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نســبًة اىل أحــدث التقاريــر ملصفوفــة تتبــع النــزوح هنــاك أكــر مــن 3.2 مليــون نــازح عراقــي 

ــتضيف  ــك يس ــة اىل ذل ــاين 2014 وباألضاف ــون الث ــذ كان ــاد من ــاء الب ــع أنح ــوا يف جمي نزح

العــراق مايقــارب 245,000 الجــئ ســوري حيــث يقيــم معظمهــم يف إقليــم كردســتان العراق.

458,358 هــو مجمــوع عــدد العراقيــن النازحــن الذيــن عــادوا اىل مواقعهــم األصــل أعتبــاراً 

منــذ 3 كانــون األول. حيــث %54 )247,932 فــرداً( مــن بــن هــذا املجمــوع عــادوا اىل 

محافظــة صــاح الديــن وبنســبة %20 )92,352 فــرداً( عــادوا اىل ديــاىل وبنســبة 15% 

ــوى. ــة نين ــادوا اىل محافظ ــد ع ــرداً( ق )68,958 ف

وفقــاً ملصفوفــة تتبــع النــزوح لتتبــع حــاالت الطــوارئ هنــاك مايقــارب 3,052 أرسة )18,312 

فــرداً( نزحــوا يف محافظــة نينــوى منــذ 12 ترشيــن الثــاين 2015 بســبب العمليــات العســكرية 

يف منطقــة ســنجار وحــوايل أكــر مــن نصــف عــدد هــذه النزوحــات أي مايقــارب )10,560 

فــرداً( قــد لوحظــوا يف منطقــة املوصــل.

ــود  ــن الوق ــل م ــن 13،000 برمي ــر م ــع أك ــرة بتوزي ــة للهج ــة الدولي ــت املنظم ــد قام وق

للنازحــن العراقيــن والاجئــن الســورين وأفــراد املجتمــع املضيــف يف املحافظــات الشــالية 

ــاً  ــخ أيض ــتاء وللطب ــل الش ــة يف فص ــرض التدفئ ــليانية لغ ــل والس ــوك وأربي ــن ده يف كل م

حيــث تــم متويــل 12،000 برميــل مــن ِقبَــل حكومــة الواليــات املتحــدة و 1،300 برميــل مــن 

ــة. ــزال التوزيعــات جاري ــا ومات ــل أملاني ِقبَ

يعمــل جهــاد مصطفــى كعامــل بنــاء يف أربيــل وهــو املعيــل الوحيــد لعائلتــه وقــد تحــدث 

مــع موظفــي املنظمــة الدوليــة للهجــرة بعــد أســتامه لقســيمة الوقــود.

ــغ  ــتأجرناها مببل ــد أس ــة وق ــر مكتمل ــة غ ــار يف بناي ــَي الصغ ــي وطف ــا وزوجت ــش أن “نعي

350,000 دينــار عراقــي شــهرياً .ليــس لدينــا الكثــر مــن املــال لننفقــه .الجــو يصبــح بــاردا 

ــال. ــدا يف الش ج
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النزوح  

توزيع اإلغاثة يف حاالت الطوارىء 

185,624

539,246

طرود المواد غ�ي الغذائية  
للأرس 

الأرس النازحة
 داخليًا  

18,048

3,235,476

مأوى  عند الطوارىء 

الأفراد

لتصفح مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة،

http://iomiraq.net/dtm-page يرجى زيارة الصفحة

املنظمة الدولية للهجرة/ مصفوفة تتبع النزوح, كانون الثاين 2014
لغاية كانون االول 2015

ليــس لدينــا املــال لــرشاء النفــط لذلــك نحــن محظوظــون جــدا لتلقــي هــذا الربميــل حيــث انــه 

يبقــي أوالدي يشــعرون بالدفــئ خــال الليــل.”

20,996
قسائم الوقود
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هذه الخيمة هي بيتنا اآلن ويجب ان ال نتخىل 

عنها.
عائلة ُعبيد 

ُعبيد وزوجته فخرية وحفيدته يف مخيم خيمة العراق يف بغداد

ــه  ــة بدخــول داعــش اىل مدينتهــم وألن أبنائ ــخ 15 نيســان عــام 2015، علمــت العائل يف تاري

يف الجيــش العراقــي علــم عبيــد انهــم ســوف يواجهــون املــوت املحقــق ولذلــك توجــه ُعبيــد 

وأرستــه اىل الســيارة وهربــوا عــىل الفــور. “ توجهنــا نحــو بغــداد وكان علينــا البقــاء بالقــرب 

مــن جــر بزيبــز ملــدة ثاثــة أيــام حيــث جــاء نــاس طيبــون وقدمــوا لنــا الطعــام ألنــه مل يكــن 

لدينــا أي يشء عــىل اإلطــاق .”

