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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 
                                   (2017 تموز/ يوليو 26-12) 40رقم  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 أغسطس /آب 10-8قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

 األحداثأبرز 
فر ما يقرب من مليون شخص من غرب الموصل وغرب  •

تموز / يوليو، متجاوزين  26محافظة نينوى اعتبارا من 
تقديرات "أسوأ االحتماالت" التي قدمها العاملون في 
المجال اإلنساني. وبعد عملية الموصل، هناك حاجة إلى 

شخص  700،000بذل جهود متواصلة لدعم أكثر من 
 ا كل شيء. ممن فقدو 

ال تزال تشكل الحماية أولوية قصوى، ال سيما بالنسبة  •
لمجموعات لألقليات والنساء واألطفال. ويشكل استهداف 
هذه المجموعات قلقاً كبيراً في محافظة نينوى وفي مناطق 

 أخرى من البلد.
بينما تم اإلعالن عن انتهاء معركة الموصل، ال تزال  •

هذا يعني أن المدنيين مناطق أخرى تحت تنظيم داعش. و 
ال يزالون في خطر حيث ال تزال تستمر عمليات النزوح، 

 ومعظمهم من بعاج وتلعفر.
ال تزال تشكل قضايا المياه مشكلة خارج المخيمات وفي  •

مدينة الموصل. ويرجع ذلك أساسا إلى التحديات 
 اللوجستية الناجمة عن اإلغالق المؤقت لجسر القيارة ونقص التمويل.

 
 
 

 

 

 
  1.9 مليون

األشخاص الذين تم التوصل 
إليهم من خالل مجموعات آلية 

منذ تشرين  االستجابة السريعة
2016األول/ أكتوبر  ) 

 
مليون   1.9 

عدد األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم داخل وخارج 

المخيمات، من خالل دعم المياه 
والصرف الصحي والنظافة 

منذ تشرين األول/  الصحية
2016أكتوبر  ) 

 
مليون   1.4 

شخص تلقوا استشارة طبية )منذ 
 تشرين األول/ أكتوبر(

 
 963,829 

التراكمي، اعتبارا من  النازحينعدد 
، بما في 2017تموز/ يوليو  26

غرب نينوىذلك   

 

               
مليون   0.9 

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

(2016أكتوبر   
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 
يوليو، متجاوزين بذلك التقديرات اإلنسانية إلسوأ السيناريوات. وبينما يواصل الناس  /تموز 26فرَّ ما يقرب من مليون شخص من مدينة الموصل ومحافظة نينوى في 

استفاد  حيث -استجابتهم حسب الحاجة  موائمةالمستمرة. ويواصل الشركاء في المجال اإلنساني  اإلنسانية الفرار دون أي ممتلكات، هناك حاجة إلى مساعدات اإلغاثة
توزيعات اإلغاثة المتعددة وال يزال نزوحهم مستمرًا وال تتوفر  اأُلسرمليون شخص من داخل المخيمات وخارجها من حزم االستجابة الطارئة، كما تلقت معظم  3.3نحو 

 .األساسية الُمنقذة للحياة ياجاتهماحتلهم سبل الوصول إلى 
 

 المجال في الشركاء سيهدف المقبلة، األشهر وفي. شيء كل فقدوا ممن شخص 700،000 من أكثر لدعم متواصلة جهود بذل إلى حاجة هناك الموصل، وبعد عملية
 قوات وستستمر العودة، مناطق في األنقاض بين المتفجرة المواد من كبير عدد على ُعثر وقد. وكريمة وطوعية آمنة بطريقة عودتهم استمرار ضمان إلى اإلنساني
 المقبل. الشهر في األقل على الموصل في القديمة المدينة في واألنفاق المنازل من تلك المواد المتفجرة إزالة في العراقية األمن

 

 وتمكين المساعدة لتقديم اآلمنة الظروف لتهيئة مهمة تزال ال باأللغام المتعلقة اإلجراءات فإن عالية، تزال ال المتفجرة بالمخاطر التلوث مستويات كانت عندما
 الجانب إلى شخص 165،000 نحو عاد فيما الموصل، غرب إلى شخص عادوا 79،000 نحو ويذكر بأن. عيشها وُسبل حياتها استئناف من المحلية المجتمعات

 في القتال انتهاء رسمياً  العبادي العراقي الوزراء رئيس أعلن أن منذ الموصل إلى شخص 21،000 حوالي عاد وعمومًا،. يوليو /تموز 25 حتى المدينة من الشرقي
 يوليو. تموز/ 9

