
www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

 للموصل ةاإلنسانيالعراق: االستجابة 
                                   (2102نيسان  2 –ر آذا 27) 27رقم  اإلنسانيتقرير الوضع 

 
رقام والمواقع المدرجة تكون األ فمن المحتمل أن  ر الوضع، . ونظرًا لسرعة تغي  اإلنسانيفي العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال  ةاإلنسانيالمتحدة لتنسيق الشؤون  اأُلممتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب  

 . 2102 نيسان/ أبريل 01قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

 األحداثأبرز 
  207،211شباط/ فبراير، مرٌّ حوالي  01منذ بداية عملية غرب الموصل في 

شخص من موقع التدقيق األمني في حمام العليل وفقًا إلحصائيات حكومة 
 العراق.

 تشرين األول/  02العدد الُكل ي للنازحين منذ بداية عملية الموصل في  وصل
شخص. ومع عودة ما يقدر بنحو  012،111 إلى أكثر 2102لعام  أكتوبر

 011،111 أكثر منشخص إلى أماكنهم األصلية، ال يزال هناك  19،111
عة التاب وحتتبع النز  السلطات. وتقد ر مصفوفةشخص نازح وفقًا إلحصائيات 

 نازح حاليًا. 012،111لمنظمة الهجرة الدولية بان هناك 
 المناطقمع خدمات كاملة وجاهزة للسكن في  خيمة 0،622حوالي  ناكه 

وسيع عمليتي بناء المخيم وت تتسارعالشرقية والشمالية لمدينة الموصل. كما 
 الموقع لتلبية االحتياجات.

  من المتضررين من  شخص 0،620،111منذ بدء عملية الموصل، تلقى
مدادات المياه، ولوازم النظافة واللوازم  الصراع حصصاً غذائية جاهزة لألكل، وا 

د ق السكانوبما أن لحاالت الطوارئ. االستجابة  ةآليالنسائية من حصص 
 ةآليمن حصص إلى المساعدة يحتاجوا  نزحوا عدة مرات، فمن الممكن أن
 االستجابة السريعة أكثر من مرة.

 

0،620،111 
شخص داخل وخارج 

المخيمات تسلموا حصص 
من الغذاء الطارئة  االستجابة

 02منذ ) والماء ولوازم النظافة
 تشرين األول/ أكتوبر(

0،020،211 
شخص خارج المخيمات 
حصلوا على خدمات الماء 

 02والصرف الصحي )منذ 
 تشرين األول/ أكتوبر(

021،912  
استشارة طبية شخصًا تلقوا 

تشرين األول/  02)منذ 
(أكتوبر  

 012،911 
 عملياتبسبب  نازح حالياً 

 الموصل 
220،111 

اللوازم غير نازح تسلموا 
تشرين  02)منذ  الغذائية

 األول/ أكتوبر(

0،622 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

بخدمات متكاملة وجاهزة 
لالستخدام الفوري في 
 المخيمات ومواقع الطوارئ
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 
نازح من مدينة الموصل والمناطق  012،912 ، أشارت حكومة العراق بأن هناك أكثر2102 تشرين األول/ أكتوبر 02منذ بداية عملية الموصل في 

شخص  011،111 أكثر من، ال يزال هناك آذار/ مارس 01حتى تأريخ  شخص إلى أماكنهم األصلية 19،711. ومع عودة ما يقدر بنحو المحيطة بها
 حاليًا.نازح 

 
عاد ما ، ، ومن بين هؤالءتشرين األول/ أكتوبر 02شخص منذ  022،626مجموعه  ماالتابعة لمنظمة الهجرة الدولية، فقد نزح  تتبع النزوح وفقًا لمصفوفة

 في زمةألانازح حاليًا جر اء  012،111لمنظمة الهجرة الدولية إلى وجود التابعة  تتبع النزوح شخص إلى مناطقهم. وتشير مصفوفة 61،111ُيقد ر بـ 
 تتبع النزوح. ومصفوفة الحكومةأعداد النازحين لدى  ينبفي التباين  كبير   الموصل، ويشير هذا إلى انخفاض  

 
مدينة  غرب من شخصاً  207،219 زوحإلى نحكومة العراق  أشارت، 2102شباط / فبراير  01مدينة الموصل في  غرب فيالعسكرية منذ بدء العملية و 

من نفس التاريخ، تشير تقارير مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة إلى أن عدد النازحين في غرب الموصل بلغ  الموصل وحده. واعتباراً 
 فبرايرشباط/  01أسرة( منذ  01،262) شخصاً  207،212

 
. وحتى مساء يوم المتضررينالسكان  لتلبية احتياجات االستجابةإلى توسيع نطاق أنشطة  اإلنسانيينالشركاء باستمرار النزوح من غرب الموصل  دفعوقد 
بناء  ومن المقررالفوري شمال وشرق مدينة الموصل.  للسكنقطعة أرض كاملة الخدمات متاحة  0 622نحو  هناك أنبنيسان / أبريل، أفادت التقارير  2

جراء أعمال مخيمات إضافية و  قدرة هيئة تالمخيمات ومواقع الطوارئ لضمان  في مختلفخدمات المياه والصرف الصحي توفير قع، مع تسريع المو لتوسيع ا 
 يرغبون فيعظمهم في اليوم، وم شخص 7،111 بلغيمن المناطق الواقعة في غرب مدينة الموصل ن معدل النزوح بأ وتشير تقاريرالمخيم قبل الطلب. 
 .اإلقامة في مخيمات

