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 للموصل ةاإلنسانيالعراق: االستجابة 
                                   (2017 تموز 11-حزيران 29) 39رقم  اإلنسانيتقرير الوضع 

 
تكون األرقام والمواقع المدرجة  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  

 . 2017 ويولي /تموز 27-25قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

 األحداثأبرز 
تموز /  9أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في  •

يوليو، نهاية رسممممممية لحملة اسمممممتعادة الموصمممممل من تنظيم 
داعش. واسمممممممتمرل األعمال القتالية قرابة تسمممممممعة أشمممممممهر، 
صممممممممممابة  وأدل إلى نزوح ما يقرب من مليون شممممممممممة ، وا 
لحاق أضمممممممممممممرار جسممممممممممممميمة بالمنازل والبنية  أعداد كبيرة، وا 

 تحتية.ال
تموز/  4 واعتبارًا من: مرتفعاً  االصمممابالال يزال مسمممتو   •

اسمممممممممتقرار  مراكزفي  شمممممممممةصممممممممماً  4،160، تم عالج ويولي
األمامية  الةطوطبالقرب من  الحالة الصمممممحية للمصمممممابين

 غرب الموصل منذ شباط/ فبراير.في مناطق 
داعش يسمممممممممممممميطر على منممماطق أةر  من تنظيم ال يزال  •

على قريممة اإلمممام الغربي،  وقع مؤةراً  البالد. وأد  هجوم  
جنوب القيارة، في الضمممممممممممفة الغربية لنهر دجلة، إلى مقتل 

 نقذة للحياة في ثمانية مةيمال.مُ وتعطيل المساعدال ال شةصاً  170
نقل األسمممر النازحة التي يعتقد وتجري عملية شمممرق الموصمممل.  كيلومتراً  21تموز / يوليو، على بعد  9في  برطلةبالقرب من بلدة  برطلةفتحل السممملطال العراقية مةيم  •

 .ميالةدمال في المة ونق  ةيالمتعلقة بالحما المسائلاإلنساني  المجالالشرکاء في  تابعيمن البلدة القديمة في الموصل إلى المةيم. و  داعشأنها مرتبطة بتنظيم 
 
 

 

 

 

 
  1.9 مليون

األشةا  الذين تم التوصل 
إليهم من ةالل مجموعال آلية 

منذ تشرين  االستجابة السريعة
2016األول/ أكتوبر  ) 

 
مليون   1.8  

عدد األشةا  الذين تم 
الوصول إليهم داةل وةارج 

المةيمال، من ةالل دعم المياه 
والصرف الصحي والنظافة 

منذ تشرين األول/  الصحية
2016أكتوبر  ) 

 
مليون   1.3 

شة  تلقوا استشارة طبية )منذ 
 تشرين األول/ أكتوبر(

 
 950,942 

التراكمي، اعتبارا من  النازحينعدد 
، بما في 2017تموز/ يوليو  11

 ذلك تلعفر
 (المصدر: حكومة العراق)

               
مليون   0.9 

شة  حصلوا على اللوازم غير 
تشرين األول/  17الغذائية )منذ 

(2016أكتوبر   
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 
وتشير التقارير . السالمة أجل من فرارهم أثناء للسكان جماعية نزوح موجة في وتسببل 2016 أكتوبر األول/ تشرين في داعش تنظيم من الموصل استعادة معركة بدأل
 15 تضررل الموصل، غرب في السكنية األحياء من 54 بين ومن. اآلن حتى العراق في آةر صراع أي مع مقارنتها يمكن ال القديمة المدينة داةل األضرار إن إلى

 3،000 من يقرب ما تعر ض وحده، حزيران/ يونيو شهر من األةيرة الثالثة األسابيع وفي بسيطة، ألضرار األقل على منها 23 وتعرضل كبير، بشكل سكنية منطقة
 الموصل. العبادي مدينة حيدر العراقي الوزراء رئيس زار عندما وذلك رسمياً  المعركة عن انتهاء اإلعالن تم يوليو، /تموز 9 وفي. تدمير أو ألضرار مبنى

 
تم استهدافهم من  أو بشرية كدروع استةدامهم تم حيث المعركة من يفرونالسكان  ليزا وال بعد، ينته لم - عامة بصورة والعراق - المدينة أجل من القتال ومع ذلك، فإن

 األرقام متجاوزاً  المليون، إلى القتالية األعمال بسبب للنازحين اإلجمالي العدد وصل حيث نهايته قرب مع الموصل في القتال اشتد وقد. الفرار محاولتهم أثناء قناصة قبل
 شة  3،700-1،400 فر   يونيو، /حزيران 29 ومنذ - تباطأ الموصل غرب من الناس هروب معدل لكن. اإلنساني المجتمع قبل من متوقعة كانل التي األولية
 زالوا ال الضعفاء المدنيين مئال وربما مستمراً  النار إطالق يزال ال حيث القديمة، المدينة داةل في عمق جيوب عدة هناك تزال ال أنه الحالية المعلومال وتشير. يومياً 

 محاصرين.
 

