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تشرين األول/ أكتوبر 91  
 

  

 نظرة عامة على الوضع:
تنظيم داعش عسكرية الستعادة الموصل من العمليات بينما تستمر ال

لمنظمة تتبع النزوح التابعة ل الئحةالتحرك باتجاه المدينة، سجلت ب
مدينة جنوب شرق للهجرة الدفعة األولى من األسر النازحة في الدولية 

فيما يتعلق مخاوف جدية اك نهال تزال و الموصل في محافظة نينوى. 
ذات  في المناطقاألعمال العدائية  حيث تتكّثفحماية المدنيين ب

 الكثافة السكانية العالية والمناطق الحضرية.

 

 التأثير اإلنساني

تشرين 91يوم تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة  الئحةسّجلت 
تشرين  91األول/ أكتوبر، أولى موجات النزوح منذ بدء الرصد في 

 ، حيث تقيمالقيارة ناحيةجميع الوافدين في  جلس  قد األول/ اكتوبر. و 
ستقبال والمخيمات. اإلفي مراكز  (شخص 9،133) أسرة 053

 91 بتأريخ الالجئينألمم المتحدة لشؤون السامية لمفوضية الوأشارت 
اج بعّ قضاء الجئ من  133أكثر من  إلى عبورأكتوبر  تشرين األول/

في منطقة  للنازحينإلى مخيم  ووصلواسوريا  إلىفي محافظة نينوى 
 الهول في الحسكة.

 
 االستجابة اإلنسانية والتنسيق

إجراء تقييم الحماية تشرين األول/ أكتوبر ب 91بتأريخ مجموعة الحماية قامت القيارة. و  إلى الوافدةتقوم آلية االستجابة السريعة بتقديم المساعدة العاجلة لألسر النازحة 
دارة كما س. الشامل، وتقييم وضع الحماية العاجلةتحديد الثغرات لالسريع  المعلومات الديموغرافية  وجمعتقييم اإلحتياجات اإلنسانية العاجلة ب اتمخيماليقوم شركاء تنسيق وا 

، وذلك القيارة ناحيةمنطقة شمال ل على إجراء تقييم اإلنسانيةجنبًا إلى جنب مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون  السريعةشركاء آلية االستجابة ويعمل حسب الموقع. 
 المخزوناترسال مزيد من المساعدات الطارئة من إلى إنتائج الدراسة  وستؤديعاجلة. المساعدات الوتقديم  بشكل أفضل وصولالتحديات و حتياجات اإلنسانية اإلفهم ل

 المساعدة. بتقديمشركاء لل والسماح
 

لمواقع في حاالت الطوارئ لموجة نزوح متوقعة بينما يقوم الشركاء في المجال اإلنساني بزيادة المساعدات لألسر النازحة حديثًا، فإنهم يستمرون في إعداد المخيمات وا
في  لمأوىإضافية لفة لخلق قدرة مكثّ اللوجستية الجهود التركيز محور  عتبرت   قاعدة القيارة والحاج عليو المواقع الثالثة ذات األولوية في جدعة القيارة  إن  واسعة النطاق. 

 لمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والرعاية الصحية .واحتياجات افي حاالت الطوارئ األغذية البنية التحتية لتوزيع  الستكمال تشتد الحاجة إليها الوقت الذي
 

المخيم قدرة ألول مرة لمناقشة  تشرين األول/ أكتوبر، 91بتأريخ  لموصلللالستجابة األعلى  االستشاريفريق إلتقى الإذ . التنسيق على المستوى الوطني مستمراً ال يزال 
دارة والموقع و   المخيمات. التدقيق األمني إلىمن مواقع  السكان نقلوترتيبات المخيم ا 

 
 
 

 سوف يصدر تحديث النداء العاجل المقبل حول االستجابة اإلنسانية للموصل عندما تتوفر المزيد من المعلومات.
 barber@un.orgلالستفسارات األخرى: لويز باربر،  .elkorany@un.org ،+964 790 193 1292لإلستفسارات المتعلقة بوسائل اإلعالم: كريم الكوراني، 

 
 تنويه: تعتمد هذه الوثيقة على توافر البيانات في وقت التداول. أن  األوضاع تتغير والمعلومات الواردة أعاله تخضع لتغير مستمر.

 
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) | Iraq 
Coordination Saves Lives | unocha.org | @OCHAIraq | facebook.com/OCHAIraq | unocha.org/iraq 

http://www.unocha.org/

