
 

وحدة الطوارئ التابعة للمنظمة الدولیة للھجرة تقدم المساعدة إلى النازحین الجدد من تلعفر
 

أرسلت المنظمة الدولیة للھجرة (وكالة األمم المتحدة للھجرة) في األسبوع الماضي، فرق الطوارئ التابعة لھا في أربیل لتوفیر المواد غیر
الغذائیة في الخط األمامي وذلك إستجابة للنازحین الجدد في المستوطنات غیر الرسمیة. فالمستوطنون ھم أساسا من الرعاة الرحل الھاربین

من تلعفر، آخر معاقل داعش الرئیسیة في العراق.

٤٠ حوالي  بعد  على  تقع  قرى  من  أسابیع  ستة  نحو  قبل  فروا  الماشیة  رعاة  من  معظمھم  أسرة  قُرابة ٢٥٥  الموصل،  سقوط  أعقاب  وفي 
كیلومترا من قضاء تلعفر في محافظة نینوى العراقیة، إلقامة مخیم غیر رسمي في بادوش.

حیث تستعد القوات العراقیة لشن ھجوم عسكري على تلعفر في مقاطعة نینوى شمالي العراق. حیث كانت نسبة السكان ھناك تقریبا ٢٠٠ الف
شخص قبل ان یستولي علیھا داعش فى منتصف عام ٢٠١٤. وبالرغم من ان الجماعة المسلحة فقدت ما یقرب من ثلثى االراضي التى كانت

تسیطر علیھا من قبل، اال انھا مازالت نشطة فى بعض المناطق الشمالیة والغربیة فى المنطقة.

ویقع قضاء تلعفر التي تضم أكبر عدد من التركمان في البالد (وھي مزیج من التركمان السنة والشیعة العرب) على بعد حوالي ٦٠ كیلومترا
غرب الموصل.

ووفقا للتقاریر من تلعفر، ال یزال ھناك ما بین ١٠ آالف و٤٠ ألف شخص في المدینة، حیث یمنعھم تنظیم داعش من الفرار، أي بالضبط كما
فعلوا في غرب الموصل، فقد قاموا بإطالق النار على األسر التي تحاول الفرار.

فوجب على أولئك الذین فروا من المدینة ومعظمھم من النساء واألطفال والمسنین، أن یتخذوا طریقا متعرجا لتجنب قبضة داعش، فمعظمھم
یصلون في ساعات متأخرة من اللیل.

ففي األشھر األولى من عملیات شرق الموصل، كانت المنظمة الدولیة للھجرة أكبر مستجیب لتوزیع المواد غیر الغذائیة خارج المخیمات،
للخط المشتركة  اإلستجابة  أو كجزء من  مستقل  بشكل  المستعادة حدیثا، سواء  للقرى  الغذائیة  المواد غیر  من  قدمت مساعدات عاجلة  حیث 

األول بین الوكاالت.

فإن ھنالك خمسة شاحنات و ١٢ موظفا من فرق التقییم واإلستجابة السریعة للمنظمة الدولیة للھجرة قاموا بزیارة مستوطنة بادوش لتوزیع
تُعتبر للھجرة.  الدولیة  المنظمة  تقدیر  بحسب  شخص  نحو١٥٣٠  عددھم  یصل  الذین  للنازحین  الضروریة  الغذائیة  غیر  المواد  مساعدات 

المنظمة الدولیة للھجرة ھي أول شریك لتقدیم المساعدات الخاصة بالمواد غیر الغذائیة.

وشملت المجموعات المتنقلة خمسة مواد؛ الفرش وصنادیق التبرید والحصیر عبوة لتخزین المیاه واألغطیة الصیفیة وزعت إلى الرعاة الذین
اختاروا البقاء خارج المخیمات.

من القلیل  على  یحصلوا سوى  لم  "انھم  وأضاف  سیئة".  حالتھم  "إن  المنطقة  زاروا  الذین  للھجرة  الدولیة  المنظمة  فریق  أعضاء  أحد  وقال 
المساعدات".

كما أضاف، "بأن معظمھم عالقون ھناك ألنھم یریدون البقاء مع مواشیھم وال یمكنھم العودة إلى مزارعھم. ولكن في نفس الوقت، الكثیر منھم
یفكر في بیع قطعانھم والذھاب إلى المخیمات ومواقع الطوارئ، إذا لم تتحسن أوضاعھم ".

فقد أظھرت إستجابة الموصل أنھ على الرغم من أن نسبة عالیة من النازحین یختارون المأوى خارج المخیم، فإن إستجابة المنظمة الدولیة
للھجرة یمكن أن تكون غیر كافیة إال اذا كان الوصول إلى ھذه المناطق سھال.

وعلى الرغم من استمرار عملیات النزوح من قضاء تلعفر، فإنھ من غیر المتوقع حدوث نزوح جماعي مماثل للھجرة الجماعیة في غرب
الموصل. وفي الوقت الحالي، یتم نقل النازحین من قبل الجیش مباشرة إلى مواقع المخیمات.