 
 أيضاً  المياهزيع ، كما يجري تو العليلحمام  التدقيق األمني فيفي موقع  الوافدة حديثاً  اأُلسرعلى  والمياهالطوارئ من الغذاء  حصصتوزيع عملية تواصل ت

، لطوارئلحاالت استجابة االن أزمة الموصل حزم المتضررين مالسكان شخص من  0،620،111. ومنذ بدء عملية الموصل، تلقى التجم ععند نقاط 
مدادات المياه في حاالت الطوارئ، ومستلزمات النظافة وتضمنت   701،611. ويشمل ذلك ما يقرب من ولوازم النساءالحصص الغذائية الجاهزة لألكل، وا 

 .2102فبراير  شباط/ 01منذ ة االستجابة السريعة مجموعات آليالمساعدة من خالل من غرب الموصل ممن تلقوا  شخصاً 
 

 وبتأريخنسانية. أولوية إ جر اء الصراع ُيشك للإلصابات  استقرار الحالة الصحيةصابات مرتفعة في الموصل. وال يزال الطلب على نقاط اإلمعدالت ال تزال 
من بينها  أكتوبر،تشرين األول /  02منذ  حالة 2،121مستشفيات الموصل المتعلقة باإلصابات من نيسان/ أبريل، بلغ العدد اإلجمالي لإلحاالت  2

رية بزيادة دعمهم لمدي الموصل، قام الشركاء أيضاً  لسكانشباط / فبراير. واستجابة لالحتياجات الصحية  01حالة من غرب الموصل وحده منذ  0،727
ت الطوارئ وأدوية أساسية إلنقاذ األرواح تكفي لنحو الصحة في محافظة نينوى من خالل توفير ثالث مجموعات صحية مشتركة بين الوكاالت في حاال

 عذبةسيارات إسعاف إلى مستشفى  01إلى ثالثة مستشفيات:  كامالً  سيارة إسعاف مجهزة تجهيزاً  07 تم إرسالشخص. وعالوة على ذلك،  61،111
 .الميداني، وثالث سيارات إلى حمام العليل، واثنتان إلى مستشفى الشفاء في شرق الموصل
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   ةاإلنساني االستجابة
 آلية االستجابة السريعة

 :االحتياجات
  إلى مخيمات خازر  العليلالحمام  التدقيق األمني فيموقع  خاللاستمرت عمليات النزوح من غرب الموصل من

ي شرق ف الوافدة حديثاً  اأُلسرقيارة. كما يتم استضافة العديد من في قاعدة الطوارئ الوموقع  ،ةعشام وجد وحسن
الغذاء والماء في مجموعات الموصل ب النازحة من غر  اأُلسرتلق ت و . كوكجليالموصل والمجتمعات المحلية في 

توزيعات آلية االستجابة السريعة في موقع التدقيق األمني، ومجموعة كاملة من حصص آلية  خالل خفيفة من
 االستجابة السريعة، التي تشمل أيضًا مجموعة النظافة ولوازم النساء في المخيمات ومواقع الطوارئ.

 

 االستجابة:
 (أسرة 06،020)شخصًا  012،619إلى  الطوارئصة من مجموعات ح 01،922توزيع ب خالل الفترة المشمولة بالتقرير آلية االستجابة السريعة قام شركاء ،

آلية االستجابة السريعة  حصص ممن السكان الذين تمت مساعدته %72شخصًا، الذين يشكلون تقريبًا  72،029تلقى حوالي و  .طفالً  71،212بما في ذلك 
ع موق)وتعرض أيضًا باسم نقطة تفتيش العقرب(، وثم  نقطة تجمع العقرب فيشخصًا  22،296في مخيم وموقع التدقيق األمني في حمام العليل، ويليها 

 الخازرو  (شخصاً  2،607) النركزلية وثم( 1،922) ومسيتل قا تجمعنقطة  (، ويليهاشخصاً  09،211) ؛9وجدعة  ،والحاج علي الطوارئ في قاعدة القيارة
 شخصًا في الباجي. 020و ،مخيم ديبكةفي شخصًا  22إلى كما ُقدمت المساعدة  (.شخصاً  2،262وحسن شام )

  كما تم . طفالً  961،271شخصًا، بما في ذلك  611،220قام شركاء آلية االستجابة السريعة منذ بداية عملية الموصل بتوزيع مجموعات الطوارئ على
السكان قد نزحوا لعدة مرات، فمن المحتمل تسل م بعض النازحين وبما أنَّ شباط/ فبراير.  01شخصًا في غرب الموصل منذ  701،610الوصول إلى 

 .حصص آلية االستجابة السريعة أكثر من مرة
  كيلو غرامًا من حصص االستجابة الفورية التموينية، ومجموعة النظافة،  2.9تتكون مجموعة آلية االستجابة السريعة التي تكفي لمدة أسبوع لكل أسرة، من

 ن مياه الشرب، وحاويات المياه. لترًا م 02فضاًل عن 

 

 الثغرات والمعوقات:
  ساعة. 96نظرًا للمخاوف األمنية، اضطر الشريك في حمام العليل إلى تعليق العمليات اإلنسانية لمدة 

 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :االحتياجات
 اختار ما تبقى منهم السكن مع  فيمافي المخيمات ومواقع الطوارئ،  حالياً  ُأسرة( 91،102) اً شخص 221،200 ُيقيم

  .الرسمية غير المجتمعات المضيفة والمواقع
  المخيمات إلىيوميًا  شخص 7،111 صل إلىيمن الموصل، بمعدل  الغربيةيستمر النزوح من المناطق . 
  العودة إلى شرق الموصل من مناطق شرق وشمال الموصل، وخاصة من مخيمات النركزلية وقيماوة وحسن شام وخازرتستمر حاالت. 

