت، 

تقــدم املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق املســاعدات الطبيــة مــن خــالل:

• سيارة إسعاف، عيادة طبية متنقلة، وحدة طبية متنقلة

• املعدات الطبية واللوازم واألثاث ألربع مراكز للرعاية الصحية األولية

• دعم املستشفى امليداين والعام، وموقع الطوارئ والعيادة الطبية يف املخيم 

ــارة  ــع القي ــع الحــاج عــي للطــوارئ، موق ــا، وتشــمل موق ــي هــي يف أمــس الحاجــة إليه ــز املســاعدات يف املناطــق الت تتمرك
للطــوارئ ، حــام عليــل، رشق املوصــل ومخيــم ديبگــة. ومــن خــالل هــذه املســاعدات املقدمــة مــن حكومــة دولــة الكويــت، 

أكــر مــن 42 ألــف استشــارة طبيــة قدمــت يف نينــوى وصــالح الديــن وكربــالء وكركــوك والســليانية.
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املواد غر الغذائية
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الوقـــود
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مــن  أبنــايئ  و  أنــا  نجــاة.  إســمي 
ــا  ــاة هن ــت الحي ــد أصبح ــل. لق املوص
صعبــة للغايــة. كنــا نشــعر بالجــوع 
ــذاء.  ــن الغ ــي م ــا يكف ــر م ــدم توف لع
ــبب  ــرار بس ــا الف ــر قررن ــة األم يف نهاي

منطقتنــا.  حــول  القتــال 

فيهــا  حاولنــا  التــي  األوىل  املــرة  يف 
الهــرب ُمســكنا مــن قبــل داعــش و 
ــا الشــخصية و أرســلونا  أخــذوا  وثائقن
اىل املنــزل. حاولنــا الهــرب عــدة مــرات 
و لكنهــم قبضــوا علينــا مرتــن، و أخــراً 
لقــد  الرابعــة.  محاولتنــا  يف  نجونــا 
هربنــا أثنــاء الليــل، حــوايل الســاعة 
ــن جــداً. ــا خائف ــايئ و كن ــا و أبن 11 أن

أيــة حقائــب ألننــا    مل نجلــب معنــا 
ــس  ــذا فلي ــا، ل ــا سيُمســك بن ــا بأنن ظنن
لدينــا أيــة مالبــس أخــرى. لقــد قضينــا 
علينــا  كان  و  مشــياً  ســاعات  ســبع 
عنــد  وصلنــا  عندمــا  النهــر.   عبــور 
نقطــة تفتيــش للجيــش العراقــي، أتــوا 
بنــا اىل هنــا، اىل القيّــارة. و جراننــا 

ــاً. ــا أيض هن

  نُقيــم أنــا و أبنــايئ معــاً يف خيمــة. إنهم 
يلعبــون أثنــاء النهــار و ميارســون كــرة 
القــدم مــع األطفــال اآلخريــن. أمــا أنــا 
فأطبــخ يف الخيمــة - الــرز، معجــون 
إن  الدجــاج.  و  الحمــص  الطاطــم، 

ــدة. ــي وحي ــب ألنن ــع صع الوض

  كان لدينــا بيــٌت كبــر يف املوصــل، أكــر 
ــا  ــت لدين ــع. و كان ــرٍ مرب ــن 200 م م
ــن  ــوم م ــن  و يف ي ــاً و لك ــيارة أيض س
األيــام بينــا كان زوجــي خــارج املنــزل 

ــه داعــش و اخــذوا الســيارة. قتل

ــاً،    ولــدي الكبــر يريــد أن يكــون معل
إنــه متعلــم، و لكــن األوالد األصغــر 
أو  القــراءة  يســتطيعون  ال  ســناً 
ــة؛ فبســبب وجــود داعــش فــإن  الكتاب
نظــام الدراســة تغــر و أضاعــوا ثــالث 

ــة. ــن املدرس ــنن م س

 12 العمــر  مــن  يبلــغ  أبنــايئ  أحــد 
عامــاً، و لكــن لديــه 4 ســنوات مــن 

ــودوا  ــم أن يع ــط. أريده ــة فق الدراس
املدرســة. اىل 

لــرشاء  املــال  أملــك  ال  إننــي 
نعتمــد  أننــا  اليوميــة.  إحتياجاتهــم 
القيّــارة. يف  هنــا  التوزيعــات  عــى 

الوقــود.  هــذا  إســتالم  نقــّدر  نحــن 
للــاء  و  للطبــخ  نســتخدمه  ســوف 
ــد  ــا. إن أح ــة خيمتن ــاخن و لتدفئ الس
ــب أن  ــه يج ــك فإن ــض لذل ــايئ مري أبن

يبقــى دافئــاً.

