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 نظرة عامة على الوضع 
العراق. نشعر �القلق  في 3و�مثل ذلك تصعیدًا لحالة الطوارئ إلى مستوى  ،بین عشیة وضحاهابدأت عملیة استعادة مدینة الموصل من تنظیم داعش 

 .2014العمیق إزاء اشتداد القتال والعواقب اإلنسانیة المحتملة لسكان مدینة الموصل الذین عاشوا تحت سیطرة تنظیم داعش منذ حز�ران/ یونیو 
 

 :التأثیر اإلنساني المحتمل

 إمكانیة تضرر . وتشیر التقدیرات إلى2016فبرایرشهر شباط/ للعملیات العسكر�ة في الموصل منذ  ةالمحتمل لآلثارالشر�اء في المجال اإلنساني  خطط
والمتفجرات  والعبوات الناسفةتبادل إطالق النار وهجمات القناصة تتمثل بالمدنیین في الموصل تهدیدات متعددة  وقد یواجه ملیون شخص. 1.5 -1.2

بین خطوط  أو ُ�حاصرون �القوة،  ینالعراقیعشرات اآلالف من الفتیات والفتیان والنساء والرجال  إخراج من ن المستجیبو من مخلفات الحرب. و�خشى 
 �دروع �شر�ة. یتم استخدامهمصار أو حتحت  أو �قعون ، القتال

 
شخص في األسابیع األولى من عملیة  200،000العدید من المدنیین من المدینة. واستنادا إلى معلومات التخطیط الحالیة، فقد ینزح نحو قد �فر و 

توفیر طرق آمنة شخص إلى مأوى الطوارئ. ومن الضروري  700،000قد ینزح ملیون شخص، و�مكن أن �حتاج فسینار�و، أسوأ الموصل. وفي 
النزوح سیكون سینار�وهات جمیع  وتقر�بًا في، �بیراً  األلغام األرضیة وغیرها من المتفجرات من مخلفات الحرب تهدیداً وقد تشكل السكان المدنیین. لهروب 

لى مواقع إ نقلهمیتم س، و�عد الوصول إلى هناك. المحددة التجمعالموصل عبور خطوط الصراع للوصول إلى نقطة من من الضروري للمدنیین الفار�ن 
األول من  إلى المستوى الضعیفة  اُألسرستحتاج حر�ات، تفي �ل مرحلة من هذه الو . المحددة مواقع الطوارئ و  المخیماتو�عده إلى  التدقیق األمني
یاجات الحما�ة أولو�ة احتستشكل النظافة الصحیة. و و نقذة للحیاة �ما في ذلك المأوى والغذاء والرعا�ة الصحیة والمیاه والصرف الصحي المساعدات المُ 

 الضعف الحاد نتیجة ألشكال مختلفة من الصدمات النفسیة الشدیدة. منالعدید من النازحین من الموصل  حیث یرجح أن �عاني، كبیرة
 
 

 االستجا�ة اإلنسانیة والتنسیق
/  أكتو�ر، قام مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة �إنشاء مر�ز للعملیات اإلنسانیة (المخصص) في أر�یل الجتماع األولتشر�ن  8و�تأر�خ 

النزوح  لموجةمنسقي المجموعات، ومنسقي العمل المدني والعسكري وغیرهم من الجهات الفاعلة اإلنسانیة األساسیة للتخطیط المشترك الستجا�ة متماسكة 
ستعدادات اإل یتكثیفخصص تالم�قوم هذا الفر�ق في صفوف القوات على طول خطوط الجبهة، و ، هناك جاهز�ة �بیرة . واستنادا إلى تقار�رقعةالمتو 

 للعواقب اإلنسانیة المتوقعة خالل األسابیع المقبلة.
 