 االستجابة:
  دارة المخيمات بزيادة عدد التقييمات من خالل أداة تقييم المخاطر السريع في المواقع ذات األولوية في مناطق ل، وذلك الموص أطرافقام شركاء تنسيق وا 

 تقييمًا.  02لتحديد االحتياجات ذات األولوية في المستوطنات غير الرسمية. وفي األسبوع الماضي، تم إجراء 

611،220 
شخص تسل موا حصص آلية 

تشرين  02االستجابة السريعة )منذ 
 األول/ أكتوبر(

622،0 وجاهز لالستخدام  سكنية متوفرة قطعة  
المخيمات ومواقع الطوارئ في الفوري  
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 دارة ستمر تمن غرب الموصل في الوقت الذي  ينالقائمة ألول مرة للنازح يماتالقدرات في المخ يعاستخدام جم يتمبأن  يماتالمخ أوصى فريق تنسيق وا 
 البناء.أعمال و  يماتالمخ يارتاخ عمليتي

  شام  ج علي والسالمية والحمام العليل وحسناالبناء في الحإنَّ أعمالU2  ومن المتوقع أن يتم خالل األسبوع المزيد السكان استقبالالقدرة على تزيد من .
 القادم تحقيق زيادة كبيرة في القدرات إذا سمحت الظروف الجوية بذلك.

  دارة المخيمات حالة تحديدبنظرًا لزيادة عدد النازحين خارج المخيم، يقوم شركاء تنسيق وا  كاء القطاعات إلى شر المناطق العشوائية التي تقيم في  اأُلسر وا 
 .لالستجابة إلى احتياجاتهم

 الثغرات والمعوقات:

 .وصل مخيم قاعدة القيارة إلى كامل طاقته االستيعابية 
  قامة سياج وتوفير الكهرباء للوصول إلى المعايير الدولية.يحتاج مخيم مية إلى تطوير مرافق المياه والصرف الصحي وا   السال 
  والنظافة الصحية. مرافق المياه والصرف الصحيخدمات تطوير إلى  7يحتاج مخيم جدعة 

 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :االحتياجات

  يحتاج السكان داخل وخارج المخيمات إلى المواد غير الغذائية المتزايدة من غرب الموصل،  ألعداد النازحيننظرًا
مؤقتة، والذين يقيمون مع عائالت مضيفة، أو في مستوطنات  مالجئالقاطنة في  اأُلسروالمأوى المناسب والكريم. إنَّ السكان المحتاجين إلى المساعدة هم 
 .سكنية مؤقته، والفئات السكانية الضعيفة األخرى المتبقية في منازلها

 

 االستجابة:
  فة خارج على الفئة السكانية الضعي اللوازم الشتوية توزيع األسبوع، وتضمنتخالل  في المخيمات األساسيةمجموعة من اللوازم غير الغذائية  112تم توزيع

 الضعيفة في المخيمات. اأُلسرلتر من النفط األبيض على  071،211المخيمات، وتوزيع 
 ولوازم  عد ة المطبخو  لشمسيةالفرش األرضية والفوانيس التي تعمل على الطاقة االبطانيات و الفرش و مثل  ومواد غير غذائية تم توزيع سلع موسمية تكميلية

 .2102 تشرين األول/ أكتوبر 02منذ ُأسرة،  62،111إلى أكثر من سخانات طباخات و الستيكية و حاويات بومواقد و النظافة وجراكن 
 في مدينة الموصل جرت توزيعات خارج المخيمات في المناطق التي أمكن الوصول إليها مؤخرًا في حي القوسيات. 
 مجموعة متنقلة من اللوازم غير الغذائية،  01،091، بما في ذلك مجموعة من اللوازم غير الغذائية 000،602، تم توزيع ما مجموعه منذ بداية االستجابة

لوازم الشتاء، مجموعًة من  02،222 تم توزيع ،شخصًا. باإلضافة إلى ذلك 220،191مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية إلى  60،920
 .مجموعة مالبس 002،221شخص. وتم أيضًا توزيع حوالي  010،211 ما يقدر بـ سخانات، وحصير حرارية، وجراكن الوقود، إلىوتضمن ت 

  مجموعة سد المنافذ في  2،717، بينما تم توزيع خيمة في مخيمات قاعدة القيارة والحاج علي 2،191حوالي خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم تثبيت
 .ةناحية القيار 

  ،توزيع  من خالل، اً شخص 010،291خيمة عائلية لتوفير المأوى في المخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي  71،771ما مجموعه  نصبتم حتى اآلن
، أكتوبرتشرين األول/  02مجموعة من لوازم سد المنافذ في حاالت الطوارئ منذ  00،210و ،مجموعة من مجموعات المأوى في حاالت الطوارئ 6،222

 شخص. 021،001ويستفيد منها ما يقرب من 
 الوكاالت اإلنسانية لتنفيذ خطط لتوفير الظالل ولوازم الصيف األخرى مثل المبردات وجراكن. المجموعة بدأت درجات الحرارة باالرتفاع، لذا تشجع

 الثغرات والمعوقات:
  ة الالنزوح من غرب الموصل و حد ة على خلفية ازدياد لبية احتياجات بدقة وت النازحينلتتبع عدد ومواقع  الجهودتعزيز  تشتد الحاجة إلىقدرات، الموارد و شح 

 من السكان. ضعفاً  األكثرالفئات 
 

911،202 حصل على اللوازم غير  اً شخص  
(أكتوبرتشرين األول/  02منذ )الغذائية   

http://www.unocha.org/


72العراق: االستجابة اإلنسانية للموصل #   | 5 
 

.  
 

