
 
استمرار مصاعب النازحین العراقیین  على الرغم من انتھاء العملیة  العسكریة في الحویجة

 

أربیل -  في أعقاب اعالن الحكومة العراقیة في 5 تشرین األول إستعادتھا مدینة الحویجة والمناطق المحیطة بھا، أفادت مصفوفة المنظمة
الدولیة للھجرة  لتتبع النزوح بأن أكثر من 33,000 شخص قد نزح منذ إطالق الھجوم قبل اسبوعین؛  ومازال أكثر من 15,200 في حالة

نزوح  وأََن  17,700 منھم عادوا الى دیارھم. 

كركوك في  الحویجة  قضاء   في   – العراق  وسط  في  االخیرة  داعش  معاقل  ضد  عسكریة  عملیات  أیلول   21 في  العراقیة  القوات  بدأت 
والشرقاط في صالح الدین-  التي كانت تلك الجماعة قد استولت علیھا في عام  2014.

ووفقاً ألحدث البیانات الصادرة عن إدارة مصفوفة تتبع النزوح تم نقل معظم النازحین حدیثاً من الحویجة والشرقاط الى المخیمات ومواقع
الطوارىء الموجودة في المحافظات الثالث في  كركوك  ونینوى وصالح الدین.

وقد أشرف زیاد خالص مسؤول إدارة المعلومات في المنظمة الدولیة للھجرة في موقع حاج علي للطوارىء في خالل األسبوعین الماضیین
على تسجیل أكثر من 6,700 فرد ( أكثر من 1,300 عائلة).  وقال  خالص " تحسباً لتدفق أعداد جدیدة من النازحین داخلیاً من الحویجة

والشرقاط  الى موقعنا قمنا باعداد  وتحضیر مئات  القطع من الخیام وتأمین االمدادات الطبیة.

أَنَھ في ظل ھذا السیاق  لحاالت الطوارىء االنسانیة  البد من وجود تحدیات  كثیرة  "حیث أًَن العدید من النازحین  وأضاف خالص أیضاً 
والسیما النساء واالطفال یعانون من سوء التغذیة وبحاجة الى رعایة خاصة منذ اللحظة االولى".

واعتباراً من 4 تشرین األول یعیش 30,156 شخص ( 6,538 عائلة) في موقع حاج علي للطوارىء. وتزود كافة العائالت النازحة في
موقع حاج علي بخیمة وحزمة االغاثة األساسیة والحصول على الخدمات الطبیة.

قالت أم أنس  التي بدأت الرحلة مع طفلیھا في األسبوع األول من العملیة؛  ھربنا مع عائالت أخرى لیالً  وسرنا لمسافة  أكثر من ثماني
ساعات للوصول الى  نقطة التفتیش ومن ثم إنتقلنا الى موقع حاج علي للطوارىء.

أُم أنس ھي واحدة من عشرات النساء النازحات حدیثاً والتي تأتي للعالج في المركز الطبي للمنظمة الدولیة للھجرة في موقع حاج علي بسبب
عدم مقدرتھا الحصول على الطعام والرعایة الصحیة المناسبة تقریبا لثالث سنوات.

وحنان ھي الزائرة االخرى للمركز الطبي والتي الذت بالفرار من الحویجة مع أطفالھا الثمانیة، أربع بنات وأربع صبیان.

تقول حنان عن ھروبھم السریع من الحویجة " لقد ركضنا وتركنا خلفنا كل شيء النملك شیئا سوى المالبس التي نرتدیھا. لم استحم إلسبوع
إلني ال املك مالبس اخرى " .

" تلك اللیلة مشینا انا واطفالي طوال خمسة ساعات مع االف االشخاص االخرین وفي زحمة ھروب العائالت من المنطقة انفصل زوجي عنا
وانتھى بھ االمر في كركوك".

وتضیف حنان وھي جالسة بالقرب من ابنھا زید المصاب وكیس االدرار  یرافقھ " أُصیب إبني زید البالغ 7 سنوات برصاصة عندما كان
یركض وظل یسیر بالرغم من اصابتھ وھو مصاب االن وبحاجة الى عملیة جراحیة قریباً."

للھجرة الدولیة  للمنظمة  النزوح  تتبع  قبل مصفوفة  من  سابقا  تحدیدھم  تم  والذین  االخیرة  النزوح  موجة  في  إضافي  نازح  أتى 102,708   
كنازحین من الحویجة بین الفترة آب 2016 و 20 أیلول بسبب العملیات العسكریة المبكرة.

 وجدان التي نزحت مؤخرا من الحویجة قالت إن ولدھا البالغ ثالث اعوام في حالة سیئة منذ أربع او خمسة أشھر وتقول " لم یأكل شیئا في
الیومین االخیرین وال یستطیع المشي الن الرعایة الصحیة لم تكن متوفرة ھناك. إبني بحاجة  ماسة الى المساعدة النھ تعرض الى الجفاف

الشدید" لدى وجدان ولدین آخرین واضافت انھ عند ھروبھا سیرا على االقدام كانت تحمل طفلھا المریض.

http://iomiraq.net/file/37128/download
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قُتل زوج وجدان منذ ثالث سنوات واالن ومنذ وصولھا الى موقع حاج علي منذ أربعة أیام وھي بصحبة اوالدھا وتستطرد" امي وأخي بقوا
في كركوك وبفضل هللا نحن في أمان ھنا في حاج علي وھنا في المركز الطبي یُعالج الطبیب إبني المریض بسائل عن طریق الورید وسیتم

نقلھ قریباً الى المستشفى".

یمكن تحمیل ملخص أزمة النزوح من الحویجة والشرقاط 5 تشرین االول 2017 من خالل الرابط أدناه

...http://iomiraq.net/article/0/hawija-and-shirqat-crisis-displacement-over

و ما زال ھناك أكثر من 3.2ملیون عراقي نازح  في جمیع أنحاء العراق بسبب األزمة الحالیة التي بدأت في كانون الثاني 2014. ویعیش ما
یقرب من نصفھم في ترتیبات  خاصة، في حین یعیش 24 في المائة منھم في مخیمات و 12 في المائة منھم في ترتیبات مأوى غیر مالئمة

(مجمعات غیر رسمیة ، والمباني الدینیة، والمباني غیر المكتملة). وظروف السكن لـ 14 في المائة منھم غیر معروفة.

لمزید من المعلومات عن النزوح في العراق یرجى االطالع على موقع موقع المنظمة الدولیة –مصفوفة تتبع النزوح

http://iraqdtm.iom.int/default.aspx

 

لمزید من المعلومات یرجى االتصال: 

sblack@iom.int :ساندرا بالك، رقم الھاتف. 9647512342550+، البرید االلكتروني
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