آمنــن  فنحــن  جيــدة  هنــا  الحيــاة 
و مــع بعضنــا البعــض، و لكــن مــن 
ليــس  منزلنــا.  نكــون يف  ان  األفضــل 
ــد،  ــا بع ــودة اىل ديارن ــتطاعتنا الع بإس
بســبب عــدم وجــود امليــاه، الكهربــاء، 
تحــت  منطقتنــا  إن  الطبــخ.  غــاز  او 
يف  قتــال  يوجــد  لكــن  و  الســيطرة 

الجــوار.

ســنعود عندمــا يكون الوضع آمناً.

ــل  ــن ِقب ــدم م ــود املُق ــن الوق ــتفادت م ــن 8300 أرسة اس ــر م أك
ــت. ــة الكوي ــة دول حكوم



مخبــز الصـــــــاج

إىل  وصلــوا  الذيــن  النازحــن  العراقيــن  مــن  العديــد  قــال 

الدوليــة  للمنظمــة  التابعــة  الطــوارئ   مواقــع  مخيــات 

احتياجاتهــم  لتلبيــة  يشء  اهــم  هــو  الخبــز  ان  للهجــرة 

 . يــة لفور ا

وردا عــى ذلــك، قامــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة، بتمويــل 

500 فــرن لتحضــر خبــز  مــن حكومــة دولــة الكويــت، بتوزيــع 

ــارة. ــع الطــوارئ يف القي الصــاج عــى األرس النازحــة يف موق

للشــعب  الغذائيــة  الســلة  يف   أســايس  جــزء  هــو  الخبــز 

لتحضــر  الفــرن  هــذا  النازحــة  األرس  تســتخدم  و  العراقــي 

نزوحهــم. فــرة  خــالل  التقليــدي  العراقــي  الخبــز 

تســتفيد  حيــث  عائلــة   20 قبــل  مــن  يســتخدم  فــرن  كل 

األفــران. هــذه  مــن  أرسة  آالف   10 بنحــو  مايقــدر 
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وشــعبها  الكويــت  دولــة  لحكومــة  “شــكراً 
ــد  ــي  لق ــعب العراق ــن الش ــم م ــاعدة اخوانه ملس
اي  او  اضافيــة  مالبــس  اي  بــدون  بيوتنــا  تركنــا 
دومــاً.” بالخــر  لهــم  ندعــو  أخــرى،  مقتنيــات 
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ــا يف إســتعجال خــالل الليــل  قالــت أم ليــى: “لقــد هربن
أنفســنا يف حاجــة اىل أشــياء أساســية. هــذه  فوجدنــا 

ــداً.” ــاعدنا ج ــس تس املالب
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 )يف اليمن(: قال أبو إرساء:
“ لقــد هربنــا مــن تــل عبطــه )جنــوب املوصــل( عنــد 
الليــل، و كان علينــا أن نســر لســبع ســاعات للوصــول 
اىل هنــا. إننــا يف موقــع طــوارئ القيــارة لشــهرين اآلن. 
ــوم. مل  ــس الي ــي ســعيٌد جــداً إلســتالم هــذه املالب إنن
نجلــب معنــا أي شــئ عندمــا هربنــا، بإســتثناء وثائقنــا 
التــي كنــا نرتديهــا. شــكراً  الشــخصية و املالبــس 

لحكومــة دولــة الكويــت لهــذه املســاعدة.”

