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شخص كردي سوري الحدود إلى إقليم  ٢٠٠تشرين االول(، عبر ما يقارب من /١٢في ليلة السبت المصادف ) -محافظة دهوك 

العراق هربًا من القصف في شمال شرق سوريا. حيث عبرت األسر إلى إقليم كردستان العراق عبر قريتي مساكا وساحيال كردستان 

 من خالل نقاط الدخول غير الرسمية.

سوري من قبل قوات األمن المحلية إلى مركز المعالجة بالقرب من حدود ساحيال  ١٨٢وبعد يوم واحد من دخولهم للعراق، تم إحضار 

 محافظة دهوك الواقعة في شمال كردستان. في

 انتشرت فرق المنظمة الدولية للهجرة للتقييم السريع واإلستجابة في ساحيال، الستقبال العائالت السورية وتقييم حالتهم البدنية من أجل

 إيصالهم إلى أماكن أبعد.

إلجراء التقييمات الصحية في حاالت الطوارئ. حيث حيث تواجد في الموقع ثالثة من المهنيين الطبيين بما في ذلك طبيب نفسي، 

كان هناك ما يقارب من ثالثون مريضا جالساً للحصول على االستشارة. وبعد الفحوصات التي اجراها األطباء، تبين أن معظم األطفال 

ن بعضهم يعاني من مضاعفات ما بعد يعانون من التهابات في الجهاز التنفسي العلوي والتهاب اللوزتين واإلنفلونزا، وأما البالغين فكا

 الجراحة، فرط نشاط الغدة الدرقية والربو.

 كما ساعد الفريق الطبي امرأتين حاملتين، حيث تبين فيما بعد بأنهما في حالة مستقرة.

وكذلك تم فحص جميع المرضى وإعطائهم العالج الالزم حيثما كان ذلك متاًحا. أما الحاالت التي لم يمكن عالجها على الفور، سيتم 

 متابعتها.

 ففي مركز المعالجة، قدمت المنظمة الدولية للهجرة أيًضا الطعام والمشروبات لألسر الكردية السورية الذين تم نقلهم بالحافلة إلى مخيم

 ( لالجئين في محافظة دهوك.١وميز )د

وبهذا الصدد قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، السيد جيرارد وايت: "تشعر المنظمة الدولية للهجرة في العراق بقلق 

ايت حديثه قائال، شديد إزاء األزمة الناشئة في شمال سوريا، والتي تُعرض اآلالف من األفراد المستضعفين للخطر". أكمل السيد و

"بالتعاون مع شركاء األمم المتحدة، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة في العراق بدعم السوريين أثناء عبورهم الحدود، مع توفير الحماية 

 والمساعدات لهم".

( ذات الصلة REMAPسوف تستمر المنظمة الدولية للهجرة في العراق في رصد عدد الوافدين على الحدود. سيتم إجراء دراسة )

 بمبادرة مصفوفة تتبع النزوح لتقييم عدد السوريين الذين يعبرون الحدود إلى العراق عبر نقاط الحدود الرسمية.

كما سوف تدعم المنظمة الدولية للهجرة في العراق إستجابة األمم المتحدة لتدفقات النزوح من خالل توفير وسائل النقل التي يمكن أن 

من مرافق االستقبال إلى المخيمات وخدمات فرق التنسيق وإدارة المخيمات والتقييمات الصحية )بما في ذلك  تنقل األسر السورية

االستشارات المتعلقة بالصحة العقلية والنفسية االجتماعية( وخاصة على الحدود، من خالل رصد تدفقات النزوح لنتاج تقارير مصفوفة 



ها من المواد غير الغذائية حسب الحاجة، ومن خالل التواصل مع المجتمعات لتسهيل تتبع النزوح وتوفير مجموعات المأوى وغير

 تبادل المعلومات.

  

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بوحدة اإلعالم للمنظمة الدولية للهجرة في العراق على البريد 
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