 ،ظللةم أماكن توفير ذلك في بما - العاجلة المساعدة اإلنساني المجال في الشركاء ُيقدم حيث حالها، على قائمة األمني التدقيق ومواقع النازحين تجمع مناطق تزال ال
 ويذكر تقريبًا، ممتلكال أي دون من يفرون الناس يزال وال. الحماية وةدمال الطبية الةدمال عن فضالً  الصحي، الصرف وةدمال الشرب ومياه لألكل، جاهزة ووجبال
 وقد. األمان بر إلى وصولهم فور تكميلية تغذية إلى يحتاجون الذين األطفال من متزايد وعدد المرتفعة إلى المتوسطة التغذية سوء معدالل اإلنساني المجال في الشركاء
 نزوحهم استمرار مع متعددة توزيعال األسر معظم تلق ل حيث الطوارئ، لحاالل االستجابة مجموعال من وةارجها المةيمال داةل من شة  مليون 3،3 نحو استفاد
 الحياة. إلنقاذ األساسية الضروريال إلى الوصول إمكانية وعدم

 
ل أن المرجح من  إلى أبريل /نيسان 24 منذ الفارين عدد وصل وقد. العراق حكومة سيطرة تحل الموصل باتل حيث اآلن تلعفر إلى تركيزها العراقية األمن قوال تحو 
 في العاملين اإلنساني المجال في الشركاء قبل من الفارين هؤالء لمساعدة االستعدادال وتجري. الصراع اشتداد بعد عددهم يزداد أن ويتوقع شة ، 17،000 من أكثر

 السكان أن كما. النازحين لتجمع واستةدامها كمركز بادوش في البنزين محطة إنشاء إعادة وتم راد، وتل بويا في النازحين تجمع نقاط عملية إنشاء وتجري. المنطقة
بأن  ويقدر. بادوش نحو توجيههم سيتم أنه من الرغم على شيندوكا، باتجاه الشمال من واآلةر الجرابيع تل باتجاه جنوباً  أحدهما طريقين، يسلكون المدينة يغادرون الذين
 تلعفر. بلدة في شة  20،000 من أقل هناك

 
 قوال أن ويبدو. مدنيين بعضهم األقل، على شةصاً  170 مقتل عن أسفر مما الغربي، اإلمام قرية داعش تنظيم هاجم يوليو، /تموز 4 مساء وفي نفسه، الوقل وفي

. األمن وانعدام متقطع قتال بشكل حيث تشير التقارير إلى حدوث بعد، آمناً  ليس األرض على التقرير، إال  أن  الوضع هذا إعداد أثناء القرية استعادل قد العراقية األمن
تسبب في  للهجوم، األمر الذي نتيجة جدعة مةيمال وجميع علي حاج ومةيم القيارة في الطائرال في مدرج طوارئ موقع في اإلنسانية الةدمال تقديم إيقاف تم وقد

 الذي الوقل في للسكان المياه من أقل كميال يعني مما التفتيش، نقاط عبر المرور من المياه لنقل صهاريج 6 تتمكن ولم. المواقع في نازح 80،000 من أكثر تضرر
 الحرارة. درجال فيه ترتفع

 
 الناس يبدأ عندما القلق على يبعث ما وهو - بالصهاريج المياه نقل تمويل في نق  وهناك. الموصل تشكل عائقًا كبيراً  مدينة في المةيمال ةارج المياه قضايا تزال ال

 إلى شة  162،000 من أكثر وعاد الموصل غرب إلى شة  72،000 من يقرب ما عاد تموز/ يوليو، 11 من واعتباراً . ذلك وسيواصلون المدينة، إلى بالعودة
 حوالي نقل تم حيث لتر، مليون 6.5 حوالي يوميًا، وبلغ بمعدل ثابل الماضي في الشهر الموصل مدينة وجرل عملية توفير المياه إلى. المدينة من الشرقي الجانب
 الموصل. شرق إلى لتر مليون 3.1و الموصل غرب إلى بالصهاريج لتر مليون 3.4

 
 مدينة من شة  15،900 من يقرب ما إحالة تم يوليو، /تموز 4 وحتى ،2016 أكتوبر /األول تشرين ومنذ. باإلصابالالةاصة  العنايةتستمر عملية تقديم ةدمال 

 عن وبعيداً . فبراير /شباط منذ وحده الموصل غرب من المائة، في 61 من أكثر أي شة ، 9،700 من أكثر - القائمة اإلصابال مسارال ةالل من الموصل
عادة نفسي عالج إلى سيحتاجون الناس أن يعني القتال جراء الذهني التأثر فإن الجسدية، اإلصابال األجل. طويلة برامج ةالل من تأهيل وا   
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 وكانل. يوليو /تموز 9 منذ الموصل في القديمة المدينة في الميدان منطقة من برطلة مةيم إلى( أسرة 153) شةصاً  918 مجموعه ما نقل تم التطورال، آةر وفي
للفح   اآلن يةضع مفهوم وهو - داعش كانوا من الذين تربطهم صالل بتنظيم المةيم هذا إلى نقلهم يتعين كان الذين النازحين جميع أن إلى تشير األولية االفتراضال