 

 األمن انعدام من تعاني مناطق هناك تزال ال حيث -والمساعدة  السالمة على الحصول ذلك في بما بالحماية في مختلف أنحاء المدينة، متعلقة تزال هناك مخاوف ال
 في سيما وال اإلنسانية، والعمليات الوصول عمليات على سلباً  يؤثران اللذان الرئيسيان العامالن هما األمن وانعدام النشط الصراع يزال وال. الموصل ممر طول على

 200 ما بين يتراوح إذ النزوح، حيث يستمر للخطر معرضون المدنيين أن يعني وهذا. القيارة وجنوب وتلعفر البعاج في داعش تنظيم عليها يسيطر التي األجزاء
 الفرار. يحاولون وهم القناصة عمدًا من قبل استهدافهم بشرية كدروع المدنيين استخدام على واضحة أدلة وهناك. يوليو /تموز 12 منذ يومياً  شخص 1،300و

 

القتال،  من أسابيع ثالثة بعد القيارة، قضاء في الموصل، جنوب الغربي، اإلمام قرية استعادت العراقية األمن قوات بأن تقارير أشارت يوليو، /تموز 20 من إعتباراً 
 الكهربائية توليد الطاقة محطة من بالقرب جاللة، قرية إلى أخرى ُأسر نقل تم حين في القيارة، بلدة إلى األقل على أسرة 15 وصلت وقد. جر اء ذلك وحدوث موجة نزوح

 نازحة أسرة 300 من أكثر وصلت وقد. محلية لمصادر وفقاً  الدين، صالح محافظة تكريت في إلى وغيرها العلم منطقة إلى أخرى أسرة 20 نقل تم كما. القيارة في
 عن معلومات تتوفر وال القرية في أسرة 200 حوالي تزال وال. اإلنسانية المساعدة إلى ماسة حاجة في النازحين جميع أن. الدين صالح محافظة الشرقاط في إلى

 .وظروفهم عيشهم طريقة
 

من ربات  والفتيات النساء شخصًا من 250 إلى يصل ما نقل وتم. الخدمات نقص بسبب افتتاحه، من أيام ثمانية بعد أي يوليو، /تموز 17 في برطلة مخيم إغالق تم
 نقل تم المخيم، إغالق وفور. داعش بأن لهم صالت بتنظيم االشتباه بسبب االنتقام أعمال من للحماية الموصل، في القديمة البلدة في الميدان، منطقة من اأُلسر
 في المشتبه األشخاص من االنتقام أعمال من مخاوفاً  برطلة مخيم يظهر ولم. نينوى محافظة داخل المضيفة المجتمعات داخل أو 6 وجدعة العليل حمام إلى اأُلسر

 االجتماعي. التماسك وتعزيز المحلية المجتمعات بناء إعادة في العمل من الكثير إلى الحاجة أيضاً  أظهر بل فحسب، داعش تنظيم إلى انتمائهم
 

 من الموصل مدينة من شخص 18،500 من يقرب ما إحالة تم يوليو، /تموز 23 وحتى ،2016 أكتوبر /األول تشرين ومنذ. باإلصابات العناية خدمات تستمر
 /شباط منذ وحده الموصل غرب من المائة في 66 من شخص، وكان أكثر 12،3000 من أكثر عن اإلبالغ تم حيث - القائمة باإلصابات العناية مسارات خالل
 من تشرين األول/ أكتوبر منذ واالجتماعي النفسي الدعم ورجل وفتى وفتاة امرأة 265،500 عن يزيد ما يتلقى حيث مرتفعة، النفسية الصدمات تزال نسبة وال. فبراير
 الماضي. العام

 

 المركبات لعبور جاهزاً  يكون ولن يوليو، /تموز 20 في ألغراض الصيانة القيارة جسر غلق تم. الموصل مدينة وفي المخيمات مشكلة خارج المياه تشكل قضايا تزال ال
 الجسر عن بديالً  الجسر ويعد. القيارة ناحية في علي، الحاج مخيم إلى بالصهاريج المياه نقل على خاص بشكل الجسر إغالق ويؤثر. القادمة القليلة األيام خالل

