
حمایة المدنیین محور االھتمام مع تصاعد القتال حول تلعفر في
العراق

في ما یلي ملخص لما قالھ المتحدث باسم المفوضیة أندریھ ماھیسیتش-الذي یُنسب إلیھ النص المقتبس- في المؤتمر
الصحفي الذي ُعقد الیوم في قصر األمم في جنیف.
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UNHCR/Caroline Gluck ©  عائلة عراقیة نازحة داخلیاً وصلت إلى مخیم حمام العلیل بعد نزوحھا من الصراع غربي الموصل

مع بدء العملیات الستعادة مدینة تلعفر في شمال العراق منذ یوم األحد، ال تزال المفوضیة قلقة بشأن حمایة المدنیین العراقیین.

وقعت مدینة تلعفر في محافظة نینوى - التي تقع على بعد 65 كلم شمال غرب الموصل - تحت سیطرة الجماعات المسلحة في عام 2014،
وكان عدد سكانھا قبل بدء الصراع حوالي 200,000 شخص، وقد فر أكثر من 30,000 شخص من المدینة منذ أبریل من ھذا العام،

ویعیش الكثیرون منھم في مخیمات تؤوي عائالٍت نازحة أخرى من الموصل بشكل خاص.

لم تكن الوكاالت اإلنسانیة قادرةً على الوصول إلى تلعفر منذ عام 2014، ولكن یقدّر بأنھ ما زال ھنالك آالف األشخاص في المدینة، ووفق
ما ذُكر، فإن الظروف صعبة جداً مع نفاد الغذاء والمیاه والنقص في الكھرباء وتراجع المرافق الصحیة، وقد ذُكر أیضاً بأن السكان الباقین

كانوا یعیشون على المیاه غیر النظیفة والخبز في الفترة الممتدة بین الثالثة واألربعة أشھر الماضیة.

عّرضت العائالت التي تمكنت من الفرار من المنطقة نفسھا لمخاطر كبیرة، وقال العدید من األشخاص بأنھم شاھدوا جثثاً على طول
الطریق، فیما أفادت تقاریٌر بأن البعض قُتلوا على ید مجموعات متطرفة، ویبدو أن البعض فقدوا أرواحھم نتیجة الجفاف أو المرض.

http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/8/599bf1014/protection-civilians-spotlight-fighting-intensifies-around-iraqs-telafar.html
http://www.unhcr.org/XB9


یمشي األشخاص الذین یغادرون تلعفر من دون غذاٍء أو میاٍه لمسافات طویلة للوصول إلى األمان، ولمدة تصل إلى 20 ساعة، وفي طقٍس
حاٍر للغایة حیث قد تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئویة، وغالباً ما یُجبرون على ترك األشخاص األكثر ضعفاً (األطفال، المسنون،

المعوقون) غیر القادرین على القیام بالرحلة الصعبة.

یشعر الكثیرون من الواصلین إلى نقاط التجمع (محطة وقود بادوش، تقاطع العقرب، نقطة تجمع المسیعد) بالتعب ویعانون من الجفاف،
وقد تعرض عدد كبیر منھم لإلصابات أو الجروح جراء إطالق النار واأللغام المتفجرة.

تواَجدَ شركاء الحمایة التابعون للمفوضیة في نقاط التجمع، وقاموا بتحدید وإحالة الحاالت التي تحتاج مساعداٍت خاصة مثل األطفال غیر
المصحوبین والمفصولین عن ذویھم.

استقبلنا في األسبوع الماضي حوالي 1500 عائلة في مركز عبور حمام العلیل الذي یبعد حوالي 20 كلم جنوب شرق الموصل حیث یتم
توفیر المآوي والمساعدات األساسیة.

باإلضافة إلى ذلك، نحن ننتھي من إعداد قطع أرٍض لـ 1,000 عائلة (6,000 شخص) في قطاع جدید -السالمیة 3 - یبعد حوالي 25 كلم
جنوب شرق الموصل، ومن المتوقع افتتاح الموقع في حوالي 10 أیام.

تولت المفوضیة أیضاً إدارة مخیم نمرود – على بعد حوالي 7 كلم من مخیم السالمیة ویتضمن قطع أرٍض لـ 3,600 عائلة - الذي سیتمكن
من استقبال ما یصل إلى 22,000 شخٍص نازحٍ من تلعفر في األیام المقبلة.

ونحن قلقون من احتجاز المدنیین العراقیین كدروع بشریة مجدداً، ومن احتمال تسبب محاوالت الفرار باإلعدام/إطالق النار، كما ندعو
جمیع أطراف النزاع للسماح للمدنیین بمغادرة منطقة النزاع والوصول إلى بر األمان.

نحن قلقون أیضاً بشأن التقاریر التي تفید أنھ في بعض األحیان تُمنع العائالت العراقیة النازحة من تلعفر من الوصول إلى بر األمان في
مواقع قادرة على استقبالھم، ونشعر بالقلق أیضاً إزاء التقاریر المستمرة التي تفید بتعرض النازحین من تلعفر للمضایقة واالنتقام

واالعتداء، ونحن ندعو مجدداً السلطات العراقیة لمضاعفة جھودھا لضمان الوقایة واإلبالغ اآلمن واالستجابة في الوقت المناسب لمثل ھذه
الحوادث، كما تكرر المفوضیة وتعبر عن دعمھا أیضاً للتدخالت رفیعة المستوى لمنسق الشؤون اإلنسانیة.

ما یزال ھناك أكثر من ثالثة مالیین شخص نازحین بسبب النزاع في العراق، ونحن نتوقع مزیداً من النزوح في األشھر المقبلة، مع سعي
الحكومة العراقیة الستعادة منطقتي الحویجة وغرب األنبار (القائم وعانة وراوة)، اللتین سیطر علیھما المتطرفون، مما قد یتسبب بنزوح

ما یصل إلى 100,000 شخص.

تعاني عملیات المفوضیة االنسانیة في العراق من نقص في التمویل، ونحن بحاجٍة ماسة للحصول على مبلغ 126 ملیون دوالر أمیركي
ھذا العام لبناء المخیمات ودعم العائدین وتقیم المساعدات الخاصة بفصل الشتاء. ویھدد النقص في التمویل بالتأثیر سلباً على استجابتنا

 
اإلنسانیة.