 يشير مما الوفيال، من المزيد عن اإلبالغ المتوقع ومن وفيال، أربعة عن يقل ال ما تأكيد وتم. األساسية اإلنسانية المساعدة تقديم بشأن جدية مةاوف وهناك. الدقيق
 أثناء إصابال نتيجة آةران اثنان وتوفى الحاد، التغذية سوء بسبب واحد طفل توفي األربعة، الوفاة حاالل بين ومن. المعونة تقديم في سريعة زيادة إلى الحاجة إلى

 اإلنسانية المعايير لتلبية كاف   غير هذا يزال ال األساسية، األولية المساعدة يجري تقديم حين وفي. كلوي فشل حالة بسبب آةر شة  وتوفي الموصل، من فرارهما
. الوطنية الحكومية غير المنظمال من قليل عدد سو  توفرها وال جداً  قليلة الطبية والمرافق الصحي الصرف مرافق أن كما. المياه بتوفير يتعلق فيما سيما وال األساسية،

 مع المةيم في الحماية توفير على اإلنساني المجال في الشركاء ويعمل منه، والغرض المةيم هذا بطبيعة المتعلقة المسائل معالجة إلى الدعوة جهود تستمر حين وفي
 العراقية. السلطال مسؤولية تحل تقع األةر  الةدمال جميع أن ضمان

 

   ةاإلنساني االستجابة
 آلية االستجابة السريعة

 :االحتياجال
 حص إلى  في جميع مراكز تجمع النازحين ومواقع التدقيق األمنيالمتنقلة النازحة  اأُلسر تحتاج •

ًا كاملة حصص اأُلسرتتلقى . و ، والتي تشمل الغذاء والماءآلية االستجابة السريعة مجموعال من ةفيفة
مياه المزيد من والتي تتضمن إلى المةيمال ومواقع الطوارئ  هافور وصول آلية االستجابة السريعةمن 

 . وعاء لتةزين المياهالشرب، و 
 

 االستجابة:

طفاًل.  51،741(، بما في ذلك اً شةص 90،749ُأسرة ) 19،288حصة من مجموعال الطوارئ إلى  19،009قام شركاء آلية االستجابة السريعة بتوزيع  •
 .%22 ويعد هذا انةفاضًا في التوزيعال بنسبةوبالمقارنة األسبوع الماضي، 

 في نقاط التفتيش ومواقع التدقيق األمني %33زحين الجدد في مناطق تجمع النازحين، في حين تم الوصول إلى حوالي االن من %44حوالي  تم الوصول إلى •
 في مةيمال أةر . %23 العدد من السكان والذين تصل نسبتهم إلى إلى تقديم الدعمكما تم  استقبال النازحين. ومةيم حمام العليلفي 

  .طفلمليون شةصًا، بما في ذلك  1،876،000بتوزيع مجموعال الطوارئ على  2016شهر تشرين األول/ أكتوبر منذ  في المجال اإلنسانيشركاء القام  •
 حيث يستمر نزوحهم، وال يملكون االحتياجال األساسية المنقذة للحياة. حص  آلية االستجابة السريعة أكثر من مرةسكان لعديد من الا سل مت •

 

 الثغرال والمعوقال:
و، ومن تموز / يولي 5حمام العليل في  التدقيق األمني فيفي موقع  االستجابة السريعةحص  آلية مؤقل في توزيع  توقفبسبب التهديدال األمنية، حدث  •

 .إلى ةطر نف التوزيع في اليوم التالي في مكان قريب كتدبير أمني للحد من تعرض الشركاءاستأُ ثم 

دارة المةيم    تنسيق وا 

 :االحتياجال
ل هياكل إدارة المةيمال المن ة رصد الظروف المعيشية للمةيم شهرياً أعمال  ستمرت •

معالجة الثغرال المتعلقة بالعنف األةيرة إلى ضرورة  التقاريرالنشطة. وتشير معظم 
 .الجنسي، والمياه والصرف الصحي والنظافة، وتحسين التواصل والةدمال المجتمعية

882،7681، 
شة  تسل موا حص  آلية االستجابة السريعة )منذ 

 (2016 تشرين األول/ أكتوبر

880،6 مساحة سكنية ُمتاحة حاليًا بةدمال متكاملة وجاهزة لالستةدام الفوري    
 2017 تموز/ يوليو 11اعتبارًا من مةيمًا وموقعًا للطوارئ  19في 
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إلى ، مما يشير وحزيران / يوني 29في حمام العليل منذ  التدقيق االمنيإلى موقع  والوافدينمن غرب الموصل القادمين  األشةا  الضعفاءارتفع عدد  •
 الحاجة إلى تعزيز الحماية والتواجد الصحي والةدمال.