 الناس ألن قلق يشكل مصدر بالصهاريج المياه نقل تمويل في النقص يزال وال. داعش وتنظيم العراقية األمن قوات بين القتال أثناء تدميره تم الذي المنطقة في الرئيسي
 أن حيث لتر، ماليين 4 نحو إلى لتر مليون 6.5 من المدينة إلى يومياً  المياه توفير نسبة انخفضت الماضيين، األسبوعين مدى وعلى. الموصل إلى العودة يواصلون

حوالي  توزيع يتم حين في الموصل، غرب إلى بالصهاريج لتر ماليين 3 حوالي توزيع حالياً  ويتم. المدينة شبكة عبر اآلن المياه تتلقى الموصل شرق في األحياء معظم
 الموصل. شرق إلى لتر 506،000

http://www.unocha.org/
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   ةاإلنساني االستجابة
 آلية االستجابة السريعة

 :االحتياجات
مجموعات خفيفة من إلى جميع مواقع تجمع النازحين ومواقع التدقيق األمني  المار ة من اأُلسر تحتاج •

بمجموعات كاملة  اأُلسرآلية االستجابة السريعة بما في ذلك الحصص الغذائية والمياه. ويتم تجهيز 
وصولها إلى  فورآلية االستجابة السريعة، بما في ذلك أدوات النظافة ومستلزمات النساء، حصص من 

 المخيمات أو مواقع الطوارئ.
 

 

 االستجابة:

شخصًا،  61،050إلى الكلي  المستفيدين أسرة، ليصل عدد 12،461من مجموعة طوارئ على حصة  13،432 بتوزيع االستجابة السريعةشركاء آلية قام  •
في المائة في إطار زمني مشابه، مما يشير إلى انخفاض تدفق النازحين من غرب الموصل أو من غرب  42طفاًل. وانخفض التوزيع بنسبة  34،956منهم 

 بشكل عام. محافظة نينوى
في المائة منهم عند نقاط التفتيش ومواقع التدقيق  38نحو  وكانفي المائة من النازحين الجدد في نقاط تجمع النازحين،  15تم الوصول إلى حوالي  •

 مخيمات.في مواقع ال آخرينفي المائة  47 تقديم الدعم إلىاألمني، بما في ذلك موقع حمام العليل، ومركز االستقبال والمخيم. وتم 
شخصًا، بمن فيهم أكثر من مليون طفل. وتلقت  1،889،432مجموعات الطوارئ على أكثر من  قام الشركاء بتوزيع، 2016منذ تشرين األول/ أكتوبر  •

 المستلزمات األساسية للعيش. یالوصول إل إمكانيةنزوحها مع عدم  حيث استمرمتعددة  توزيعات اأُلسرمعظم 
 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :االحتياجات
تستمر أعمال رصد الظروف المعيشية للمخيم شهريًا من خالل هياكل إدارة المخيمات  •

معالجة الثغرات المتعلقة بالعنف النشطة. وتشير معظم التقارير األخيرة إلى ضرورة 
 .الجنسي، والمياه والصرف الصحي والنظافة، وتحسين التواصل والخدمات المجتمعية

•  

 االستجابة:
موقعًا  11قطعة أرض في  2،849موقعًا مختلفًا:  19قطعة أرض مجهزة بالكامل لالستخدام الفوري في  7،337تموز/ يوليو، كان هناك  26اعتبارًا من  •

 شخصًا. 26،868قطعة أرض في ثمانية مواقع أخرى إليواء  4،478شخصًا و 17،094ذا أولوية إليواء 
مخيمًا/ موقعًا طارئًا متاحًا،  19شخص في  318،000مخيمات ذات قدرة استيعابية كافية. ويعيش حاليًا أكثر من يستمر بناء مواقع جديدة لضمان توفير  •

 الحكومة. دعمهاأما البقية فيعيشون في المناطق والمجتمعات التي ت
مغادرتهم المخيمات. وتشير النتائج  فورلنازحون التي ينتقل إليها ا، يتم جمع معلومات عن األماكن من األزمة لخروجتوضيح صيغة امن خالل استبيان ل •

 2و  1جدعة والحاج علي وحمام العليل  ومخيمات كل من مدرج الطائرات في القيارة مخيم ( غادرواشخصاً  855أسرة ) 242األولية إلى أن ما مجموعه 
 .3و  2و  1ومخيم السالمية 

432،8891، 
شخص تسل موا حصص آلية االستجابة السريعة )منذ 

 (2016 تشرين األول/ أكتوبر

327،7 مساحة سكنية ُمتاحة حاليًا بخدمات متكاملة وجاهزة لالستخدام الفوري    
 2017 تموز/ يوليو 26اعتبارًا من مخيمًا وموقعًا للطوارئ  19في 
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 الثغرات والمعوقات:
وعلى وجه التحديد، تأثر نقل المياه بالصهاريج في مخيم الحاج علي بسبب إغالق جسر  ،المياه في المخيمات ق بشحة مصادرالتزال هناك مخاوف تتعل •

 القيارة.
 

