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 نظرة عامة على الوضع اإلنساني:

العملیات العسكر�ة الستعادة الموصل من تنظیم داعش  حولتقار�ر التشیر 
في  المیدانیةإلى حدوث األنشطة العسكر�ة ساعة األولى  36خالل ال

و�ذلك التشهد تلك المناطق موجة نزوح ، سكاناكتظاظًا �الالمناطق األقل 
�بیرة تتعلق مخاوف  هناك . ال تزالفور�ة واسعة النطاق للسكان المتضرر�ن

كثافة األعمال العدائیة في المناطق ذات ال تشتد ، حیثحما�ة المدنیین�
 السكانیة العالیة والمناطق الحضر�ة.

 

 :التأثیر اإلنساني
بدأت مصفوفة تتبع ورصد النزوح التي تدیرها المنظمة الدولیة للهجرة العمل 

تشر�ن األول/ أكتو�ر. وفي الیوم  17لمتا�عة النزوح من الموصل في 
 وتقومعائلة أو أكثر.  50 بلغتحاالت نزوح �بیرة، بل األول، لم تسجل 

للوضع فور  مصفوفة تتبع ورصد النزوح �اجراء عملیات الرصد المستمرة
خصص)، واألمم المتحدة تمر�ز العملیات اإلنسانیة (المو�قوم . حدوث ذلك
 العسكر�ةالعملیات  اقترابفي النزوح مع  سر�عٍ  الرتفاعٍ  �االستعدادوالشر�اء 

 إلى المناطق المأهولة �السكان.
 

 :والتنسیقاالستجا�ة اإلنسانیة 
جنوب وحاج علي القیارة  وقاعدةالقیارة جدعة مناطق مجموعات اإلنسانیة مرتین في الیوم لثالثة مواقع ذات أولو�ة في ال�جري التخطیط التشغیلي المشترك بین 

ومواقع الطوارئ إلى  مخیمات أخرى  وتوجد شخص في الموجة األولى من النزوح. 87،000استیعاب ما �صل إلى  بوتیرة متسارعة للتمّكن منالعمل و�جري الموصل. 
 .في حاالت الطوارئ  السكنلتوفیر الدرجة الثانیة من  االشرق والشمال الشرقي من الموصل و�ستمر العمل فیه

 
والصرف الصحي والنظافة والمیاه  د مرافق المأوى في حاالت الطوارئ المواقع الثالثة ذات األولو�ة إلعدا في �عثات التقییم المشتر�ة بین الو�االت یومیاً وتتنّقل 

ت الطوارئ والمواد غیر الغذائیة، و�جري نقل وحدات الخزن مواد المأوى في حاالخزن الخیام وغیرها من الكهر�اء. و�جري �مدادات و الصحیة والصحة والبنیة التحتیة 
 .لى الجهة المقصودةإ المتنقلة

 
تتكون ُحزمة مساعدات آلیات . و وتتواجد آلیة االستجا�ة السر�عة وفرق الحما�ة المتنقلة لتوفیر المستوى األول من المساعدات للنازحین في مواقع التدقیق األمني

ة لكل وسیجري تقد�م حزمة واحدة من مجموعة آلیات االستجا�ة السر�ع االستجا�ة السر�عة من المیاه المعبأة والحصص الغذائیة ولوازم النظافة والمستلزمات النسائیة،
تمتلك مواقع حاالت الطوارئ، المخیمات و في و في البالد. آلیات االستجا�ة السر�عة  مجموعة من  287،000هناك اآلن لمدة أسبوع.  ُأسرة مكونة من سبعة أفراد

 مجموعة من مستلزمات 128،000 أ�ضاً  . هناك اآلنالصنبور� اط تزو�د المیاهقونخزانات المیاه، و  وحدات استحمامو  اً المیاه والصرف الصحي مراحیض مجموعة
 الصحة أ�ضاً  و�قوم مستجیبيسبوعین المقبلین. مجموعة أخرى في اإل 92،000من المتوقع وصول  ة في البالد، و�األسر والنظافة الصحیة المیاه والصرف الصحي 

 اإلمدادات واألصول �ما في ذلك مجموعات الصحة اإلنجابیة والعیادات المتنقلة. �خزن 

2# / النداء العاجلالعراق أوتشا  

 االستجا�ة اإلنسانیة للموصل
تشر�ن األول/ أكتو�ر 18  
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