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 :اإلنساني نظرة عامة على الوضع
في  داعشبدأت العملية العسكرية الستعادة مدينة تلعفر وضواحيها من تنظيم 

 بسرعة أكبر مما كان متوقعا   وسرعان ما تطورت األحداثآب / أغسطس،  20
آب / أغسطس، دخلت قوات األمن العراقية  26في البداية. وفي يوم السبت 

قوات األمن  سيطرتكما مدينة تلعفر ورفعت العلم العراقي في وسط المدينة. 
على المدينة واألجزاء الشرقية من المنطقة. وتشير التقارير اإلعالمية  العراقية

المراحل النهائية من العملية العسكرية  وصول القوات العراقية إلىالحالية إلى 
قوات التلعفر. ومن المتوقع أن تخضع المنطقة بأكملها لسيطرة  شمال قضاءفي 

 يام المقبلة.في غضون األ العراقية
 

 :النزوح
شخص  40،000إلى  10،000في بداية العملية، كان هناك ما يقدر ب 

بقوا في المنطقة بأكملها. داخل تلعفر. ومع ذلك، وفي منتصف الطريق خالل العملية التي استمرت أسبوعا ، أشارت التقارير إلى أنه على األغلب هناك بضعة آالف فقط 
ة، كان التحقق من األمر مستحيال ، وُيعتقد اآلن بأن معظم السكان قد غادروا في نهاية حزيران / يونيو، ويعتقد بأن العدد الحالي من ومن دون الوصول إلى المنطق

 المدنيين الذين ما زالوا في مدينة تلعفر قليٌل.
 

 20،204أن الميدانيين بشركاء الأغسطس. وأفاد آب/  13 وحتىأبريل  نيسان/ نهاية ذمنفي الفترة شخص المنطقة  22،000لألرقام الصادرة عن السلطات، غادر  ووفقا  
الذين غادروا تلعفر حوالي  النازحينآب / أغسطس. ومنذ نيسان / أبريل، بلغ عدد  22و 14في الفترة ما بين في بوير ومسعيد  التجمعآخرين فروا عبر نقطتي  شخصا  

 .مسجلةآخرين قد فروا منذ نيسان / أبريل؛ أعدادهم غير  نازح. ومن المفهوم على نطاق واسع أن آالفا   42،000
 

عبور شخص ال 1،000شخص آخرين. ومن بين هؤالء، حاول نحو  1،500أغسطس، كانت هناك تقارير عن نزوح آب/  26المدينة يوم السبت  مركزاستعادة  بعد
، وعلى أثر ذلك، عادت من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعشتسقط اون القريبة إلى نقطة األمان في نقطة تفتيش بشار. وفي انتظار الوصول، بدأت نيران اله

سمح  ،أغسطس /آب 28. وفي ليحمام العل إلی نقلهم، وتم العراقيةقوات ال عليها طريستالتي  ةياضيمنطقة الع یإل جميعهم وصلواالتالي،  اليومإلى الوراء. وفي األسر 
بأن  في المجال الصحيالطبية. وأفاد الشركاء  والمساعدةوالصرف الصحي والنظافة الصحية  والماءالطعام  حصلوا علىبالعبور عند نقطة تفتيش بشار، حيث  للنازحين

إلى حمام العليل  شخصا   1،040لألزمات بتيسير نقل التنسيق وقام المركز المشترك أخطر الحاالت إلى مستشفى قريب. ، كما تم نقل تلقوا مساعدة طبية شخصا   90
 ينتظرون نقلهم إلى حمام العليل. إضافيا   نازحا   460النقل الذي توفره وزارة الهجرة والمهجرين في نفس اليوم. وهناك  من خالل

 

 سعة المخيم:
 347. كما تم نقل قطعة سكنية 3،600الذي تبلغ سعته مخيم سالمية نمرود الجديد مام العليل إلى التدقيق األمني في حعائلة من موقع  360في يوم السبت، تم نقل 

، وسيتم مام العليلحعند نقطة عبور  يقيمونشخص(  9،000أسرة إضافية )حوالي  1،500حد. وأفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بأن عائلة اخرى يوم األ
حالة الحاالت األكثر ضعفا   إلى مخيم سالمية نمرود. ويشكل شركاء الحماية جزءا   نقلهم إلى  ال يتجزأ من عملية تسجيل المخيمات للنازحين، ويعملون على تحديد وا 

 إلى أن الحكومة تعتزم تسريع عودة المدنيين إلى تلعفر حيثما أمكن. غير مؤكدة أولية تقارير وتفيدالخدمات المتخصصة في الوقت المناسب. 

 
 

 كتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤونم
ث التقرير الُمحد   | في العراق اإلنسانية
 2تلعفر # حولالعاجل 

 االستجابة اإلنسانية في تلعفر
2017 آب/ أغسطس 29  

mailto:pond@un.org
http://www.unocha.org/