ــراق يف  ــرة - الع ــة للهج ــة الدولي ــازن املنظم ــهدت مخ ش

ــس   ــن املالب ــدوق م ــن 10000 صن ــر م ــة أك ــل حرك أربي

ــت. ــة الكوي ــة دول ــل حكوم ــن ِقب ــة م ُمقّدم

7

) مينب( قال أبو إرساء:
ــل(  ــوب املوص ــه )جن ــل عبط ــن ت ــا م ــد هربن “ لق
ــا أن نســر لســبع ســاعات  ــل، و كان علين ــد اللي عن
ــارة  ــوارئ القي ــع ط ــا يف موق ــا. إنن ــول اىل هن للوص
ــذه  ــتالم ه ــداً إلس ــعيٌد ج ــي س ــهرين اآلن. إنن لش
املالبــس اليــوم. مل نجلــب معنــا أي شــئ عندمــا 
هربنــا، بإســتثناء وثائقنــا الشــخصية و املالبــس 
التــي كنــا نرتديهــا. شــكراً لحكومــة دولــة الكويــت 

ــاعدات.” ــذه املس له
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اســتفاد أكــر مــن 10,000 مــن  األشــخاص البالغــن مــن 
توزيعــات املالبــس املمولــة مــن حكومــة دولــة الكويــت.

ــباط و  ــى األرس  يف ش ــي وزعــت ع ــس الت ــت املالب تضمن
آذار عــى املعاطف،األحذيــة، األوشــحة، رساويــل حراريــة، 
الجــوارب، قبعــة صــوف للرجــال، و مالبــس إضافيــة 

ــاء. ــال و النس للرج

كل صنــدوق  مــن مالبــس الربيــع  التــي وزعــت يف شــهر 
ــادل وجــوارب  نيســان اشــتملت عــى ســرة خفيفــة وصن
ومالبــس داخليــة. كذلــك اســتملت النســاء الحجــاب 

ــة. ــة فضفاف ــة رياض ــال بدل ــتلم الرج وإس

جــرت عمليــات التوزيــع يف  مواقــع الطــوارىء يف كل مــن 
القيــارة  و حــاج عــي؛ حيــث تــم تســليم االرس املالبــس، 
مبــا يف ذلــك األرس التــي تعيلهــا النســاء، لــكل أفــراد العائلة 

البالغــن مــن العمــر 14 ســنة فأكــر.

نازحون عراقيون يستلمون مالبس شتوية خالل حملة توزيع املالبس فس موقع القيارة 

للطوارئ مبحافظة نينوى
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ــرة  ــت املوق ــة الكوي ــة دول ــه حكوم ــذي قدمت ــخي ال ــرع الس ــالل الت ــن خ م

ملســاعدة النازحــن العراقيــن مــن املوصــل و األكــر تــرراً متكنــت املنظمــة 

ــة للهجــرة توفــر مــا يــي: الدولي

18,000  مفارش وبطانيات

وزعت عى أكر من 6,800  أرسة

10,200  مجموعة من مالبس الشتاء والربيع

وزعت عى  كل من الرجال  والنساء 

8,327  حزم وقود عائلية  ) 40 لر  لكل أرسة(

2,000 خيمة مثبتة يف مواقع الطوارىء 

)1,140  يف موقع القيارة   و 860  يف  موقع حاج عي( 

500  فرن  لتحضر خبز  الصاج  وكل فرن مشرك بن عدة عوائل

الدعــم الصحــي:  املراكــز الطبيــة واملعــدات واالدويــة وســيارة االســعاف 

ودعــم املستشــفيات امليدانيــة يف املناطــق االكــر تــرراً ومســاعدة اآلالف مــن 

النازحــن مــن املوصــل.

ــن،  ــالح الدي ــوى، ص ــا يف نين ــم تقدميه ــة ت ــارة طبي ــن 42,000 إستش ــر م أك

كربــالء، كركــوك، و الســليانية.

ــارة  ــة و 2,000 إستش ــة جراحي ــّدم 75 عملي ــداين ق ــفى املي ــا و إن املستش ك

للمصابــن، بضمنهــا عمليــات جراحيــة طفيفــة، جراحــة و تقويــم العظــام، و 

إحــاالت للحــاالت الحرجــة.