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

 

 األمن الغذائي  

 :االحتياجات
  النازحة والفئة السكانية الضعيفة في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا إلى األغذية الجاهزة، اأُلسرتحتاج 

 ألغذية الجافة فور وصولها الى مواقع التدقيق األمني والمخيمات.اومن ثم 
  ة فرص العمل، كما أشارت بعض  اأُلسرُتشير إلى عدم  راأُلسفي المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا إلى شح 

 تسلمها الحصص الغذائية التي تقدمها الحكومة.
 

 االستجابة:
  جاماكور في (شخص 991أسرة ) 66 شخصًا(. وشمل التوزيع 00،221أسرة ) 2،079األسبوع بتوزيع الحصص الغذائية الجافة إلى  خاللقام الشركاء ،

شخصًا( في مخيم  297أسرة ) 091و، M2شخصًا( في مخيم حسن شام  0،201أسرة ) 092وحمام العليل،  مخيم( في اً شخص 0،171أسرة ) 271و
 . M0شخصًا( في مخيم خازر  9،617أسرة ) 120و ،U3 حسن شام

  شخصًا في حسن شام.  119 مطهية إلىغذائية وجبات أشار الشركاء إلى توزيع 
 

 الثغرات والمعوقات:
  ،غبون أو غير النازحين ال ير بعض  فإننظرًا لتقييد حركة الماشية بين محافظتي أربيل ونينوى، وعدم وجود مساحة لرعاية الثروة الحيوانية في المخيمات

 االنتقال إلى المخيمات. قادرين على
 

ة   الصح 

 :االحتياجات
 ن م توفير خدمات الرعاية الصحية األولية للسكان المتضررين في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً  يعد

 .االحتياجات األولوية
 

 االستجابة:
  لألطفال الذين تقل أعمارهم  استشارة 00،220، بما في ذلك الفترة المشمولة بالتقريرخالل طبية استشارة  07،921أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه

 سنوات. 7عن 
  كان هناك، هذهومن بين حالة،  972إلحاالت الطبية في حاالت الطوارئ اعدد وبلغ  هذا األسبوع. استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية 0،911تم تقديم 

 استشارة للصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي. 002حوالي كما تم تقديم  حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. 06
 األسبوع هذا عاماً  07دون سن  لألطفال ضد شلل األطفال والحصبة لقاحاً  22،201 تم تقديم. 
  إلى حمام سيارات اسعاف إلى مستشفى عذبة الميداني، وثالثة  01إلى ثالثة مستشفيات. كما أعطيت  كامالً  سيارة إسعاف مجهزة تجهيزاً  07ُأرسلت

 العليل، وسيارتي اسعاف إلى مستشفى الشفاء في شرق الموصل.
 من خالل ثالث مجموعات صحية لحاالت الطوارئ للقطاعات المتعددة، والعالجات الُمنقذة للحياة، والتي تكفي إلى  إلى مديرية صحة نينوى تم تقديم الدعم

 مريض. 61،111

 
 

221،00  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 01لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
2102نيسان  0حتى  آذار 22من  

 291،022 
 02منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

 أكتوبر/ األولتشرين 
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 الثغرات والمعوقات:
  مصدر قلق بسبب المخاطر المحتملة لتفشي األمراض ُيشك ل الموصل،  ينةالصالحة للشرب داخل مد ياهالم یالوصول إل يةنقص الوقود ومحدود يزالال

 الحاد. الھساإلحاالت مثل  بالمياه،المنقولة 
 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :االحتياجات
  مدينة الموصل بمياه الشرب النظيفة من خالل شرق في  عدد من المناطق المستعادة حديثاً  تزويدعلى الرغم من

دارة النفايات الصلبة فيإمدادات كافية من مياه إلى  حاجة ماسة هناك ، ال تزالبالصهاريجالنقل   الشرب المأمونة وا 
 المناطق. تلك
 

 االستجابة:
  ُأسرة( خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المخيمات القائمة. 09،096شخصًا ) 221،161يتلق ى حوالي 
  التابع إلى وزارة الهجرة والمهجرين من قبل  السليمانيةقطعة أرض في مخيم  2،711يجري تطوير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لحوالي

 شركاء المجموعة. 
  قطعة أرض في مخيم حمام العليل التابع إلى وزارة الهجرة والمهجرين من قبل  9،111يجري تطوير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لحوالي

توفير المياه من خالل الصهاريج، باإلضافة إلى المياه المعبأة الستكمال الحاجة بسبب بعض المشاكل المتعلقة بمحطة الحمام  ويجريأحد شركاء المجموعة. 
 .العليل لمعالجة المياه

  متحدة السامية قطعة أرض في مخيم الحمام العليل التابع إلى مفوضية األمم ال 7،111يجري تركيب مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ل
 .لشؤون الالجئين

  أعمال الصيانة و قام شركاء المجموعة بتوفير مرافق إضافية للمياه والصرف الصحي والنظافة في مركز االستقبال في حمام العليل، ويقومون بتوفير الخدمات
 .بانتظام

