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 نظرة عامة على الوضع اإلنساني:
وصل یطرة على غرب الماألمن العراقیة العملیات العسكر�ة الستعادة السّ استأنفت قوات 

طق منامن  �بیرةً  ز�ادةً  عداد النازحینوشهدت أ شباط/ فبرایر.  19من تنظیم داعش في 
السكنیة ذات الكثافة السكانیة حیاء إلى األقوات األمن العراقیة  دخولغرب الموصل منذ 

فقد وصل العدد الُكّلي للنازحین  ،فبرایرشباط/  28من  اً اعتبار و في جنوب المدینة. األعلى 
نذ مُ  مٍ هذا أعلى رق وُ�مّثلُ نتیجة للعملیات العسكر�ة في الموصل،  نازح 176،566 اآلن

 .تالْ قِ بدء ال
 

 األثر اإلنساني:

لى نزوح إمنظمة الهجرة الدولیة أشارت إنَّ األثر اإلنساني �بیٌر. فمنذ بدء الهجوم الجدید، 
شباط/ فبرایر الماضي، نزح ما �قرب من  25شخص من غرب الموصل. ومنذ  004،82

شخص یومیًا، وهو أعلى معدل یومي متواصل منذ بدا�ة الصراع. و�تنّقل الناس  4،000
من األحیاء السكنیة في ضواحي غرب الموصل إلى حّمام العلیل، حیث �خضعون إلى 

�جري نقل الناس إلى موقع الطوارئ الجدید  إجراءات التدقیق األمني. و�عد عملیة الفرز،
التا�ع إلى وزارة الهجرة والمهّجر�ن في حمام العلیل، ومواقع الطوارئ في الحاج علي وقاعدة 

إلى اآلن قد وصال القیارة والحاج علي  عي جدعةجدعة. إن موقِ  مخیم�ذلك إلى و  القیارة،
خدمات  �روتطو لموقع لتوسیع عمال وتجري اآلن أ . طاقتهما الكاملة في استیعاب النازحین

هناك و  .في العدید من مخیمات جنوب الموصل ةمستمر �صورة المیاه والصرف الصحي 
شخص  52،000ما �قرب من تكفي لحوالي  �املة الخدماتقطعة أرض  6608، حوالي

في غرب المدینة، مدني  800،000-750،000حما�ة ما �قدر بنحو �بیرة حول مخاوف هناك في المناطق الواقعة إلى الشرق والشمال من مدینة الموصل. ال تزال 
 �بیرٍ  خطرٍ ون إلى معّرضالمدنیین  فإن ،غرب مدینة الموصل قة والكثافة السكانیة العالیة فيالضیّ  األزّقة. و�النظر إلى ذالنفا�الغذاء والماء والدواء والوقود  بدء حیث

 .أ�ضاً  لبنیة التحتیةتتضرر ا أنْ  رجحومن المُ  النار، إطالقتبادل  مناطق لوقوع فيیتمّثل �ا

 

 تنسیق:الاالستجا�ة اإلنسانیة و 
ع الوافدین ت الطوارئ لجمیدعمًا للمساعدات الحكومیة في موقع التدقیق األمني في حّمام العلیل، قام الشر�اء في المجال اإلنساني بتوز�ع مجموعات االستجا�ة لحاال

لترًا من میاه  12�یلوغرامًا من الحصص الغذائیة الجاهزة لألكل، ومجموعة النظافة التي تكفي لمدة أسبوع لكل ُأسرة، و 12المجموعة من الُجدد من النازحین، وتتكون 
نقل تجري عملیة ، منياأل التدقیقو�عد . سر النازحة حدیثًا فور وصولها الى موقع التدقیقالشرب المعبأة، وحاو�ات المیاه. و�جري توز�ع البطانیات أ�ضًا لجمیع األُ 

ا تلّقى �م ،ن دخلوا المخیمات ومواقع الطوارئ جمیع الناس الذیلخیمة و قطعة أرض م تخصیص وتومواقع الطوارئ.  المخیماتمن غرب الموصل إلى  النازحین حدیثاً 
لیة في وقت الحق زم المنز سیتم توز�ع هذه اللواام العلیل، مّ في حفي المخیم الجدید أما  .أ�ضاً  القیارة اللوازم المنزلیة األساسیةقاعدة الحاج علي، و في جدعة و  ن النازحو 
 قبلة.�ام المُ دد في األسیتم توز�ع حصص غذائیة شهر�ة لجمیع النازحین الجُ �ما الیوم. 

 

 /الشر�اء في المجال اإلنساني منذ أواخر �انون الثاني و�قومفي شرق الموصل، هناك حاجة إلى مساعدة إنسانیة متواصلة لتوفیر الغذاء والماء والرعا�ة الصحیة. و 
تجا�ة لحاالت البلد�ة. وقد تم تسلیم مجموعات االسالتي ُتقّدمها الشرقیة الستكمال اإلمدادات السكنیة إلى األحیاء  یومیاً �الصهار�ج ملیون لتر من المیاه  2.3 بنقل ینایر،

 كتو�ر.أ األول/تشر�ن  17منذ بدء العملیات في  حدیثاً  الُمستعادةالشرقیة والمناطق یة السكن نسمة في األحیاء 1،000،000الطوارئ إلى 
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