 االستجابة:
قطعة  2،420موقعًا مةتلفًا، منها  19متاحة لالستةدام الفوري في و قطعة أرض جاهزة للسكن كاملة الةدمال  6،880، كان هناك تموز/ يوليو 11 بتأريخ •

 26،760قطعة أرض متاحة في ثمانية مواقع أةر  إليواء  4،460شةصًا، في حين كان هناك  14،520موقعًا ذا أولوية إليواء  11أرض متاحة في 
 ًا.شةص

، فيما اةتار مةيمًا/ موقعا للطوارئ 19في شةصًا  319،062حاليًا المةيمال. وعمومًا، يعيش  ية فيكاف ةيستمر بناء مواقع جديدة لضمان توفير قدر  •
 المجتمعال المضيفة والمواقع غير الرسمية. الباقون العيش مع

حال مغادرة المةيمال. وستستةدم  تنقل النازحينجمع المعلومال حول مکان غرض المةيمال ل مدراءجميع من قبل تم استكمال استبيان للةروج، وسيستةدم  •
 ذلك احتياجال المجتمعال المضيفة. ويتضمن، وفقًا لذلك الشركاء على التقييم واالستجابة الطالعنتائج االستبيان 

 

 الثغرال والمعوقال:
 التزال هناك مةاوف تتعلق بشحة مصادر المياه في المةيمال. •

 

 في حاالل الطوارئ المأو  واللوازم غير الغذائية 
 :االحتياجال

يعني بأن   ارتفاع درجال الحرارة. إن  غذائية والمأو  المناسب والكريمالسكان إلى المواد غير اليحتاج  •
 .لتوفير لوازم فصل الصيفعاجلة هناك حاجة 

 

 االستجابة:
 أو قسائم إلصالح المنازل التي تضررل بشدة. مضيف في حي السماح في الموصل، نقوداً في المجتمع الأسرة  500ل تلق   •
. وفي اً شةص 29،496واستفاد منها ، 2و 1 ةيالسالم مي( في مةةي)المتنقلة أو األساس ةيالغذائ ريمجموعة من المواد غ 4،916 یإل صليما  عيتم توز  •

 امحم منطقةشة  في  2،280 ی( علةي)المتنقلة أو األساس ةيالغذائ ريمجموعة من المواد غ 380 عيالموصل، تم توز  في مدينة ميمناطق ةارج المة
 السکر والصادق في الموصل.أحياء و  عليلال

 لطوارئ.ًا لعقمو  19 في ةيالغذائ ريمکملة للمواد غال ةيموسمال من ةالل اللوازمأسرة  7،200أکثر من  یالمساعدة إل ميتم تقد •
 112،215ومجموعة متنقلة  30،349مجموعة مواد غير غذائية )بما في ذلك  142،564، تم توزيع ما مجموعه 2016منذ تشرين األول / أكتوبر  •

مجموعة من مجموعال الصيف إلى ما يقرب من  7،824ما مجموعه  كما تم توزيع. شةصاً  855،384إلى  المجموع الكلي مجموعة أساسية( ليصل
 مواد موسمية صيفية تكميلية.من ةالل أسرة  18،454دمل المساعدة إلى في حين قُ  يل،نذ منتصف نيسان / أبر شة  م 47،000

 .شة  155،000 من أکثر نهاماستفاد و أکتوبر، تشرين األول/  17منذ  الطوارئ سد المنافذ في حاالل مجموعة من مواد 12،693 مجموعهما  عيتم توز  •
 

 الثغرال والمعوقال:
في محافظة نينو  إلى وجود ثغرال في النازحين مةيمال في بعض  األساسية االجتماعيةالجرد لتقييم الوصول إلى الةدمال عملية لتشير النتائج األولية  •

المتاحة، توصي المجموعة بالحلول القائمة  واللوجستية ةيالموارد المال یإل وبالنظرتوفير الكهرباء والمواد غير الغذائية الصيفية ونق  وقود مولدال الكهرباء. 
 السلبي. التبريد تقنيالباستةدام  المجتمع یعل
 

384،855 منذ تشرين األول/ )حصل على اللوازم غير الغذائية  اً شةص  
(2016 أكتوبر  
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 األمن الغذائي  

 :االحتياجال
 .الى المةيمالهم فور وصول بشكل مستمر ألغذية الجافةاومن ثم  النازحة إلى األغذية الجاهزة، اأُلسرتحتاج  •

 لحين تغير األوضاع.وهناك حاجة إلى توفير األنشطة الُمدر ة 
 ألن الجرابيعشةا  الذين يملكون مواشي في تل أللتوفير األعالف العلف الحيواني و  هناك حاجة إلى •

 .قريباً المةزونال المتبقية ستستنزف 
 
 

 :االستجابة
 و / أو حص  غذائية عائلية، على النحو الذي أفاد به أربعة شركاء ةالل الفترة المشمولة بالتقرير. يوماً  30لمدة  تكفي توزيع حص  غذائية جافة يجري •

 األسر         األشةا           الموقع
  15,497        77,485            جدعة
  10,129        50,645            القيارة

  7,410          37,050            الحاج علي
  7,160          35,800            الجديدة

2حمام العليل              20,495          4,099  
2السالمية                4,250            850  

M2 225            4,125              حسن شام  
  400            2,000              حي الرفاعي

  350            1,750              الورشان
  150            750                المطاحن
1السالمية                  185              37  

U2 25              125                حسن شام  

 

 الصح ة 

 :االحتياجال
ة الصح  و بما في ذلك مراقبة األمراض واالستجابة لها، تحديد أولويال ةدمال الرعاية الصحية األولية،  •

دارة اإلصابال في المناطق التي أمكن  حاالل الطوارئ وا  العقلية والةدمال النفسية واالجتماعية، وا 
 الوصول إليها حديثًا.