  في قاعدة القيارة )الجزء الذي تم توسيعه(، ومن المتوقع االنتهاء من العمل بحلول  لمياه والصرف الصحي والنظافةامرافق يقوم أحد شركاء المجموعة بتركيب
 نيسان/ أبريل. 01

  نازحاً  066،021قطعة أرض في مواقع العبور تكفي لـ  729قطعة أرض جاهزة للسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ و 29،000تم إعداد حوالي. 
  مام العليل.في مخيم ح جديدة اآلن لسد احتياجات السكان في مخيم حمام العليل. كما تم تركيب وحدة معالجة مياهتم توزيع مياه الشرب المعبأة للنازحين 

 

 والمعوقات:الثغرات 
  نَّ  في دةيالجد ماتيمواقع المختم تقييم مية وا  للعمل  لهم احللسم ةيلسلطات المعنبانتظار الترخيص من انهم ا  و جاهزون للعمل الشرکاء المحتملون  السال 

 والصرف الصحي والنظافة. اهيمرافق الم على تطوير
  قة يال تزال هناك حاجة ماسة إلى تمويل إعادة تأهيل محطات معالجة المياه في شرق الموصل للسماح للشركاء بتوفير المياه الصالحة للشرب بطر

 مستدامة.
  المجموعة إلى إيجاد شركاء لضمان إجراء تم اإلبالغ عن قضايا هامة تتعلق بمرافق المياه والصرف الصحي في المدارس في شرق الموصل. وتسعى

  إصالحات سريعة للمرافق.
  لي الشركاء ألخذ زمام المبادرة وتو تعتبر عملية جمع القمامة والتخلص اآلمن منها من القضايا الهامة في شرق الموصل. وتجري المجموعة مناقشة لتحديد

 مسؤوليات إدارة النفايات الصلبة.
  ًموقعي الطوارئ في الحاج علي وقاعدة القيارة، ومخيم حمام العليل بسبب األمطار المستمرة، األمر في المياه الُمجم عة التعامل في  يواجه الشركاء مشاكال

  وتيرة العمل. سرعة الذي أث ر على

0،020،202 
 داخل وخارج المخيمات اً شخص

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
ية والنظافة  الصح ي  02منذ الصح 

 .2102 تشرين األول/ أكتوبر
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 الحماية
 :االحتياجات

 .هناك حاجة كبيرة إلى الحفاظ على الطابع المدني في مواقع النزوح، وخاصة في بعض مخيمات جنوب الموصل 
 وخاصة يمات،الخدمات خارج المخ يروتوفية، الحما رصد يع أنشطةتوسب يةشرکاء الحماقيام  إلی حاجة ناكه 

 طرق النزوح جنوب غربي الموصل. یعل
  َّخاطر م شك ليُ وأقفال على أبواب المراحيض في بعض المخيمات  منفصلة بين الجنسين عدم وجود مراحيض إن

 للمرأة.بالنسبة حماية 
  حساسها  اأُلسرتعاني  ،باألمان. وهناك حاجة أيضًا إلى تعزيز توفير اإلسعافات األولية النفسيةمن الضائقة بسبب الظروف التي أثرت على كرامتها وا 

 توسيع نطاق الدعم النفسي االجتماعي لألسر، وال سيما في مخيم حمام العليل.و 
  اية الطفلمعلق بحومخاوف تت األساسية،الوصول إلى الخدمات  نقصًا في العليلمام في حمستوطنات العشوائية الحددت تقييمات الحماية السريعة في، 

 ياقضا مدينة الموصل باعتبارهاغرب والعودة إلى ، من قبل الجهات الفاعلة المسلحة اإلنسانيةوالتوزيعات  ،مة البدنية والكرامةالوالمخاطر التي تهدد الس
 .كوكجليفي  ةاأُلسر النقل وانفصال  صعوبةة لمعالجة لح  تقييمات الحماية السريعة الضوء على الحاجة المُ ت طوسل   .حماية رئيسية

 هناك حاجة إلى التعجيل بإنشاء نظام إلدارة المعلومات إلدارة الحاالت، وال سيما لتلبية احتياجات األطفال غير المصحوبين. 
  ِّفي المجال اإلنساني الشركاء لدىمصدر قلق التدقيق األمني ُيشك ل بعد إجراءات  األطفالاحتجاز إن. 
  زالة األلغام في المناطق الجديدة التي تم الوصول إليها.هناك حاجة إلى  التوعية بمخاطر األلغام، وتقييم مخاطر المتفجرات، وا 
 

 االستجابة:
  أكتوبر/ األولتشرين  02منذ  من خالل شركاء الحماية اً شخص 029،121تم الوصول إلى. 
  شخصًا  20،971 كما تم الوصول إلى .الحمايةرصد من خالل فرق شخصًا(  71،092ُأسرة ) 00،627تشرين األول/ أكتوبر، تم الوصول إلى  02منذ

حالة   لتلق ي المساعدة المتخصصة.حالة من قبل فرق الحماية المتنقلة  00،222من خالل الدعم النفسي واالجتماعي العام، وا 
  ُخالل الفترة المشمولة بالتقرير في حمام العليل،  0: تشرين األول/ أكتوبر 02منذ فيما يتعلق بحالة الطوارئ في الموصل تقييمًا سريعًا للحماية  09جري أ

 . 2وكوكجلي، ومخيم النركزلية 
  0،210وفتاة،  0،202طفاًل ) 0،027فتى( الدعم النفسي واالجتماعي، وتلق ى  0،211و فتاة، 0،002طفاًل ) 2،702خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلق ى 

