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 األمم المتحدة والشر�اء في المجال اإلنساني �قدمون المساعدة اإلنسانیة لُألسر النازحة من الموصل

): إن تكثیف العملیات العسكر�ة الستعادة السیطرة على مدینة الموصل من تنظیم داعش �مكن أن یؤثر على ما �صل 2016تشر�ن األول/ أكتو�ر  17(�غداد، 
نة. وقد �ضطر ما �صل عدده إلى ملیون شخص من الفتیات والفتیان والنساء والرجال إلى مغادرة منازلهم قسرًا، ومن بین هذا ملیون شخص في المدی 1.5إلى 

شخص في األسابیع  200،000شخص قد �حتاجون إلى المساعدة الخاصة بتوفیر المأوى. وقد ینزح ما �صل عدده إلى  700،000العدد، فإن ما �صل إلى 
 لیات. وقام المجتمع اإلنساني وو�االت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة �التخطیط لتهیئة المساعدة منذ عدة أشهر.األولى من العم

جئین وشر�اء الحما�ة فرقًا لرصد الالسامیة لألمم المتحدة لشؤون ال تقع الشواغل المتعلقة �الحما�ة في طلیعة استعدادات المجتمع اإلنساني. ولدى المفوضیة
ة وتدخالت الحما�ة مع اُألسر �ما في ذلك ما یتعلق �الوثائق المدنیة، وجمع شمل  ،�سرعة لهم واالستجا�ةلنازحین الضعفاء االحما�ة على األرض لتحدید 

 السلطات.

اآلن أن ینفصلوا عن ُأسرهم أثناء اإلنخراط قسرًا في الصراع المسلح، و�مكن و وقد یتعرض األطفال في الموصل إلى مستو�ات مروعة من العنف، مثل التجنید 
ة من الصدمة العقلیة الفرار. وسیكون صندوق األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف) في الخط األمامي لالستجا�ة، مع فرق متنقلة جاهزة لالستجا�ة للحاالت الحرج

 ئم على أساس النوع اإلجتماعي.والبدنیة بین الفتیات والفتیان النازحین ومّدهم �خدمات الحما�ة الخاصة �العنف القا

النازحة األولى من  اُألسرحیث سیتم استیعاب ، جنوب الموصلفي في ثالثة مناطق ذات أولو�ة  المساكنمجال اإلنساني على إعداد ز الشر�اء في الو�ر�ّ 
 25،000شخص في البدا�ة، ولدیها  700،000من  الموصل. وتقوم المنظمة الدولیة للهجرة ببناء المواقع لحاالت الطوارئ والتي ستقوم �استیعاب أكثر

المأوى  لوازممجموعة من  50،000شخص. ولدى المفوضیة  150،000مجموعة �املة من المواد غیر الغذائیة الخاصة �فصل الشتاء تكفي لسد احتیاجات 
شخص وهناك خطط  45،000ة ببناء خمسة مخیمات ل شخص. أما خارج المواقع ذات األولو�ة، فقد قامت المفوضی 300،000في حاالت الطوارئ تكفي ل 

 شخص. 120،000لبناء ستة مواقع إضافیة في األسابیع المقبلة �سعة 

ص الفار�ن من الموصل. أن قام برنامج األغذ�ة العالمي بز�ادة العملیات �سرعة ولد�ه ما �كفي من الغذاء في المخازن لتلبیة اإلحتیاجات الغذائیة العاجلة لألشخا
النازحة من المناطق اآلمنة. وفي مرحلة  اُألسراقتراب د وسوف تنطلق من المستودعات فور احنات التا�عة لبرنامج األغذ�ة العالمي على أهبة االستعداالش

النازحة حدیثًا وغیرها من المساعدات  لُألسرالجاهزة لألكل المنقذة للحیاة  الغذائیة ، سیقوم برنامج األغذ�ة العالمي وشر�ائه بتوفیر الحصصالعاجلةالطوارئ 
التي تدیرها الیونیسیف و�رنامج األغذ�ة العالمي �التعاون مع صندوق األمم  االستجا�ة السر�عة لألمم المتحدةاإلنسانیة التي تمس الحاجة إلیها �جزء من آلیة 

 المتحدة للسكان ومجموعة من المنظمات غیر الحكومیة الشر�كة.