السلطال للحصول على مزيد بالتواصل مع ويقوم الشركاء بأن الناس يصلون إلى حالة هشة ويمرون بظروف صحية سيئة.  في مةيم برطلة ميدانيون أفاد ممثلون •
 الوفيال وتفشي األمراض. حولمن البيانال 

 

 

660،231  
 تم الوصول إليهم من ةالل الحص  الغذائية اً شةص

فترة التقرير يومًا ةالل 30لمدة  التي تكفي  

 1،276،080 
 2016 أكتوبر /األولتشرين منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شةص
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 االستجابة:

مةيم الحاج علي. وسيكون لهذا الملحق أثر في تةفيف العبء الواقع على بُملحق المةيم ال يجري حاليًا إنشاء مركز ةدمال الرعاية الصحية األولية في •
 القائم في الجزء األكبر من المةيم. وتقوم المجموعة أيضًا بتحديد الشركاء لدعم ةدمال الرعاية الصحية األولية في غرب الموصل.المركز الصحي 

في المائة في إطار  55وهذا يمثل انةفاضًا بنسبة  -إحالة طارئة  494استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية، بما في ذلك  12،410تم تقديم ما مجموعه  •
حالة ةالل األسبوعين  79في المائة في حاالل اإلحالة المتعلقة بمضاعفال الحمل والوالدة، مع إحالة  66بنسبة  وتم تسجيل انةفاض ني قابل للمقارنة.زم

حزيران/  29استشارة منذ  499تقديم  تم وقدفي مجال الصحة العقلية أو االستشارال النفسية االجتماعية، في المائة  139ُسجلل زيادة قدرها كما الماضيين. 
 يونيو.

ن الماضيين، بما استشارة ةالل األسبوعي 69،281حيث تم تسجيل  - 2016األول/ أكتوبر منذ تشرين شة  استشارة صحية  1،276،000تلقى نحو  •
 دون سن الةامسة. ألطفال استشارة 20،203في ذلك 

 عامًا. 15لألطفال دون سن  -حزيران/ يونيو  28إلى  12في المائة من الفترة من  156 بلغلبزيادة  –دوريًا  لقاحاً  2،916 تقديمتم  •

 

 الثغرال والمعوقال:
 في القدرة على التعامل مع العدد الكبير من اإلصابال. نق من برطلة ُيعاني المستشفى بالقرب من  •
 حالة.إلالوقود إلى الحد من توفير ةدمال يؤدي سوء صيانة سيارال اإلسعاف ونق  ا •
ضمان توفير  األولويالمن و تقارير متزايدة بشأن الثغرال في تقديم الةدمال الصحية في مةيم جاماكور، مما يدفع النازحين لمغادرة المةيم.  هناك •

 .وعلى مدار األسبوعساعة في اليوم  24المساعدال الطبية وسيارال اإلسعاف 
 مصدر قلق. ُيشك ل لحصول على المياه المأمونة للناس وةطر األمراض المنقولة عن طريق المياهتأمين اعام، ال يزال الوصول المحدود ل بشكل •

 
 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :االحتياجال
تم وضع ةرائط لمحطال معالجة المياه ومحطال الضخ المتضررة في كل من شرق  •

 هناك تسع محطال قيد التأهيل.، في حين وغربي الموصل
في أعقاب حوادث التسمم الغذائي في النصف األول من حزيران/ يونيو، قام شركاء  •

دارة المةيمال بوضع ةطة ورسائل لتوجيه  األغذية في المةيمال. كما  توزيعالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واألمن الغذائي وشركاء تنسيق وا 
 الكلور. مادة االنتهاء من جرد المةزون ورسم ةرائطه تحسبًا لتفشي مرض الكوليرا، ويجري حاليًا تجديد إمدادالتم 

، تم 2016نازحًا ةدمال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في كل من المةيمال ومواقع العبور. ومنذ تشرين األول/ أكتوبر  319،062تلقى  •
 المةيمال وةارجها. داةلهم بةدمال المياه والصرف الصحي شة  وتجهيز  1،763،000الوصول إلى أكثر من 

قطعة أرض جاهزة للسكن ذال بنية تحتية ُمجهزة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في جميع مواقع الطوارئ البالغ  85،658يوجد ما مجموعه  •
 موقعًا. 19عددها 

 

 والمعوقال:الثغرال 
يصعب على الشركاء مراعاة الجداول  لذاوالشواغل األمنية، الوصول بعوائق  في مدينة الموصلإعادة تأهيل محطال معالجة المياه عملية تتأثر ال تزال  •

 الزمنية إلعادة التأهيل.
 ال تزال إمدادال مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا في الموصل غير كافية. •

1،763،539 
والصرف المياه ةدمال  يحصلون على داةل وةارج المةيمال اً شةص

ية والنظافة  الصح ي  .2016 تشرين األول/ أكتوبرمنذ الصح 
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تحديال في الوصول إلى وحدال معالجة يةلق وكذلك ، المياه ايصالوالقدرة على الل ضخ المياه على توفير المياه آلالكهربائية الطاقة تزويد يؤثر عجز  •
 المياه. ويشكل التمويل غير الكافي عائقًا أمام إصالح المرافق المتضررة.