كان عــي أبــن ُعبيــد يقاتــل يف املنطقــة مــع ســبعة مــن زمــاءه ومتكــن مــن االلتقــاء بعائلتــه 

بالقــرب مــن جــر بزيبــز. “كنــا الوحيديــن الذيــن يدافعــون عــن هــذا الجــزء مــن املدينــة. مل 

ميكــن بأســتطاعتي أن أتركهــم فقررنــا أمــا أن نرحــل معــا أو نبقــى جميعــاً.”

علمــت العائلــة مبخيــم خيمــة العــراق يف بغــداد حيــث توجهــت إىل هنــاك, “ لقــد أســتلمنا 

خيمــة واملــواد غرالغذائيــة وكان هــذا أفضــل مــأوى متــاح “. حيــث أضافــت فخريــة, “حاولــت 

أن اجعلــه مريحــا وأعتقــدت أن األيــام الثاثــة التــي قضيناهــا يف الشــوارع ســتكون أصعــب 

تجربــة منــر بهــا ولكنــي كنــُت مخطئــة.”

واجهــت عائلــة عبيــد تحديــا آخــر عنــد هطــول أمطــار غزيــرة يف بغــداد. وقــال عــي,” قمنــا 

بجمــع الطــن ووضعــه أمــام الخيمــة ملنــع امليــاه مــن الدخــول، لكنهــا االمــر مل ينجــح حيــث 

ــية يف  ــول الدراس ــن الفص ــة م ــاء األرس اىل ثاث ــم أج ــم فت ــارب 20 س ــاه مايق ــق املي كان عم

مــدارس املخيــم.”

عندمــا توقــف املطــر عــادت األرس إىل الخيــام. قالــت فخريــة “ لقــد تــررت كل ممتلكاتنــا 

الشــخصية وغذائنــا كان فاســداً ومتــرض الكثــر مــن األطفــال. قــام أبنــي األكــرب الــذي يعمــل 

بعيــدا عــن بغــداد بأرســال املــال لــرشاء األغطيــة الباســتيكية لتغطيــة الخيــام.”

ــة  ــك باســتخدام األغطي ــاء خيمتهــا وذل ــة بإعــادة بن ــدأت العائل ــك بوقــت قصــر ب وبعــد ذل

الباســتيكية لتغطيــة الخيمــة, وقالــت فخريــة, “هــذه الخيمــة هــي بيتنــا اآلن ويجــب ان ال 

نتخــىل عنهــا ونحــن ممتنــون للمنظمــة الدوليــة الهجــرة لتعويــض الحاجــات التــي تــررت 

أو دمــرت.”

وعــىل الرغــم مــن هــذا الوضــع مازلنــا مســتمرين يف هــذه الحيــاة حيــث بــدأ أطفــال أخــي 

بالذهــاب إىل املدرســة االبتدائيــة هــذا العــام. املعلــات هــن نســاء نازحــات متطوعــات ولهــن 

جزيــل الشــكر لتعليــم األطفــال مجانــا.”

ــن  ــث يعمــل فقــط واحــد م ــال حي ــا هــي امل ــي نواجهه ــرب الت ــد, “ املشــكلة االك ــال عبي وق

ــا ولذلــك مل نتمكــن مــن رؤيتــه حتــى  ــايئ طــوال الوقــت ليتمكــن مــن توفــر الطعــام لن أبن

ــد.” خــال العي

قالــت فخريــة,” النــاس هنــا لطفــاء جــدا معنــا ولكننــا نريــد العــودة إىل الرمــادي حتــى لــو 

كانــت مدمــرة. وأنــا حقــاً أقــدر هــذه املســاعدة لكننــي لســت

مرتاحة الن هذه ليست مدينتي.”

قــال عــي، “والــَدي ليســا مرتاحــن ألننــا جميعــا نســكن يف خيمــة واحــدة حيــث ان بعــد كل 

هــذه الســنوات لكنهــم اليــزاال يريــدان أن يكونــا لوحديهــا “، وكذلــك قــال وهــو يضحــك, “ 

آمــل أن أجــد يومــاً مــا األنســانة املناســبة ألعيــش معهــا لســنوات عديــدة وعــىل الرغــم مــن 

كل يشء فنحــن نأمــل لألفضــل.”

“ ”