  فتى( اإلسعافات األولية النفسية.
  فتاة،  22،020طفاًل ) 72،627فتى( الدعم النفسي واالجتماعي، وتلق ى  22،670و فتاة، 22،602طفاًل ) 79،220تشرين األول/ أكتوبر، تلق ى  02منذ

  فتى( اإلسعافات األولية النفسية. 21،929
  وبذلك يصل العدد الُكلي إلى ألسبوعا هذاخالل  فتًى( 79و، فتاة 22)من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  طفالً  60حوالي  تسجيلتم ،

مع من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين  طفالً  009 حوالي شمل عتم جمو  .أكتوبرتشرين األول/  02فتًى( منذ  602وفتاة،  792طفاًل ) 0،020
تشرين األول/  02فتًى( منذ  921وفتاة،  070) 601، وبذلك يصل العدد الُكلي لألطفال الذين تم جمع شملهم مع ُأسرهم إلى (ىفت 17و، فتاة 01) ُأسرهم
عدد الالذين لديهم مخاوف تتعلق بالحماية للحصول على الخدمات المتخصصة، وبذلك يصل ( فتى 022وفتاة،  092طفاًل ) 001تمت إحالة كما  .أكتوبر
 .تشرين األول/ أكتوبر 02فتى( منذ  0،020فتاة، و 0،292طفاًل ) 0،627إلى  الكلي

 دارة المخ يةشرکاء الحما يقدم ي المواقع والظروف ف النقل ياراتحول خ يلحمام العلالتدقيق األمني في موقع  یإللوافدين ا ينالنازح یالمعلومات إل يماتوا 
 .النقلعملية  يمتنظ يهاف يتمالتي 

  نسيالج، وخدمات العنف المترتبة عليه ، والتخفيف من المخاطرالجنسيمعلومات عن العنف من خالل توفير امرأة وفتاة  2،016تم الوصول إلى حوالي 
و /  الجنسيالوقاية من العنف  حولامرأة وفتاة من المجتمع المحلي  710، وتم تدريب طارئاً  اجتماعياً  نفسياً  امرأة وفتاة دعماً  090نحو  تالمتاحة. وتلق

 91وفي تسعة مراكز نسائية  الجنسيللعنف  المتاحةمع معلومات عن الخدمات اللوازم النسائية مجموعة  299على ذلك، تم توزيع  وعالوةأو اإلحاالت. 
 .عمليات تدقيق للسالمة 01أجريت حوالي وفي السياق ذاته، . الجنسيلعنف فريقًا معنيًا با

029،121 
 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 

 أكتوبر/ األولتشرين  02منذ 
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 تشرين األول/ أكتوبر، في الشمال  02شخصًا منذ  76،190األعمال المتعلقة باأللغام تقديم التوعية بمخاطر األلغام، حيث تم الوصول إلى  واصل شركاء
 مدارس(. 7) القيارة ناحية. وخالل األسبوع الماضي، ُأجريت تقييمات للتهديد والتأثير في من مدينة الموصل والشرق

 
 الثغرات المعوقات:

  َّاعات المساعدات من قبل الجم يعتوز  نَّ كما أ، بما في ذلك الميليشيات، في بعض المخيمات يعوق تقديم المساعدة وخدمات الحماية. مسلحة قواتوجود إن
 .ينللنازح يةمجموعة من مخاطر الحما يسبب ومشاركة القوات المسلحة ينيةالد

  َّاالستجابةتوسيع نطاق بلة بعض الجهات الفاع تحول دون قيامالفجوة في التمويل  إن. 
  َّالتدقيق من موقع  ينالنازح نقل تنظيم عملية تواجه التي التحدياتأنَّ كما  ،رتهمإدا صعبتو  يرکب التدقيق األمنيمواقع  إلی لهمتم نق ينالذ ينعدد النازحإن

 .ياأُلسر  حاالت االنفصال المزيد من لكالضعفاء، بما في ذ السكان لدىالحماية  مخاطر زيادة في سببتت حمام العليل إلى مخيماتاألمني في 
  ًزالتها محدودا  .في غرب الموصل ال يزال وجود الشركاء المعتمدين في مجال التوعية بمخاطر األلغام وا 
 

 التعليم  

 :االحتياجات
  طفاًل في سن الدراسة، ومن بين هؤالء، فإن  017،670 هناك الطوارئ في الموصل،من بين النازحين من أزمة

ن هذه األعداد في تزايد سريع ومستمر،  70،009 طفاًل ال يتلق ون أي نوع من التعليم النظامي في الوقت الحالي. وا 
 بالفرار من غرب مدينة الموصل اأُلسربينما تستمر 

 

 االستجابة:
  ليل حمام الع فتاة( في البرامج التعليمية في المساحات المؤقتة للتعلم في مخيمات 22،760فتى،  26،079طفاًل من النازحين ) 79،202يشارك ما مجموعه

ناحية و الفصول الدراسية التي تم تأهيلها في مدينة تكريت وكذلك في ؛ وقيماوة وجاماكور ،2و 0الحاج علي ونركزليةو خازر، وحسن شام، وجدعة، وزيلكان، و 
 حي القادسية شرق مدينة الموصل.العلم و 

  ًالذي  منهجم في التلقوا التعليللدعم النفسي واالجتماعي "إلعادة التعليم" للمعلمين وشركاء التعليم لدعم األطفال الذين  أعدت وزارة التربية والتعليم منهجا
 داعش.تنظيم  استخدمه