وعوضاعن ذلك، تأمل المنظمة الدولیة للھجرة في إعطاء األولویة لھذه المواقع غیر الرسمیة في جنوب تلعفر، حیث تتوفر مساعدات محدودة
فقط بسبب صعوبة الوصول إلیھا. تتطلع المنظمة الدولیة للھجرة إلى إعطاء األولویة لإلستجابة للنازحین خارج المخیمات في المناطق التي

یصعب الوصول إلیھا من أجل عملیات تلعفر القادمة.

وبالنظر إلى انتشار الرعي في قضاء  تلعفر، ھنالك اتجاه متزاید نحو رفض األسر بدخول المخیمات، وذلك ببساطة ألنھم یریدون البقاء مع
وطلبت اإلنساني  المجال  في  الشرکاء  مع  بالتنسیق  للھجرة  الدولیة  للمنظمة  التابعة  الطوارئ  وحدة  قامت  االعتبار،  بعین  وأخذا  مواشیھم. 
دعوتھم لإلستجابة في الخط األول للنازحین خارج المخیمات الذین تکون تحرکاتھم أکثر تقییدا بشکل عام مع عدم توفر األسواق في مواقعھم.

الفئات ضعفا. النازحین خارج المخیمات في العراق من أكثر  الدولیة للھجرة في العراق: "یعد  قال توماس لوثر فایس رئیس بعثة المنظمة 
ومن الضروري أن یتمكن المدنیین النازحین من النزاع من الحصول على المساعدات اإلنسانیة وأن یتم تسھیل وصول الوكاالت إلى المناطق

التي یصعب الوصول إلیھا مثل ضواحي تلعفر".

فمنذ بدء العملیات العسكریة إلستعادة الموصل في تشرین األول ٢٠١٦، قامت وحدات الطوارئ التابعة للمنظمة الدولیة للھجرة وفرق التقییم
السریع بتوزیع ٥١,٢٣٧ طردا من المواد غیر الغذائیة في نینوى و ٢٣,٨٠٨ قسیمة للوقود و ٣,٢٢٠ طردا من مستلزمات تأھیل المأوى

لتحسین ظروف المأوى و ٦,٣٦٢ قسیمة للمالبس.

کما قدمت المنظمة الدولیة للھجرة مایقارب من ١,٧٦٥ طردا من مستلزمات المأوى الطارئة و ٥٠٠ فرن.

فمنذ حزیران ٢٠١٦، قامت وحدة الطوارئ التابعة للمنظمة باإلستجابة لممر الموصل في العراق وذلك بتوزیع ٦٢،٦٧٨ طردا من المواد
غیر الغذائیة، و ٣٨،٤٣٨ قسیمة للنفط ومستلزمات المساعدة للوقود، و ١٤،٤١٥ طردا من مستلزمات تأھیل المأوى و ٥،٩٨٨ طردا من

مستلزمات اإلیواء الطارئة.

ووفقا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولیة للھجرة، فإن ما یقدر بنحو ٨٣٧,٩٠٠ شخص (١٣٩,٦٥٠ أسرة) ما زالوا نازحین، وعاد
نحو ٢٣٩,٥٤٤ نازح، كما سیعود ما یقدر بنحو ٨٠٪ إلى مناطقھم األصلیة في شرق الموصل.

ومن بین النازحین الذین نزحوا مؤخرا بسبب عملیات الموصل العسكریة، یعیش أكثر من ٣٥١,٩٧٨ (أو ٤٢٪) نازح في المخیمات ومواقع
الطوارئ في جمیع أنحاء الموصل. وتستضیف مواقع الطوارئ التابعة للمنظمة الدولیة للھجرة ما یقرب من ٢٢ في المائة من ھؤالء األفراد.

تراقب مصفوفة المنظمة الدولیة للھجرة لتتبع النزوح بنشاط حركات النزوح في العراق.

یمكن العثور على اصدارات مصفوفة تتبع النزوح ومعلومات عن منھجیتھا على بوابة مصفوفة تتبع النزوح
http://iraqdtm.iom.int/EmergencyTracking.aspx :على

تتوفر أحدث أرقام مصفوفة تتبع النزوح والطوارئ عن حركات النزوح من الموصل على الموقع
http://iraqdtm.iom.int/default.aspx :التالي

https://we.tl/n94pEbxabZ :تم تصویر الفیدیو من قِبل فرق التقییم واإلستجابة السریعة، وتم انتاجھ من قِبل رابر عزیز

تم التقاط الصور من قِبل إلھام محمد طاھر (فرق التقییم واالستجابة السریعة).

 https://www.dropbox.com/sh/leyar2ghl0kkptz/AAD_FjIUjEQD243sc5Q_GU1Va?dl=0

 

لمزید من المعلومات، الرجاء االتصال بالمنظمة الدولیة للھجرة في العراق:

hjaberbent@iom.int :ھالة جابر، رقم الھاتف. 9647517401654+، البرید االلكتروني

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