مكتب األمم المتحدة لتنسيق لشؤون اإلنسانية في العراق
التقرير المُحدث  4 #خطة االستجابة اإلنسانية للموصل
 91شباط /فبراير 7192

نظرة عامة على الوضع اإلنساني:
استُأنفت العمليات العسكرية الستعادة السيطرة على الموصل
من تنظيم داعش في  91شباط /فبراير .وتحركت قوات األمن
العراقية صوب المدينة من الجنوب الغربي ،في المناطق ذات
الكثافة السكانية القليلة .حتى اآلن ،هناك حوالي 901،111
نازح من مجموع األشخاص الذين فروا من األعمال القتالية
والبالغ عددهم ال ُكلّي  090،111شخص تقريب ًا ،منذ 90
تشرين األول /أكتوبر ،في حين عاد أكثر من 00،111

المستعادة مؤخ اًر .ال تزال هناك
شخص إلى ديارهم في المناطق ُ
جدية حول حماية ما يقدر بنحو -001،111
مخاوف ّ

 011،111مدني في غرب المدينة المكتظة بالسكان ،حيث

تتضاءل كميات الغذاء والماء والوقود بالفعل.

األثر اإلنساني المتوقع:

من المتوقع أن تكون اآلثار اإلنسانية األولية خفيفة ،حيث

تتقدم قوات األمن في المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة.
وسيتم توفير اإلغاثة الطارئة للسكان في القرى النائية في أقرب
وقت تسمح فيه الظروف األمنية القيام بذلك .بينما يصل القتال
إلى المناطق ذات الكثافة السكانية األعلى في المناطق الحضرية ،فقد تظهر مجموعة متنوعة من سيناريوهات محتملة ،بما في ذلك تقديم المساعدة للنازحين بسبب
القتال .ويمكن فرار ما بين  001،111و 011،111شخص من القتال في غرب المدينة .وبالنظر إلى الشوارع الضيقة والكثافة السكانية العالية في غرب مدينة الموصل،
معرضون إلى خطر كبير من الوقوع في مناطق تبادل إطالق النار ،ومن المرجح أن تلحق أضرار كبيرة في البنى التحتية.
فإن المدنيين ّ

االستجابة اإلنسانية والتنسيق:

تقوم الحكومة والشركاء في المجال اإلنساني بأعمال توسع في قدرة المخيمات إليواء األعداد المتوقعة من الفارين من غرب المدينة .هناك حوالي  1،011مساحة سكنية

لُلسر ،والتي يمكن أن تستوعب ما يقرب من  01،111شخص على الفور .ويمكن توفير ما يصل إلى  01،011مساحة سكنية بحلول نهاية شباط /فبراير ،وفقاً
متاحة ُ

لتوقعات التخطيط .وتتظافر الجهود لزيادة القدرة على معالجة اإلصابات بالقُرب من المدينة ،وذلك لزيادة عدد األشخاص الذين يتلقّون العالج في أول "ساعة ذهبية" بعد
اإلصابة ،كما تم إنشاء مركزين آخرين الستقرار الحالة الصحية للمصابين .ال يوجد حالياً أي وصول للمساعدات اإلنسانية إلى غرب مدينة الموصل.
وفي شرق الموصل ،هناك حاجة إلى مساعدة إنسانية متواصلة لتوفير الغذاء والماء والرعاية الصحية .يقوم الشركاء في المجال اإلنساني بنقل  0.0مليون لتر من المياه
بالصهاريج إلى األحياء السكنية الشرقية على أساس يومي الستكمال إمدادات المياه التي تقدمها البلدية .وقد تم تسليم ُحزم الطوارئ من الغذاء والماء والمواد المنزلية
المستعادة حديثاً منذ بدء العمليات في  90تشرين األول /أكتوبر .تم تأجيل بعثات األمم
والصحية األساسية إلى  000،111شخص في األحياء الشرقية والمناطق ُ

المتحدة لُلحياء السكنية في شرق الموصل لفترة وجيزة ألسباب أمنيةّ ،إال َّ
أن المساعدة التي يقدمها الشركاء للمحتاجين في الخطوط األمامية كانت مستمرة .وقد استأنفت
وكاالت األمم المتحدة اآلن بعثاتها إلى شرق المدينة.

سوف يصدر التقرير ال ُمحدّث المقبل حول االستجابة اإلنسانية للموصل عندما تتوفر المزيد من المعلومات.
لالستفسار :داميان رانسrance@un.org ،
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