3

ــت  ــة الكوي ــة دول ــل حكوم ــن ِقَب ــة م ــم ُمقّدم ِخَي

القيــارة  موقــع  يف   I و   H القطاعــن  يف  منصوبــة 

للطــوارئ



2

نــزح أكــر مــن 400٫000 عراقــي بســبب عمليــات املوصــل منذ 17 

أكتوبــر / ترشيــن األول 2016. لقــد فــروا مــن العنــف، الربــات 

ــاه،  ــذاء، املي ــر إىل الغ ــي تفتق ــق الت ــاد واملناط ــة،  اإلضطه الجوي

الكهربــاء و املســاعدة الطبيــة.

ــا حيــث مل يكــن  ــي يرتدونه ــروا مبالبســهم الت معظــم النازحــن ف

باســتطاعتهم جلــب أي شــئ للرحلــة املحفوفــة باملخاطــر، و غالبــاً 

مــا يحملــون أطفالهــم و أفــراد أرسهــم املُســنن.  وعنــد الوصــول 

اىل األماكــن اآلمنــة فإنهــم يف أمــس الحاجــة اىل املســاعدات 

ــانية. اإلنس

ــن  ــغ 4 مالي ــت مببل ــة الكوي ــة دول ــخاء حكوم ــت بس ــد ترع و ق

للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة  مســاعدات  لدعــم  أمــريك  دوالر 

للعراقيــن الذيــن نزحــوا بســبب العمليــات العســكرية يف املوصــل.

 وقــد ســاعدت ترعــات دولــة الكويــت بشــكل مبــارش أكــر مــن 000 , 100 مــن العراقيــن األكــر ضعفــاً و املترريــن مــن 

العمليــات العســكرية يف املوصــل. هــذه املســاعدات املنقــذة للحيــاة تتضمــن املــواد غــر الغذائيــة )البطانيات، الســخانات، 

الفــراش و أفــران الخبــز( و املالبــس الشــتوية و الربيعيــة، الوقــود، واملســاعدات الطبيــة. وقدمــت دولــة الكويــت أيضــاً 

ترعــات عينيــة بـــ 2000 خيمــة عائليــة إليــواء أكــر مــن 12,400 نــازح.

إن عمــل دولــة الكويــت اإلنســاين هــو جــزء مــن مبــادرة »الكويــت تقــف اىل جانبكــم” التــي أطلقهــا صاحــب الســمو أمــر 

البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح للتخفيــف مــن معانــاة األهــايل النازحــن بســبب القتــال.

هــذا الكتــاب يعطــي صــورة متواضعــة لعمــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة عــى أرض الواقــع يف العــراق كــا تدعمــه حكومــة 

دولــة الكويــت. و بفضــل كــرم دولــة الكويــت و شــعبها، تفــاِن موظفــي املنظمــة الدوليــة للهجــرة امليدانيــن، و التنســيق 

و الدعــم مــن قبــل حكومــة العــراق، فــإن املنظمــة الدوليــة للهجــرة ســتواصل تقديــم املســاعدة املنقــذة للحيــاة.

د. توماس لوثر فايس

رئيس بعثة العراق - املنظمة الدولية للهجرة

8 ايار 2017

املقدمــــة        



ــن  ــة م ــة نازح ــة عراقي ــن( طفل )اىل اليم

املوصــل تعيــش يف خيمــة ُمقّدمــة مــن 

ــارة  ــع القي ــت يف موق ــة الكوي ــل حكوم ِقب

ــوى ــة نين ــوارئ مبحافظ للط
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الكتابة والتصميم من قبل:

املنظمة الدولية للهجرة )بعثة العراق(

املكتب الرئييس يف بغداد 

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف العراق ديوان 2

املنطقة الدولية -  بغداد  - العراق

تلفون: 2600 3105 3908+ الفرعي 5857/5928 

  

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق -  أيار 2017

الغالف| أطفال نازحون عند توزيع الوقود يف موقع القيارة للطوارئ مبحافظة نينوى

http://www.iomiraq.net

iraqpublicinfo@iom.int
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إستجابة املنظمة الدولية 
للهجرة - العــراق 
ألزمـــة املوصـــل 
من خالل حكومة 
دولـــــة الكويت



إستجابة املنظمة الدولية للهجرة - العراق 
ألزمـــة املوصــــل 

مـن خـالل حكومـــة دولــــة الكـويت