 ة.تواجه المدارس في شرق الموصل نقصًا في المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي. وتتواصل الدعوة مع السلطال الستئناف الةدمال األساسي •
 

 الحماية
 :االحتياجال

جميع  ابقاءالحماية في مةيم برطلة مع ضمان عنصر وجود  أمينتيعمل الشركاء على  •
 الةدمال األةر  تحل مسؤولية السلطال العراقية.

 يعفي جم یوالدعم النفسي واالجتماعي في الحد األدن يةال تزال ةدمال الصحة النفس •
 .للضعف في مةيم جدعة. وال تزال النساء ذوال اإلعاقال العقلية أكثر الفئال تعرضاً  وال سيما يمال،المة

 االستجابة لحماية األطفال في المةيمال، سواء في شرق وغرب الموصل أو في أماكن أةر  ةارج المةيمال. ال تزال هناك حاجة إلى توسيع نطاق •
 ال تزال مسألة التوعية والتةل  من مةاطر األلغام تشكل حاجة مستمرة، وال سيما في غرب الموصل. •

 

 االستجابة:
كما . شةصاً  125،258 إلىالحماية  رصدفرق  حيث وصلل ،شةصاً  744،121، إلى 2016وصل الشركاء في مجال الحماية منذ تشرين األول/ أكتوبر  •

 حالة للحصول على مساعدة متةصصة. 21،033، وأحالل فرق الحماية المتنقلة إضافياً  شةصاً  33،335وصل الدعم النفسي االجتماعي إلى 

 
معلومال عن العنف الجنسي والتةفيف من حدة المةاطر والةدمال توفير  من ةاللشةصًا  10،145شركاء القائمون على العنف الجنسي إلى الوصل  •

تزويد حيث يستمر الشركاء القائمون على العنف الجنسي في االبالغ عن حوادث التحرش الجنسي في نقاط  مهم جداً هذا النوع من المعلومال  -المتاحة 
 (.صبياً  102و رجالً  160فتاة و 395امرأة و 822) شةصاً  1،479مياه واألماكن المةصصة للنساء. وقدم الشركاء الدعم النفسي االجتماعي ل ال

تم  حيث - يواصل شركاء العمل في مجال األلغام تقييم وتوضيح وتقديم التوعية بمةاطر األلغام في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها في الموصل •
 . كما أجريل مؤةرًا تقييمال ألثر التهديدال في أحياء2016حول هذا الموضوع منذ تشرين األول/ أكتوبر  شةصاً  86،097تقديم التوعية إلى ما مجموعه 

 .2017ن/ يونيو داةل محافظة نينو  بأكملها في حزيرا اً مربع اً متر  312،279في شرق وغرب الموصل. ووفقًا للمعلومال المسجلة، تم تطهير  سكنية
 
 
 
 
 

744،121 
 2016 أكتوبر /األولتشرين منذ  لحمايةالمساعدة الةاصة باتلقوا  شةصاً 
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 التعليم  

 :االحتياجال
 197،337في سن الدراسة، من بينهم  طفالً  289،670، هناك من بين النازحين مؤةراً  •

 ال يحصلون على أي شكل من أشكال التعليم. طفالً 
 
 

 االستجابة:
مدرسة  59هذه المدارس، وأعادل مديرية التربية في نينو  فتح  جاهزيةللوقوف على مد  وذلك مدرسة في غرب الموصل،  100تم تقييم أكثر من  •

 توفير إمدادال ومواد تعليمية.في حيث ساهم الشركاء بالدعم  -
" قائمة االحتياجالتأهيل المدارس المغلقة والمتضررة كجزء من االتفاق بين مديرية تربية نينو  والشركاء. ويمكن للشركاء اآلن كتابة "يجري اآلن إعادة  •

في  مقررةالحملة "العودة إلى التعلم" في مدينة الموصل  وسيؤدي ذلك إلى تسريعالالزمة إذا كان مهندسو مديرية التربية جزءًا من التقييمال المشتركة. 
 أيلول/ سبتمبر.