 في حاالت الطوارئ المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :االحتياجات

يعني بأنَّ  ارتفاع درجات الحرارة. إنَّ غذائية والمأوى المناسب والكريمإلى المواد غير ال يحتاج السكان •
 .هناك حاجة عاجلة لتوفير لوازم فصل الصيف

 

 االستجابة:
. ومنذ تشرين 2شخص في مخيم حمام العليل  24،204خيمة بألواح خرسانية، مما أدى إلى تحسين ظروف المأوى لحوالي  4،300تم تطوير أكثر من  •

 خيمة عائلية لتوفير المأوى في المخيمات ومواقع الطوارئ. 57،439ما مجموعه  تم توفير، 2015األول/ أكتوبر 
، حيث تم الوصول إلى M2ئية )المتنقلة أو األساسية( في مخيمي حاج علي وحسن شام مجموعة من المواد غير الغذا 1،482تم توزيع ما يصل إلى  •

 شخصًا. 8،892
شخصًا في منطقتي النركزلية  11،382من المواد غير الغذائية، حيث تم الوصول إلى الفصلي الُمكم ل دعم موحد الأسرة ب 1،900تم مساعدة ما يقرب من  •

 الحمدانية. قضاءالشيخان، ومخيم قيماوة في  وقضاء، 2و 1
مجموعة  113،69ومجموعة متنقلة  30،349غذائية )بما في ذلك المجموعة مواد غير  144،046، تم توزيع ما مجموعه 2016منذ تشرين األول/ أكتوبر  •

شخص  47،000الصيف إلى ما يقرب من  فصل مجموعة من مجموعات 7،824شخصًا. ووصل ما مجموعه  864،276إذ تم الوصول إلى  ،أساسية(
 أسرة بمواد موسمية صيفية تكميلية. 20،342منذ منتصف نيسان/ أبريل، في حين تم تقديم المساعدة إلى 

سد المنافذ في مجموعة من مواد  12،693مجموعة من مستلزمات اإليواء الطارئة و 13،494، تم توزيع ما مجموعه 2016منذ تشرين األول/ أكتوبر  •
 شخص. 157،000استفاد منها أكثر من و ، ت الطوارئحاال

 
 

 األمن الغذائي  

 :االحتياجات
 .الى المخيماتفور وصولهم  بشكل مستمر الجافةألغذية اومن ثم  النازحة إلى األغذية الجاهزة، اأُلسرتحتاج  •

 لحين تغير األوضاع.وهناك حاجة إلى توفير األنشطة الُمدر ة 
 
 
 
 
 
 
 
 

276،864 منذ تشرين األول/ )حصل على اللوازم غير الغذائية  اً شخص  
(2016 أكتوبر  

365،82  
 تم الوصول إليهم من خالل الحصص الغذائية اً شخص

يومًا  30لمدة  التي تكفي يةاأُلسر أو الحصص الغذائية 
فترة التقرير خالل  

http://www.unocha.org/
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 االستجابة:
 

 .شخصا   82،365وصل إلى  -موزعة حسب ما أفاد به أربعة شركاء خالل الفترة المشمولة بالتقرير  يوما   30 لمدةتوزيع حصص غذائية جافة و / أو حصص غذائية عائلية  •
•  

 األُسر األشخاص الموقع
 3,357 16,785 مدرج القيارة

 M2 15,200 3,040 حسن شام

 1,659 8,295   حاج علي

 U3   5,980 1,196 حسن شام

 1,108 5,540   جاماكور

 1,035 5,175   1 السالمية

 978   4,890   جدعة

 U2   4,340   868 حسن شام

 809   4,045   2 حمام العليل

 465   2,325   2 السالمية

 M1   1,790   358 خازر
 

على النحو المبلغ عنه، من قبل أربعة شركاء خالل الفترة المشمولة بالتقرير حصص غذائية عائليةتم توزيع سالل غذائية جافة أو   
 