 للنشر. خرآمتنقل  يقللطوارئ، مع استعداد فر  التعليمية االستجابة اثنين من الشركاء ، بدأ2 نركزلية يممخ یإل ينمع وصول النازح 
  موتدريبه الميسرين وتوظيف األطفال تسجيل ويجرياألسبوع.  هذاالعليل وحمام اماكور ج يمجديدة في مختم افتتاح مساحات تعليمية مؤقتة. 
  القادم األسبوعتوقع افتتاحها في يجميع مخيمات غرب الموصل الجديدة التي في شركاء التعليم  تعيينتم. 
  شام  سنحمخيم في إضافية  تعليمية مؤقتةتم تخصيص مساحةM2 بسبب العدد المتزايد من األطفال في سن الدراسة. ويقوم أحد الشركاء بإنشاء هذه ،

 المساحة لدعم األطفال غير الملتحقين بالمدارس.
 

 والمعوقات:الثغرات 
  بسبب قضايا إدارة المخيمات التي تؤثر على وصول الشريك المنفذ. العليلفي مخيم حمام  االنقطاعواجهت خدمات التعليم بعض 
 األمني للمعلمين إلى مزيد من التأخير. التدقيق عمليات ؤديكما تالرواتب. عدم دفع في شرق الموصل بسبب بإضراب ن و المعلم يقوم 
  يين مستعدون بعض شركاء التعليم الرئيسإنَّ . يننازحالجهات التي تدعم األطفال النينوى أو  فيالتعليم العاملة  وكاالتجميع  تسجيل ربيةالتتطلب وزارة

 الحكومة االتحادية. لدى ير مسجلونغلتقديم خدمات التعليم في مخيمات الموصل ولكنهم 
  ي من حقهم ف األطفالالذي من شأنه أن يحرم العديد من  األمربسبب محدودية قدرة المخيم،  النازحينإليواء لمدارس لالسلطات  استخدامهناك قلق من

 العامين الماضيين. خاللأولئك الذين فقدوا بالفعل تعليمهم  وخاصة، التعليم
  

79،202 
وفتاة تم تسجيلهم في المساحات فتى 

 التعليمية المؤقتة
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 الدعم اللوجستي 
 المساحة التخزينية المتوفرة:

  مترًا مكعبًا في ثالثة عشر مركزًا لوجستيًا مختلفًا، لتستخدم من قبل  22،120تتوفر مساحة تخزينية مشتركة قدرها
 .المنظمات لالستجابة لحاالت الطوارئ

 االستجابة
 منظمة إنسانية 09 دعمل ،طناً  6،220والتي تعادل  لع اإلغاثةس من اً مكعب اً متر  92،660 ت المجموعةتسل م، نذ بداية عمليات الموصلم.  
 عًا من القدرة التخزينية مترًا مرب 661وتوفر ، الالجئينالمتحدة لشؤون  األممالتابع لمفوضية  العليلحمام و في موقع  متنقلة تخزين ثالث وحدات تركيبم ت

مترًا مربعًا إضافيًا من القدرة  0،121وحدات تعمل في موقع حمام العليل التابع إلى وزارة الهجرة والمهجرين، وتوفر  9 ناآلهناك و  .إلنسانيللمجتمع ا
 التخزينية.

  مركزالغلق تم قد و مترًا مكعبًا(، وستصبحان جاهزتين الستقبال الحمولة هذا األسبوع.  961في زمار )سعة المتنقل تركيب وحدتين متنقلتين للتخزين تم 
 عوينات، وسيتم ارسال باقي المخزون إلى زمار.اللوجستي في 

  آذار / مارس لتحديث المعلومات  01مشتركة للتأهب لحاالت الطوارئ لسد الموصل في  بعثةوبرنامج األغذية العالمي  الدعم اللوجستيأجرت مجموعة
 .ند توفرهع جميع الشركاء رير التقييم معتق مشاركةالبناء. وسيجري وللقاء المستشارين المعنيين بهيكلية الرئيسية ال التهديدات حولالموجودة 

 

 الثغرات والمعوقات:
 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 

 

 في حاالت الطوارئ االتصاالت 
 تياجااالحت يدلم لتحدوالع يارةقال يماتمخ یإل ياجاتاالحت ييممن بعثات تق يدمز جراء التخطط المجموعة إل 

 .الميدانية
  منظمات ثالثإلى  باإلنترنت االتصالتقديم خدمات تها لخط مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئعرضت 

. كما سيتم توسيع نطاق االتصال باإلنترنت ليشمل المجتمعات المحلية المتضررة العليلغير حكومية في حمام 
 .للمجتمعات المحلية مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئكجزء من خدمات 

 

 الثغرات والمعوقات:
 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 

 

   التنسيق والخدمات والمشتركة   
 االستجابة:  

  تكانو . خالل الفترة المشمولة بالتقرير الموصل تتعلق بأوضاع مكالمة 122تلق ى مركز معلومات النازحين في العراق 
لق تتع من مدينة الموصلالرئيسية األربعة  تصاالتاالكانت و من نساء.  %12و ،من رجال االتصاالتمن  %61حوالي 

 مكعبًا مترًا  92،600
 منذمن المواد غير الغذائية تم تسل مها 

 تشرين األول، أكتوبر 02

 يومياً 
للمنظمات غير الحكومية تقديم المساعدة 

 لالتصاالتدعم البنية التحتية من خالل 
ةاإلنساني  

 يومياً 
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

أكتوبر/ األولتشرين  02منذ   
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 (.%00) والصحة( %20)المساعدة التي تقدمها الحكومة (، وثم %12) الغذائيةالمساعدة وتليها االتصاالت حول  (،%22)النقدية  المساعدةباالستفسار عن 
 .من المنظمات غير الحكومية %0، ومن أفراد المجتمع المضيف %02من عائدين، و %22ومن نازحين،  %12ومن مجموع االتصاالت، كانت 