�ة اُألسر تتوفر لوازم النظافة و في المخیمات والمواقع.  اُألسرسف بتوز�ع المیاه الصالحة للشرب وتقد�م خدمات الصرف الصحي والتطعیم آلالف ستقوم الیونیكما 
الشر�اء في من خالل یتم توز�عها مجموعة من لوازم النساء والفتیات ل 35،000وقام صندوق األمم المتحدة للسكان �خزن  ،شخص جاهزة للتوز�ع 255،000ل 

 المجال اإلنساني.
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عیادة متنقلة لضمان توفیر  30شخص، �ما ستقوم بتوفیر  350،000حتیاجات تجا�ة إلسالطوارئ لال ومستلزماتقامت منظمة الصحة العالمیة �خزن األدو�ة 
فر�قًا متنقًال  25 بتجهیز صندوق األمم المتحدة للسكان أ�ضاً  قامسیارة إسعاف جدیدة. وقد  25الرعا�ة الصحیة األولیة. وقد تم تعز�ز قدرات اإلحالة ب 

وحدة من المرافق الصحیة، �ما في ذلك غرف الوالدة للنساء الحوامل. ولضمان تقد�م الدعم النفسي واإلجتماعي، و�دارة  20متخصصًا �الصحة اإلنجابیة، وأنشأ 
فر�قًا متنقًال. وتقوم المنظمة الدولیة  23ین من العنف الجنسي، قام صندوق األمم المتحدة للسكان بتعبئة حالة الطوارئ واإلحالة للنساء والفتیات المراهقات والناج

 الحتیاجاتهم الطبیة. یة متنقلة �ستجا�ة للمستوى األولللهجرة بتنفیذ أنشطة نفسیة اجتماعیة لتلبیة اإلحتیاجات الصحیة العقلیة للنازحین، وسیتم نشر فرق صح
 

المجال  نظمات غیر الحكومیة والمستجیبین المحلیین ذات أهمیة �بیرة لالستجا�ة على أرض الواقع. وتعمل األمم المتحدة �شكل وثیق مع الشر�اء فيالم ُتعتبر
كومیة الشر�كة هم أعضاء اإلنساني وتقوم بتنفیذ العدید من برامجها والتوز�ع عبر المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة. إنَّ معظم هذه المنظمات غیر الح

 نشطین في لجنة تنسیق المنظمات غیر الحكومیة في العراق.

، أشهر من التخطیط الدقیق واإلعدادوفي هذا الصدد صرحت السیدة لیز غراندي منسق الشؤون اإلنسانیة في العراق "تعد هذه الجهود المشتر�ة دلیًال آخر على 
 الموصل"، "لقد أعددنا ما استطعنا مع الموارد المتاحة." والتزامنا لتقد�م المساعدة إلى الشعب في

یولیو نداًء عاجًال طلب فیه مبلغ  -جاءت االستعدادات للموصل في سیاق نقص تمو�ل العملیة اإلنسانیة في العراق. و�ان المجتمع اإلنساني أطلق في تموز و 
ّلم تبرعات سخیة، إال أنَّ اغلب هذا التمو�ل بدأ �الوصول للتو. وفي أوائل شهر تشر�ن ملیون دوالر أمر�كي لإلستعداد لعملیة الموصل. و�الرغم من تس 284

ملیون دوالر أمر�كي الستكمال اإلستعدادات وتوفیر المساعدات الُمنقذة  367إلى  الُمحدثة �أنُه ستكون هناك حاجة أكتو�ر أظهرت اإلحتیاجات العاجلة -األول 
 ولى من العملیة اإلنسانیة. للحیاة خالل األشهر الثالثة األ

ملیون نازح من المدنیین وفقًا للمنظمة الدولیة  3.3ملیون عراقي حالیًا إلى شكل من أشكال المساعدة اإلنسانیة، �ما في ذلك  10وفي العراق، �حتاج أكثر من 
ملیون عراقي إلى  13 -12وصل، من المتوقع أن �حتاج ما �صل إلى للهجرة، و�ثیر منهم نزوحوا للمرة الثانیة أو الثالثة. واعتمادًا على حجم ومدة عملیة الم

 المساعدة اإلنسانیة �حلول نها�ة العام. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ولمز�د من المعلومات یرجى اإلتصال بـ  

 (Elkorany@un.org / +964 790 193 1292)مكتب نائب الممثل الخاص لألمین العام/ ومنسق عملیات اإلغاثة/ ومنسق الشؤون اإلنسانیة في العراق  السید �ر�م الكوراني،
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