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إفتتاح مخيم جديد للمفوضية السامية لشؤون الالجئين إستجابة لموجة النزوح في غرب 
   الموصل

 

من الصراع الدائر في  للفرارقامت المفوضية السامية لشؤون الالجئين بإفتتاح مخيم أخر إستجابة لإلرتفاع بأعداد العراقيين النازحين حديثاً 

شخص خالل مدة أربعة ايام في  40,000غرب الموصل. و يقدر عدد النازحين من مناطق شمال غربي الموصل و المدينة القديمة بحوالي 

الماضي.األسبوع   

شخصاً من قبل وزارة الهجرة و المهجرين التابعة  11,000ذو القدرة على إستيعاب  1و قد تم تمويل المخيم الجديد المسمى بالسالمية 

للحكومة العراقية و تم تسلميه للمفوضية السامية لشؤون الالجئين و شركائها منظمة الخالص اإلنساني العراقية و منظمة أكتد الفرنسية و 

منظمة محفظة السامري من أجل تطوير العمل و إضافة األسيجة و نصب شبكة الطاقة الكهربائية و تحسين جودة المنشأت الصحية و شبكة 

 المياه.

كم جنوب الموصل و على الضفة الشرقية لنهر دجلة من قبل منظمة أكتد شريكة  30و سيتم إدارة المخيم الجديد و الذي يقع حوالي 

ية لشؤون الالجئين.المفوضية السام  

الذي يتم تشييده من قبل المفوضية السامية لشؤون الالجئين و المجاور لمخيم  2و في نفس الوقت يتم نصب أولى الخيم في مخيم السالمية 

شخصاً عند  30,000الكاملة حوالي ن قبل منظمة أكتد أيضاً و ستكون سعته اإلستيعابية م 2. و سيتم إدارة مخيم السالمية 1السالمية 

 إكتماله.

عاماً و النازحة من منطقة اإلصالح الزراعي من غرب الموصل : "كنا نعيش في  66و قالت حياة محسن سلطان ذات ال

 خوف و جوع و عطش تحت ظل الجماعات المسلحة باإلضافة إلى األلم الذي تحملناه."

ع ضغط الدم و مشاكل في القلب : "كان هناك أيضاً و أضافت السيدة المسنة التي تعاني من عدة أمراض كالسكري و إرتفا

 إنعدام تام للخدمات الصحية."

و قال برونو غيدو، ممثل المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العراق : "لقد كان موظفونا و شركائنا يعملون على مدار الساعة من أجل 

الموصل في األيام القليلة الماضية و نتوقع المزيد من موجات النزوح  إذ كنا نلحظ موجات نزوح كبيرة من غربتوفير المزيد من المأوى 

 الهائلة في األيام و األسابيع المقبلة في ما يمكن أن يكون المراحل األخيرة من الصراع."

اء المالبس التي و أضاف غيدو : " يبدو اإلرهاق و الصدمة جلياً لدى الواصلين الجدد و غالباً يصلون من دون أي ممتلكات معهم بإستثن

يرتدونها. و كان غالبيهم يعيش على وجبة واحدة في اليوم فقط و المتكونة في اكثر األحيان من الدقيق و الماء أو الحشائش و أوراق 

و  األشجار المغلية. و يتم توفير وجبة ساخنة لهم فور وصولهم و خيمة و بعض الحصائر و موقد للطبخ و بعض األمور المنزلية األساسية

 إحتياجات المطبخ الضرورية للعيش في المخيم."

مخيم إضافي من أجل اإلستجابة لموجة النزوح الواسعة النطاق من الموصل و  12و قامت المفوضية السامية لشؤون الالجئين بتشييد 

.في وقت سابق من هذا الشهر 2المناطق المحيطة بها. و قد تم افتتاح إحدى هذه المخيمات و هو حسن شام   

شخص من الموصل و المناطق المحيطة بها منذ شهر تشرين األول الماضي عندما إنطلقت العمليات  657,000و قد نزح أكثر من     

شخص من غرب الموصل منذ منتصف شهر شباط  480,000العسكرية وفق اخر االحصائيات الحكومية و يتضمن هذا العدد أكثر من 

شخص. 141,000مناطقهم بحوالي عدد العائدين إلى كما و يقدر   

 للمزيد من المعلومات
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   needham@unhcr.org +964 780 920 7282 أندرياس نيدهام  gluck@unhcr.org +964 780 920 7286  كاروالين كلك
 abdelkha@unhcr.org +964 7726163729  أميرة عبد الخالق  altatooz@unhcr.org   +964 780 195 8468  سيف ال طاطوز

 /https://www.facebook.com/UNHCRinIraq و فيسبوك  UNHCRIraq@ تابعونا على تويتر
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