  ألجلتنسيق المنظمات غير الحكومية  لجنة ى المنسقين الميدانيين المتنقلين في، أجر 2102مارس  /آذار وحتى 2102نوفمبر  /شرين الثانيتمن في الفترة 
الشأن  التواصل مع أصحاب من خاللبعثة لجمع المعلومات إلى القرى والبلدات مباشرة في الشمال والشرق والجنوب الشرقي وجنوب مدينة الموصل  106العراق 
( 01) ة( والشور 2( ومخمور / نينوى )01( ونمرود )06( والحمدانية )2( وبرطلة )2( وتلعفر )1) وتكليف( 22)بعشيقة  :بما في ذلك موقع 121في  المعنيين

عاما(. وقد تم تقديم التقارير المتعلقة باألغراض اإلنسانية والحماية والوصول في  06ليل )عمام الح(، و 00مدينة الموصل ) شرقو (، 2) والحضر(، 21قيارة )الو 
شراك أكثر من واالجتماعات عن طريق آليات التنسيق القائمة  الوقت الحقيقي من  100الثنائية المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية. وقد قامت اللجنة بتعيين وا 

 المحليين من جهات فاعلة متنوعة من اإلدارة المدنية إلى الجهات المسلحة المحلية. الشأنأصحاب 
  شرق الموصل )حي سومر(، إلى  0إلى النركزلية، و 0عشيقة )باريمة(، وبإلى  0بعثات:  7، أجرى المنسقون الميدانيون 2102آذار  00-72من  لفترةاخالل

في هذه المعنيين  الشأنمن أصحاب  07اجتمع المنسقون الميدانيون مع و . البوسيف، وعذبة، وباخيرة(قرى ) الموصل مدينة نوبجإلى  0إلى تلكيف، و 0و
غير حكومية محلية،  منظمات 0و، دولية دولية غير حكومية منظمات 6والمتحدة،  ألمما وكاالتمن  2وجهة فاعلة من هيئات اإلدارة المدنية،  90: المناطق

نظر المنظمات غير الحكومية، بما في  حكومية ألجل العراق وجهاتت لجنة تنسيق المنظمات غير الفاعلة مسلحة. وعرض ةجه 20ومجتمع محلي،  قادة 7و
لفريق العامل ل ، واجتماعللمحور ت التنسيقيةمن االجتماعا 2ولمركز العمليات اإلنسانية،  جتماع واحدامن الزيارات الميدانية في  المعلومات المستخلصةذلك 
 والعسكري.تنسيق المدني في ال

 
 

 الثغرات والمعوقات:
  مهم لإلبالغ. شيءال يوجد 

 

 التنسيق العام

 القضاياإلدارة  بشكل دوري ةاإلنسانيوحكومة إقليم كوردستان، وممثلي القوات العسكرية، ومنسق الشؤون  ،األعلى الذي يضم حكومة العراق االستشاريلفريق يلتقي ا
وتتألف خلية الطوارئ من أهم  للموصل. ةاإلنسانياألعلى التنسيق الشامل بين كافة الجهات الفاعلة في االستجابة  االستشاريويضمن الفريق  .االستراتيجية ةاإلنساني

ال الفريق الُقطري حسب الحاجة. وال يز ، و األسبوع في مرتين، ويلتقون ةاإلنسانيالوكاالت التي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون 
مت أوتشا بتأسيس في العراق. قا ةاإلنسانيلإلشراف على االستجابة  الشريكة بين اأُلمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنساني

وحماية المدنيين،  ةاإلنسانيالدولي بمهمة تسهيل وصول المساعدات  العسكري-المدني اإلنسانيويقوم إطار التنسيق . أربيلالمتخصص في  ةاإلنسانيمركز العمليات 
 .ةاإلنسانيوضمان أمن العاملين في مجال المساعدات 
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 بـ االتصاللمزيد من المعلومات، يرجى 
 jaffr@un.orgريبر جاف،  السيد

   www.reliefweb.int، يرجى زيارة األخرى لمعلوماتول
 http://bit.ly/2dDYK3Dولإلضافة والحذف من قائمة اإلرسال: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األزمة عن خلفية 
 الرمادي مدينتي بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 2109 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 

تنظيم داعش بالتعاون مع  قام ،2109 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 711،111 من أكثر وتسببت في نزوح بسرعة العنفتنامت آثار و  ،والفلوجة
 صالحو  ينوىون وكركوك ديالى في محافظات مناطق ذلك في بما العراق، شمال من كبيرة وأجزاء ، ثاني أكبر مدن العراق،الموصل مدينةبالهجوم واجتياح األخرى  المسلحة الجماعات

وُفرضت  األساسية، الخدمات وتوقف األساسية، اإلنسان حقوقانتهاك و  المدنيين ضد ومنظمة جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى وقد. الدين
 00كثر من أاإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاصحيث بلغ عدد  أزمة إنسانية في العالم،العراق اآلن أكبر  يواجه ونتيجة لذلك، .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوط
  موقع. 0،211ماليين نازح في الوقت الحالي، وينتشرون في  0شخص. وهناك أكثر من  مليون

http://www.unocha.org/