إعادة فتح المدارس حيثما أمكن باإلضافة إلى عودة الحياة إلى في يساهم  ، األمر الذيمعلم في مدينة الموصل رواتبهم 12،000تلقى أكثر من  •
 .تعافيهم من الصدمةطبيعتها بالنسبة لألطفال الذين يعانون من إصابال بالغة، وسيكون لهذا أثر إيجابي في مسألة 

 إذ تم تسجيل -في برامج التعليم في أماكن التعلم المؤقتة في المةيمال فتاة(  44،074صبيًا و 48،259طفاًل نازحًا ) 92،333 ما مجموعه يشارك •
 حزيران/ يونيو. 28في أنشطة التعليم غير النظامي في أماكن التعليم المؤقتة المتاحة منذ  حديثاً  طفالً  20،936

 المةيمال وةارجها. في حاالل الطوارئ فيالتعليم من ةالل  وفتاة طفالً  633 550، تم توفير الدعم لم 2016وبر منذ تشرين األول/ أكت •

 
 الثغرال والمعوقال:

في وزارة التربية مرتبطة بلشركاء للحصول على ُرة  لدةول وتقييم وتنفيذ االستجابة التعليمية الطارئة في المدارس الةاصة باالقواعد تنو ع قضايا  إن   •
 ستجابة في الوقل المناسب.تقديم االبية حول هذه العمليال لضمان ر من وزارة الت توضيح. ويجري البحث عن الحكومة المركزية

الشرکاء في مجال  تاجيحأثر  انعدام األمن الذي حدث مؤةرًا في منطقة القيارة وحولها على عدد من المدارس التي ُأعيد تأهيلها بالفعل والتي تعمل فعليًا. و  •
 .المتفجرة األةطار إزالة بغية المدارس هذه ييمإعادة تق یاألعمال المتعلقة باأللغام إل

 

 الدعم اللوجستي 
 المساحة التةزينية المتوفرة:

لالستةدام من قبل الشركاء  اً متاح اً مربع اً متر  16،379هناك و ، اً مربع اً متر  25،540مساحة التةزين المشتركة  تبلغ •
 أنحاء البالد. مةتلفموقعًا في  17في المجال اإلنساني في 

 2،760تعمل بشكل كامل. وتبلغ السعة اإلجمالية للتةزين المشترك في دهوك اآلن ، و ميل بالقرب من مدينة دهوكيهناك مستودعال جديدة في منطقة س •
 ًا مربعًا.متر 

 االستجابة
 اً متر  7،038طن متري ) 1،586و( من سلع اإلغاثة، مكعباً  متراً  44،879طن متري ) 8،901، تم تةزين ما مجموعه 2016منذ تشرين األول/ أكتوبر  •

 الفترة المشمولة بالتقرير.طن متري من البضائع اإلنسانية ةالل  210م استالم في حين ت –منظمة إنسانية  40تم نقلها بالنيابة عن ، و (اً مكعب

550،633 
في المةيمال في حاالل الطوارئ  التعليميحصلوا على الدعم وفتاة فتى 

 2016 تشرين األول/ أكتوبر 17منذ  وةارج المةيمال

  طن متري 210
ةالل تم تسل مها المساعدال اإلنسانية من 

 فترة التقرير
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من الشركاء في المجال اإلنساني، وتقوم شريكًا  27مترًا مكعبًا( من سلع اإلغاثة بالنيابة عن  11،466طن متري ) 2،490بتةزين  تقوم المجموعة حالياً  •
 المجموعة بتقييم االحتياجال التشغيلية المحددة في حالة طلب زيادة سعة التةزين.

 
 
 

 حاالل الطوارئ االتصاالل في
 :االستجابة

 .6إلى  1 وجدعةفي مةيمال القيارة  الالسلكيةم الةدمال يتقد •
اإلنساني. وهذا  للشركاء الدوليين في المجالالميداني التابع  عذبةقامل المجموعة بتثبيل معدال االتصاالل األمنية في المنشأة الليلية في مجمع مستشفى  •

 لتعزيز السالمة واألمن. ترددال السلكية عالية جداً  المركز الستةدام أجهزةالبقاء في فرصة للشركاء  يتيح
 

 الثغرال والمعوقال:
بسبب مشاكل  6إلى  1تأةرل مهمة النظر في تركيب معدال لتوفير ةدمال االتصال باإلنترنل للعاملين في المجال اإلنساني في مةيمال القيارة وجدعة  •

 أمنية في المنطقة.

 
 

   التنسيق والةدمال والمشتركة   
 عدد المكالمال التي تم تسلمها في مركز معلومال النازحين العراقيين

 
 

وجميعهم من النازحين. ومن  -عامًا  35و 26في المائة( وكان عمرهم يتراوح بين  80في جميع الحاالل، كان معظم المتصلين من الذكور )أكثر من  •
 في المائة(. 8في المائة من الحاالل( والمجتمع المضيف ) 20) بالمركز  أشةا  من العائدينأيضاً  اتصلمواقع ةارج المةيمال، 

 .رئيسيبشكل  المةيماليتم من داةل  االتصالمعيالل ألسرهن وكان  هنفي المائة من 5من بين النساء المتصالل، كانل نسبة  •
في المائة من الحاالل(، في حين وجه  72إلى  69معظم الحاالل، يطرحون أسئلة ) بالنسبة للمكالمال من داةل المةيمال وةارجها، كان المتصلون، في •

 الباقون نداءال متابعة وقدموا شكاو .
دارة و في المائة من المكالمال(  23) النقدتدور حول  كانل فيما يتعلق بالشكاو ، فإن أهم الشواغل التي أثيرل، سواء داةل المةيمال أو ةارجها • تنسيق وا 