 األُسر األشخاص الموقع
 460 2,300   الصناعة

 230 1,150   اإلصالح الزراعي

 230 1,150   موصل حاوي الكنيسة
 475 1,108   الرفاعي

 205 1,025    نبي شيت
 
 

 سالل األغذية الجافة التي وزعتها وزارة الهجرة العراقية والمهجرين
 

 

 األُسر األشخاص الموقع
 2,700 13,500 مدرج القيارة

 M1   7,000 1,400 خارز

 1,000 5,000   موصل بازوايا
 

الهجرة والمهجرين سالل سريعة توزيعها من قبل وزارة  
 

 األُسر األشخاص الموقع
 1,000 5,000   موصل بازوايا
 400 2,000   مدرج القيارة

 

 

 الثغرات والمعوقات:
 .مساعدات سبل العيشو الغذائية  المواد استنفد العديد من الشركاء المخزونات والموارد من •

 

 الصح ة 

 :االحتياجات
ة  • تحديد أولويات خدمات الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك مراقبة األمراض واالستجابة لها، والصح 

دارة اإلصابات في المناطق التي أمكن العقلية والخدمات النفسية  حاالت الطوارئ وا  واالجتماعية، وا 
 الوصول إليها حديثًا.

 1،384،785 
 2016 أكتوبر /األولتشرين منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

http://www.unocha.org/


40العراق: االستجابة اإلنسانية للموصل #  | 6 
 

.  
 

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

 

 االستجابة:

 األوليةسيارتي إسعاف لمركز الرعاية الصحية  وقامت بتقديمالوصول إلى نقاط التفتيش في مخيم جاماكور للنازحين،  بتسهيل مديرية الصحة في أربيل قامت •
الحمدانية. هذا باإلضافة إلى الحافلة الصغيرة التي تبرعت بها المنظمة الدولية للهجرة والتي تنقل الحاالت غير العاجلة إلى  قضاءفي جاماكور في 

 المستشفيات في أربيل.
ى المركز الصحي . وسوف يخفف التمديد المكتمل العبء الواقع علالذي جرى توسيعهيستمر إنشاء خدمات الرعاية الصحية األولية في مخيم الحاج علي  •

 القائم في الجزء األكبر من المخيم.
في المائة  36زيادة بنسبة  هذا يمثلو  –إحالة طارئة  1،050استشارة فيما يخص الرعاية الصحية اإلنجابية، بما في ذلك  19،507تم تقديم ما يصل إلى  •

 65إحالة  تاالت المتعلقة بالمضاعفات المتصلة بالحمل والوالدة، حيث تمفي المائة في اإلح 21في إطار زمني قابل للمقارنة. وتم تسجيل انخفاض بنسبة 
 حالة خالل األسبوعين الماضيين.

استشارة خالل األسبوعين الماضيين، منهم  106،196وتم تسجيل  -شخصًا استشارة صحية  1،384،785، تلقى نحو 2016منذ تشرين األول/ أكتوبر  •
 طفل دون سن الخامسة. 28،744

 سنة. 15من اللقاحات الدورية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  5،100 عنما يزيد  تقديمتم  •

 
 الثغرات والمعوقات:

الفارين من تلعفر من قبل الشركاء في المجال اإلنساني العاملين في المنطقة. ويتم إنشاء نقاط تجمع النازحين في  األشخاصتجري االستعدادات لمساعدة  •
في هذه المواقع حيث تقوم المجموعة  يالصح الدعم توفيروهناك حاجة لمحطة البنزين في بادوش كموقع لتجمع النازحين.  بويا وتل راد كما تم إعادة تأسيس

 كاء.بتحديد الشر 
 سوء صيانة سيارات اإلسعاف ونقص الوقود يؤثران على توفير خدمات اإلحالة بصورة كافية. إنَّ  •
 تواصل المجموعة تحديد الشركاء لدعم خدمات الرعاية الصحية األولية في غرب الموصل. •
 المياه يشكالن مصدر قلق.الناس المحدود على المياه المأمونة وخطر األمراض المنقولة عن طريق  حصولعام، ال يزال  بشكل •

 
 

 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :االحتياجات
في زيادة الحاجة إلى المياه في حين أن  تتسببال تزال درجات الحرارة الصيفية المرتفعة  •

توزيع واستخدام مبردات الهواء يتطلب كمية إضافية من المياه وخزانات وتقييم القدرة 
 اإلنتاجية لمحطات المعالجة.

