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 :اإلنساني نظرة عامة على الوضع

بدأت العمليات العسكرية الستعادة تلعفر 
آب /  20صباح يوم  داعشمن تنظيم 

أغسطس. وقد فر آالف األشخاص من 
للحملة  تلعفر في األيام األخيرة، تحسبا  

العسكرية المقبلة. ويعيش ما يقدر بنحو 
شخص في المنطقة، بما في ذلك  40،000

 في مدينة تلعفر 10،000ما يصل إلى 
 30،000أكثر من  . وحتى اآلن، فر  نفسها

مدني من تلعفر منذ نهاية نيسان / أبريل، 
 األشخاصومن المحتمل أن يغادر آالف 

 ويجري نقلأثناء العملية العسكرية. 
ن الذين تمكنوا من الفرار من القتال يالمدني
في مسعيد إلى  تجمع النازحين مراكزإلى 

بوير إلى الشمال الالجنوب الشرقي، و 
بالقرب من مطار تلعفر إلى الجنوب من المدينة، حيث يحصلون على المساعدة الطارئة. وبما أن إمدادات المياه والغذاء  مؤخرا  ن الذي أنشئ ياتلماو إلى موقع الشرقي، أ

 .ا  بالغا  قلقتشكل المدنيين المتبقين  سالمةوتشتد حدة القتال، فإن  داعشتنخفض في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم 
 

 ألثر اإلنساني المتوقع:ا

توفير الرعاية الصحية  إن اللحظة األكثر خطورة التي يواجهها المدنيون عادة هي عندما يغادرون منازلهم من أجل السالمة. وبالنظر إلى هذه الظروف الصعبة، فإن
، فقد تنشأ تحديات نتيجة لقدرات النقل المحدودة وكذلك جدا   عدد النازحين كبيرا  . وثمة شاغل آخر هو أنه إذا كان ا  ضروري ا  أمر  جمع النازحين ُيعدت راكزمالكافية في 

يوم. ويواجه المدنيون الذين ما ال يفشخص  3،000إلى  500 ـالجيش قادر على نقل ما يقدر ب وُيذكر بأن أماكن المخيمات المخصصة إليواء النازحين من تلعفر.
 قادمة.زالوا في تلعفر مجموعة من تحديات الحماية خالل الفترة ال

 

 االستجابة اإلنسانية والتنسيق:

 الحكومةالشرکاء في المجال اإلنساني بدعم استجابة  قوميو تتولى حكومة العراق قيادة العملية اإلنسانية، حيث تقدم المعونة الطارئة والنقل إلى مواقع الطوارئ للنازحين. 
المجال اإلنساني بمساعدة السكان النازحين  فيحسب الطلب. ويقوم الشركاء  مات،يي المخالشاملة ف اإلنسانيةالمساعدة تقديم و  جمع النازحينتبالمساعدة الطارئة في نقاط 

إلى دعم تقديم النساني في منطقتي مسعيد وبوير، حيث تتوفر لهم مجموعة كاملة من الخدمات اإلنسانية. وقد طلبت قوات األمن العراقية من الشركاء في المجال اإل
يتلقى المدنيون المياه والغذاء  لتجمع،ا. وفي نقاط المساعدة اإلنسانية فيه بحشد وم المجتمع اإلنساني حاليا  يق حيث ،الذي ُأنشئ مؤخرا  ز تلميان الثالث لتجمع النازحين مرك

، يتم إيواء النازحين في لتدقيق األمنياحتياجاتهم الصحية العاجلة. وبعد التقييم  جرييما كمن الشمس، الذي يقيهم على مرافق الصرف الصحي والمأوى  يحصلونو 
 واالحتياجات. لنزوحالزيادة معدل  اهزةجة للتأكد من أن االستجابة اإلنسانية بعناي لوضعا. ويجري رصد محافظة نينوى جنوب مخيمات في
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