توفر و� من خالل عملیة تخطیط مشتر�ة الستیعاب النازحین. لطوارئ مخیمًا وموقعًا لن وعشرو سبعة  تم تأكید وتحدیدأكتو�ر، / األولتشر�ن  16 بتأر�خ
 إنها تكون قید شخص أو 250،464ل  قطعة أرض أخرى  41،744تهیئة  المقررشخص. ومن  60،084مساحة سكنیة ل  10،014 ما مجموعه حالیاً 

ومن خالل جهود التنسیق األولى.  لموجة النزوحلو�ة مواقع ذات أو �اإلنشاء. وقد تم تحدید ثالثة مخیمات في الجنوب والجنوب الغر�ي من الموصل 
تقد�م لالستعداد لمجموعات العمل مع الشر�اء  . وتعملعلى أساس یومي یتوفر المز�د المساحات السكنیة والتقییمات والز�ارات المیدانیة وأعمال البناء، �ات

 .للمخزوناتتخز�ن المشترك التحشد ب الدعم اللوجستي مجموعةوتقومة المساعدة وتشغیل الخدمات في المخیمات ومواقع الطوارئ. 
 
 

ونقاط  المیاه والصرف الصحي في مواقع التخز�نالخاصة � نقل إمدادات الغذاء والمواد الصحیة واألدو�ة ومستلزمات اإلیواء والمساعدة�الفعل بدأ وقد 
 42،100و أسرة، 220،000ل لمدة ثالثة أ�ام خیمة؛ وحصص غذائیة جاهزة لألكل  59،800لتوز�ع ما یلي: الجاهزة لالمساعدة وتتضمن التوز�ع. 



مستلزمات مجموعة من  42،500و ؛طن من األدو�ة 240؛ وفصل الشتاء مجموعة من لوازم 35،000؛ ومن األدوات المنزلیة الضرور�ة مجموعة
على  متنقالً  اً فرق 66مجموعة الحما�ة وتضم أخرى في طور اإلعداد.  مخزوناتو  لإلرسالجاهزة الالعدید من أشكال المساعدة وهناك ة. �اُألسر النظافة 

ستقوم في األ�ام األولى من االستجا�ة، و للحما�ة العامة.  12و  يللعنف الجنس 26ولحما�ة الطفل،  28لتقد�م المساعدة، �ما في ذلك  أتم االستعداد
إلجراء عملیات تقییم  في المجال اإلنساني �االستعدادشر�اء ، �ما سیقوم العن أنماط النزوحتوفیر معلومات أساسیة ب نزوح في العراقمصفوفة تتبع ال

 والمواقع في حاالت الطوارئ. المخیماتحتیاجات السر�عة في لإل
 

. و�جري تهاو�دار  المخیمات�إنشاء وثیق مع وزارة الهجرة والمهجر�ن وغیرها من السلطات حول المسائل المتعلقة التنسیق الالجهات الفاعلة اإلنسانیة � وتقوم
لتنسیق األنشطة الالزمة لتوفیر  ، وذلكالتنسیق على المستوى الوطني من خالل فر�ق إستشاري رفیع المستوى الذي تم تشكیله من قبل رئیس وزراء العراق

 .ةاإلنسانی الشؤون  لیم �ردستان والقیادة العسكر�ة ومنسقالمأوى للنازحین القادمین من مناطق محافظة نینوى. و�تكون الفر�ق من حكومة العراق وحكومة إق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المعلومات من المز�دعندما تتوفر  لموصلل اإلنسانیة االستجا�ة حول المقبل النداء العاجل تحدیث صدر� سوف
 .elkorany@un.org، +964 790 193 1292 ،الكوراني كر�م: اإلعالم وسائللإلستفسارات المتعلقة ب

 barber@un.org �ار�ر، لو�ز: خرى األ ستفساراتلال
 

 

 .مستمر لتغیر تخضع أعاله الواردة والمعلومات أنَّ األوضاع تتغیر. التداول وقت في البیانات على توافر الوثیقة تعتمد هذه: تنو�ه
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