 

 االستجابة:
لبناء  ةتقني مراجعةيواصل شركاء المجموعة في مخيم حاج علي العمل على اختبار شبكة األنابيب وتحديد التسربات على طول الخط. ويجري أيضًا إجراء  •

 متر مكعب من الخزانات في المخيم. 500
يل المباني الخاصة بالمعوقين والفصل بين وتحسين/ تعد 6إلى  1يعمل شركاء المجموعة على تحسين المراحيض في مخيمات حاج علي وجدعة من  •

 .2الجنسين في مخيم حمام العليل 
السالمية والنركيزلية  مناطقشخصًا في مخيمات  45،627مجموعة من مستلزمات األطفال الرضع إلى  7،604توزيع ما يصل إلى بشركاء المجموعة قام  •

 .4إلى  1وجدعة من  2و 1

1،948،240 
والصرف المياه خدمات  يحصلون على داخل وخارج المخيمات اً شخص

ية والنظافة  الصح ي  .2016 تشرين األول/ أكتوبرمنذ الصح 
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، 2016أكتوبر تشرين األول/ نازح خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في كل من المخيمات ومواقع العبور. ومنذ  318،000تلقى أكثر من  •
 عم المياه والصرف الصحي والنظافة.من خالل دشخصًا في داخل وخارج المخيم  1،948،240تم الوصول إلى أكثر من 

 مع التركيز على الوقاية من اإلسهال وتحسين هذه النشاطات.تعزيز النظافة المستمرة  •

 الثغرات والمعوقات:
 تحديات في تقديم الخدمات. في خلقالقيارة وحولها  بلدةتسببت حوادث الوصول والحوادث األمنية في  •
 إن توزيع واستخدام مبردات الهواء يسبب ضغطًا على إنتاج المياه المتاحة وقدرة التسليم. •
 قضايا المياه في مخيم حاج علي تشكل تحديًا بسبب إدارة محطة المعالجة.ال تزال  •
 يؤثر عدم كفاية إمدادات معالجة المياه، مثل الكلور على نوعية المياه. •

 
 

 الحماية
 :االحتياجات

ال تزال خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي ضئيلة في جميع المخيمات،  •
، كما ضعفاً وال سيما في مخيم جدعة. وال تزال النساء ذوات اإلعاقة العقلية أكثر الفئات 

 يحتاج األطفال إلى خدمات متخصصة.
 خيمات، سواء في شرق وغرب الموصل أو في أماكن أخرى خارج المخيمات.ال تزال هناك حاجة إلى توسيع نطاق االستجابة لحماية األطفال في الم •
 شكالن حاجة مستمرة، خاصة في غرب الموصل.تتوعية الناس والتخلص من مخاطر األلغام تي ما زالت مسأل •

 

 االستجابة:
 127،138 ية إلىالحمارصد فرق حيث وصلت شخصًا،  793،148 یإل ية، وصل الشرکاء في مجال الحما2016األول  ينأکتوبر/ تشر  شهرمنذ   •

حالة من قبل فرق الحماية المتنقلة للحصول على مساعدة  21،061إحالة  تشخصًا إضافيًا وتم 35،840. ووصل الدعم النفسي االجتماعي إلى شخصاً 
 متخصصة.

وهذا  -معلومات عن العنف الجنسي وتخفيف المخاطر والخدمات المتاحة  من خاللشخصًا  25،827شركاء القائمون على العنف الجنسي إلى الوصل  •
المياه واألماكن  توزيع النوع من المعلومات محوري حيث يستمر الشركاء القائمون على العنف الجنسي في اإلبالغ عن حوادث التحرش الجنسي في نقاط

 شخصًا. 3،656المخصصة للنساء. وقدم الشركاء الدعم النفسي االجتماعي لـ 

793،148 
 2016 أكتوبر /األولتشرين منذ  لحمايةالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 
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زالة وتقديم التوعية بمخاطر األلغام في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها في الموصل • . وُأجريت مؤخرًا يواصل شركاء العمل في مجال األلغام تقييم وا 
 احدة في غرب الموصل.مدرسة وجامعة و  12دراسة غير تقنية لـ  13تقييمات ألثر التهديدات في أحياء في شرق وغرب الموصل، في حين ُأجريت 

 

 التعليم  

 :االحتياجات
 190،568طفاًل في سن الدراسة، منهم  296،883من بين النازحين مؤخرًا، هناك  •

 طفاًل ال يحصلون على أي شكل من أشكال التعليم.
 