 في المائة(. 13في المائة( واألمن الغذائي ) 20ل ومسائل ذال الصلة )المةيما
تم تصنيف هذه األولويال باستمرار و  -اإليجار دفع الغذاء و الحصول على ة و يالصح لتحسين حالتهم نقدالالنقد، أشار المتصلون إلى الحاجة إلى بفيما يتعلق  •

 أو ةارجها.في هذا الترتيب من حيث األهمية سواء داةل المةيمال 
دارة المةيمال، كان الشاغل الرئيسي يتعلق بضعف الكهرباء داةل المةيمال  • دارة حول النداءال المتصلة وكانل ثلث  –فيما يتعلق بتنسيق وا  تنسيق وا 

 المةيمال. كما تم التطرق إلى اإلمكانية المحدودة للوصول إلى المياه ةالل عطلة نهاية األسبوع.
 حولالمكالمال المتصلة  مجملفي المائة من  35وكانل  –قسائم األغذية ال تكفي لتغطية احتياجاتهم بأن المتصلون  أشارذائي، فيما يتعلق باألمن الغ •

 األمن الغذائي.
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 بم االتصاللمزيد من المعلومال، يرجى 
 giacobbe@un.orgأنريكا جياكوب 

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

 

في المائة  27أي بزيادة قدرها  -مع المركز  معلوماتهم مشاركةالمتصلين على  مجملفي المائة من  94حزيران/ يونيو، وافق شهر في النصف الثاني من  •
 .مشاركة بياناتهمفي المائة من المتصلين على  74وافق نحو ، حيث بالمقارنة مع النصف األول من حزيران/ يونيو

 

 التنسيق العام

 القضايابشكل دوري إلدارة  ةاإلنسانياألعلى الذي يضم حكومة العراق، وحكومة إقليم كوردستان، وممثلي القوال العسكرية، ومنسق الشؤون  االستشارييلتقي الفريق 
ةلية الطوارئ من  وتتألف للموصل. ةاإلنسانياألعلى التنسيق الشامل بين كافة الجهال الفاعلة في االستجابة  االستشاريويضمن الفريق  .االستراتيجية ةاإلنساني

حسب الحاجة. وال ، و األسبوع في مرتين، ويلتقون ةاإلنسانيالتي تقود المجموعال المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون  اإلنسانية أهم الوكاالل
في العراق.  ةاإلنسانيلإلشراف على االستجابة  الشريكة بين اأُلمم المتحدة والمنظمال غير الحكومية االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنسانييزال الفريق الُقطري 

وحماية المدنيين، وضمان أمن العاملين في مجال  ةاإلنسانيبمهمة تسهيل وصول المساعدال التابع لألمم المتحدة  العسكري-المدني اإلنسانيالتنسيق  فريقيقوم و 
 .مم المتحدة لشؤون السالمة واألمنبالتنسيق مع إدارة األ ةاإلنسانيالمساعدال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةلفية األزمة 
 الرمادي مدينتيوتضررل بالتحديد  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 2014 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 

قام تنظيم داعش  ،2014 يونيو شهر حزيران/ فيو . في نفس السنة مايو شهر أيار/ بحلول شة  500،000 من أكثر وتسببل في نزوح بسرعة العنفتنامل آثار و  ،والفلوجة
 وكركوك ديالى في محافظال مناطق ذلك في بما العراق، شمال من كبيرة وأجزاء ، ثاني أكبر مدن العراق،الموصل األةر  بالهجوم واجتياح مدينة المسلحة الجماعالبالتعاون مع 

 الةدمال وتوقف األساسية، اإلنسان حقوقانتهاك و  المدنيين ضد ومنظمة جسيمة وانتهاكال النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أد  وقد. الدين صالحو  ونينو 
حيث بلغ عدد األشةا  المحتاجين للمساعدة اإلنسانية أكثر  أزمة إنسانية في العالم،العراق اآلن أكبر  ونتيجة لذلك، يواجه .المضيفة المجتمعال على شديدة الضغوطو  األساسية،

اإلنساني:  التمويليستمر الشركاء في المجال اإلنساني في تعبئة و  .اً موقع 3،577يون نازح عراقي في الوقل الحالي، وينتشرون في مل 3شة . وهناك أكثر من  مليون 11من 
ةطة االستجابة  أمريكي المطلوبة ضمنمليون دوالر  985 من أصل مليون دوالر أمريكي 440إلى ةطة االستجابة اإلنسانية للعراق ، وصل تمويل تموز/يوليو 11واعتبارًا من 

. إن  الجهال المانحة الرئيسية مليون دوالر لعملية الموصل 331ما يقرب من   سيتم تةصي، 2017لعام  االستجابة اإلنسانيةوفي إطار ةطة %. 44، أي بنسبة اإلنسانية للعراق
 مليون دوالر أمريكي(. 58.8وربية )والمفوضية األمليون دوالر أمريكي(  84.6والحكومة األلمانية ) مليون دوالر أمريكي(، 107.5)الواليال المتحدة األمريكية الثالث هي حكومة 

 

http://www.unocha.org/

