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	المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین تفتتح مخیم حسن شام 2	لنازحي غرب الموصل
 

قامت المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین بإفتتاح مخیم جدید و ھو حسن شام 2 إلستیعاب االالف من العوائل التي نزحت 
مؤخراً  و للذین یفرون من العملیات العسكریة الدائرة في غرب الموصل. و قد بدأت أولى الحافالت المكتظة بحوالي 150 

ً  بالتوافد للمخیم صباح الیوم.  شخصا

و یعد المخیم أحدث ما شیدتھ المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین و شركائھا إستجابة لحالة الطواريء بالموصل. و تم إفتتاح 
 مخیم حمام العلیل 2 قبل أقل من شھر و بسعة تصل لحوالي 30,000 شخص. و قد قارب المخیم على اإلمتالء حالیاً.

و تستلم كل عائلة، وفق حجمھا، فور وصولھا لمخیم حسن شام 2 خیمة واحدة و بعض األمور األساسیة األخرى و التي 
تتضمن البطانیات و الحصائر و موقد للطبخ و برامیل بالستیكیة لخزن الوقود أو الماء و صفائح بالستیكیة و أدوات طبخ. و 

منذ الیوم أصبحت 1,000 خیمة جاھزة إلستیعاب قرابة ال6,000 شخص. و تصل سعة مخیم حسن شام 2 الكلیة لقرابة 
 9,000 شخص عند إمتالئھ. 

و قال قال خضر من حي الحرمات الواقع غربي الموصل و الذي وصل الیوم إلى المخیم : "لقد لذنا بالفرار من قصف شدید 
 في الموصل. و لم تكن لدینا أي خدمات أو طعام أو ماء."

 و أضاف : "لقد تمكنا من الھرب عندما سمعنا أصوات طائرات فوقنا. حینھا علمنا بأنھ من االمن أن نحاول الھرب بعیداً".

و قال ممثل المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین في العراق برونو غیدو : "ال تزال ھناك أزمة نزوح ھائلة بعد مضي أكثر من 
 ستة أشھر على بدء العملیات العسكریة في الموصل."

 و برغم الخطورة البالغة ال تزال أعداد الناس الذین یلوذون بالفرار من غرب الموصل ال تتناقص.

و أضاف غیدو : "نحن ال نزال نخشى مزیداً  من األعداد الھائلة للناس من غرب المدینة و لھذا تستمر المفوضیة السامیة 
لشؤون الالجئین و شركائھا بتحضیر مخیمات جدیدة لتكون مستعدة إلستیعاب ھؤالء الفارین من الموصل و الذین ھم بحالة 

 ماسة للمساعدة."

و وفق اإلحصائیات الحكومیة قد نزح أكثر من 610,000 شخص بصورة كلیة من الموصل و المناطق المحیطة بھا منذ شھر 
تشرین االول عندما بدأت العملیات العسكریة و من ضمنھم حوالي 434,000 شخص من غربي الموصل منذ منتصف شھر 

 شباط.

و یقدر عدد العائدین إلى مناطقھم األصلیة بحوالي 132,000 شخص. و قد تحدثت العوائل التي الذت بالفرار من غربي 
 الموصل عن تدھور األحوال مع إزدیاد حدة الصراع و كذلك عن شح كبیر بالطعام و الوقود و الماء.

و یعد مخیم حسن شام 2 أحد 12 مخیم قامت المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین بتشییدھم إستجابة لموجة نزوح ھائلة من 
 الموصل و المناطق المحیطة بھا. و ھناك مخیم اخر و ھو السالمیة 2 ذو سعة تصل ل60,000 تحت اإلنشاء.
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