 
 

 االستجابة:
تربية رسالة في أعقاب الدعوة إلى وزارة التربية والتعليم، وفيما يتعلق بعمليات الترخيص التي تم اإلعالن عنها حديثًا لكل وكالة، أصدرت وزارة ال •

 في الموصل. ينلشركاء التعليم األساسي رسائلتحاول المجموعة الحصول على و لليونيسيف. 
 4، وتم استكمال مدرستان رسميتان جديدتان في مخيمي جدعة 6تعليمية مؤقتة واحدة تديرها المنظمات غير الحكومية في مخيم جدعة  مساحةتم بناء  •

 .5و
وتم تسجيل  -ي أماكن التعلم المؤقتة في المخيمات في برامج التعليم ف) فتاة 50،779فتى و  55،536( اً نازح طفالً  106،315بشكل جماعي، يشارك  •

 يوليو.تموز/  11طفاًل حديثًا في أنشطة التعليم غير النظامي المتاحة في أماكن التعليم المؤقتة منذ  13،982
 .2016طفاًل الدعم في حاالت الطوارئ في المخيمات وخارج المخيمات منذ تشرين األول/ أكتوبر  564،615تلقى  •

 

 والمعوقات: الثغرات
بافتتاح مدرسة رسمية. وتعمل المجموعة مع جميع األطراف لتأمين المساحة والموارد  2في مخيم السالمية  اأُلسرمية جميع أبلغت مديرية التربية في السال   •

 الالزمة إلنشاء خيمة مدرسية.

 

 الدعم اللوجستي 
 المساحة التخزينية المتوفرة:

لالستخدام من قبل  اً متاح اً مربع اً متر  17،320، هناك اً مربع اً متر  25،540 والبالغة من مساحة التخزين المشتركة •
 أنحاء البالد. مختلفموقعًا في  17الشركاء في المجال اإلنساني في 

 االستجابة
طنًا متريًا  1،593متر مكعب( من سلع اإلغاثة، وتم نقل  45،505طنًا متريًا ) 9،035، تم تخزين ما مجموعه 2016منذ تشرين األول/ أكتوبر  •

 طنًا متريًا من البضائع اإلنسانية خالل الفترة المشمولة بالتقرير. 267 استالموتم  -منظمة إنسانية  40متر مكعب( بالنيابة عن 7،058)
 من الشركاء في المجال اإلنساني. 25متر مكعب( من سلع اإلغاثة بالنيابة عن  8،888طن متري ) 1،402ين تخز  •

 

564،615 
في المخيمات وفتاة حصلوا على الدعم التعليمي في حاالت الطوارئ فتى 

 2016تشرين األول/ أكتوبر  17منذ  وخارج المخيمات

  طن متري 267
خالل تم تسل مها المساعدات اإلنسانية من 

 فترة التقرير
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 االتصاالت في حاالت الطوارئ
 االستجابة:

في المجال  يناالتصال باإلنترنت للعامل ياجاتاحت يدلتحد 2و 1 يلحمام العل يمفي مخ لبعثة للمجتمعاتوالخدمية  التقنية ياجاتلالحت ييمتم إجراء تق •
 اإلنساني والمجتمع المتضرر.

 
 الثغرات والمعوقات:

بسبب مشاكل  6إلى  1تأخرت مهمة النظر في تركيب معدات لتوفير خدمات االتصال باإلنترنت للعاملين في المجال اإلنساني في مخيمات القيارة وجدعة  •
 أمنية في المنطقة.

 
 

   والخدمات والمشتركةالتنسيق    
 عدد المكالمات التي تم تسلمها في مركز معلومات النازحين العراقيين

 
 

 اتصاالتوجميعهم من النازحين. وتلقى المركز  -عامًا  35و 26في المائة( وتتراوح أعمارهم بين  74في جميع الحاالت، كان معظم المتصلين من الذكور ) •
 في المائة( من المجتمع المضيف. 8في المائة من الحاالت( بينما تلقى ) 20من العائدون من خارج مواقع المخيمات )

على  وقد تم تصنيف هذه األولويات باستمرار بناءً  -فيما يتعلق باألموال النقدية، أشار المتصلون إلى الحاجة إلى المال مقابل الصحة والغذاء واإليجار  •
في المائة من المتصلين من خارج المخيمات  32الترتيب سواء داخل المخيمات أو خارجها خالل الفترة المشمولة بهذا التقرير. ووجد أن نحو  أهمية هذا

ل المخيمات، النقدية الواردة من مواقع داخ باألموالالمطالبة  االتصاالتمعرضين للخطر ويحتاجون إلى إعادة تقييم فيما يخص المساعدة النقدية. ومن بين 
 أنهم في حاجة ماسة إلى النقد. أما خارج المخيمات، فتشير التقارير إلى تسجيل ديون جراء الزيادة في تكاليف الغذاء واإليجار.بفي المائة منهم  84كر كما ذ

علقة باألغذية، في حين ذكرت المكالمات المكالمات المتعلقة بتأخر التوزيع في المخيمات، وتشكل هذه المكالمات نصف جميع المكالمات المت ارتفع عدد •
ذين يشعرون األخرى أن قسائم الغذاء ال تكفي لتغطية االحتياجات. ويعتبر الغذاء أولوية عالية بشكل خاص للنازحين الذين يعيشون في شرق الموصل وال

 غرب المدينة. علىبأن المساعدات تتركز بشكل كبير 
قل بقليل من نصف المكالمات المتعلقة بالقضايا الحكومية من النازحين الذين يبحثون عن معلومات حول كيفية في مواقع المخيمات، تم تلقي مكالمات أ •

 العودة إلى أماكنهم األصلية.
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 بـ االتصاللمزيد من المعلومات، يرجى 
 giacobbe@un.orgأنريكا جياكوب 

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

 

 التنسيق العام

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

حسب الحاجة. وال أو ، األسبوع في ةمر ، ويلتقون ةاإلنسانيالتي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون  اإلنسانية أهم الوكاالت
في العراق.  ةاإلنسانيلإلشراف على االستجابة  الشريكة بين اأُلمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنسانييزال الفريق الُقطري 

وحماية المدنيين، وضمان أمن العاملين في مجال  ةاإلنسانيبمهمة تسهيل وصول المساعدات التابع لألمم المتحدة  العسكري-المدني اإلنسانيالتنسيق  فريقيقوم و 
 .واألمنمم المتحدة لشؤون السالمة بالتنسيق مع إدارة األ ةاإلنسانيالمساعدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلفية األزمة 
 الرمادي مدينتيوتضررت 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 شخص 500،000 من أكثر وتسببت في نزوح بسرعة العنفتنامت آثار و  ،والفلوجة
 وكركوك ديالى في محافظات مناطق ذلك في بما العراق، شمال من كبيرة وأجزاء ، ثاني أكبر مدن العراق،الموصل األخرى بالهجوم واجتياح مدينة المسلحة الجماعاتبالتعاون مع 

 الخدمات وتوقف األساسية، اإلنسان حقوقانتهاك و  المدنيين ضد ومنظمة جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى وقد. الدين صالحو  ونينوى
األشخاص المحتاجين للمساعدة اإلنسانية أكثر حيث بلغ عدد  أزمة إنسانية في العالم،العراق اآلن أكبر  ونتيجة لذلك، يواجه .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوطو  األساسية،

اإلنساني:  يستمر الشركاء في المجال اإلنساني في تعبئة التمويلو  موقعًا. 3،577مليون نازح عراقي في الوقت الحالي، وينتشرون في  3شخص. وهناك أكثر من  مليون 11من 
خطة االستجابة  أمريكي المطلوبة ضمنمليون دوالر  985 من أصل مليون دوالر أمريكي 453.9إلى ية للعراق خطة االستجابة اإلنسان، وصل تمويل يوليو تموز/ 26واعتبارًا من 

. إنَّ الجهات المانحة مليون دوالر لعملية الموصل 331ما يقرب من  سيتم تخصيص، 2017لعام  االستجابة اإلنسانيةوفي إطار خطة %. 46.1 حوالي ، أي بنسبةاإلنسانية للعراق
مليون دوالر أمريكي(  83.2والحكومة األلمانية ) % عن األسبوع الماضي13أي بزيادة بلغت  مليون دوالر أمريكي(، 121.7)الواليات المتحدة األمريكية الرئيسية الثالث هي حكومة 

 مليون دوالر أمريكي(. 58.8والمفوضية األوربية )
 

http://www.unocha.org/

