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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 
                                   (7142أيار/ مايو 41-8) 33رقم  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  

 . 7142 أيار/ مايو 77قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

 األحداثأبرز 
  الموصل طوال  غرب مدينةاستمر نزوح السكان من

أيار/ مايو.  1األسبوع، وذلك بعد تزايد حدة القتال في 
وبلغ عدد األشخاص الفارين من غرب مدينة الموصل 

أيار/ مايو، حيث تدفق حوالي  47ذروته في 
 في حمام تدقيق األمنيشخص عبر موقع ال 44،111

 إلحصائيات الحكومة. العليل، وفقاً 
  ًأيار/ مايو، ارتفع عدد األشخاص  41من  اعتبارا

شباط/ فبراير  41من غرب مدينة الموصل منذ  فارينال
لما ذكرته  شخص، وذلك وفقاً  181,119إلى 

السلطات العراقية. ويبلغ العدد الحالي للنازحين من 
 118,849غرب مدينة الموصل الذين ال زالوا نازحين 

 1ن م األخذ بعين االعتبار أنه واعتباراً  ، معشخصاً 
إلى غرب مدينة  شخصاً  37،311أيار/ مايو، عاد 

 لبيانات الحكومة. الموصل، وفقاً 
 الحكومية العراقية أنه ومنذ بدء عمليات الموصل  أفادت

، نزح ما يقرب 7149تشرين األول/ أكتوبر  42في 
 شخص من مدينة الموصل. 991،111من 

 اً كبير  اً يإنسانقلقًا المعدالت المرتفعة لإلصابات  ُتشكل .
، 7149تشرين األول/ أكتوبر  42وفي الفترة ما بين 

 47،311أكثر من  تم نقل، 7142أيار/ مايو  1و
ا يقرب موكان شخص إلى المستشفى بسبب إصاباتهم، 

شخص من غرب مدينة الموصل وحدها.  9،711من 
وذلك بالقرب من المناطق  مراكز استقرار الحالة الصحية للمصابينفي  شخصاً  7,781/ مايو، تم معالجة ما يقرب من أيار 8وير شباط/ فبرا 48وفي الفترة ما بين 

 األمامية غرب الموصل.

7،272،311 
شخص داخل وخارج 

المخيمات تسلموا حصص 
االستجابة الطارئة من الغذاء 

 42منذ والماء ولوازم النظافة )
 أكتوبر(تشرين األول/ 

4،377،111 
شخص خارج المخيمات 
حصلوا على خدمات الماء 

 42والصرف الصحي )منذ 
 تشرين األول/ أكتوبر(

111،822  
استشارة طبية شخصًا تلقوا 

تشرين األول/  42)منذ 
(أكتوبر  

 982،111 
 عملياتبسبب  نازح حالياً 

أيار/  2اعتبارًا من  الموصل
وفقًا لحكومة العراق مايو  

212،111 
اللوازم غير تسلموا  شخص
تشرين  42)منذ  الغذائية

 األول/ أكتوبر(

9،111 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

بخدمات متكاملة وجاهزة 
 41لالستخدام الفوري في 

اعتبارًا  لطوارئمخيمًا وموقعًا ل
أيار/ مايو 41من   
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 
أيار/ مايو. وبلغ عدد األشخاص الفارين من غرب مدينة الموصل ذروته  1الموصل طوال األسبوع، وذلك بعد تزايد حدة القتال في  غرب مدينةاستمر نزوح السكان من 

ربت سر التي هإلحصائيات الحكومة. وانتقلت العديد من األُ  في حمام العليل، وفقاً  تدقيق األمنيشخص عبر موقع ال 44،111أيار/ مايو، حيث تدفق حوالي  47في 
ك/ الرسالة، اليرمو  التجمع في ونقطة إلى سوريا يالمؤد إلى حمام العليل عبر نقطة تجمع النازحين في بادوش، شمال شرق مدينة الموصل على طول الطريق السريع

  الماء.و حيث قدم الشركاء في المجال اإلنساني المساعدة العاجلة، بما في ذلك الطعام الجاهز لألكل 
 

طريقين عبر بادوش واليرموك، مع تدفق نازحين جدد ممن هم بحاجة إلى  إلىفي المقام األول  وجه النازحونشمال غرب الموصل، تجديدة قتال فتح جبهة ومع بدء 
حتاجون إلى لنقاط، وغالبًا ما يأربع ساعات في هذه امعدل ها في هذه المواقع، يقضي النازحون ئالعاجلة. وعند نقاط تجمع النازحين التي تم إنشا اإلنسانية المساعدة

والحماية. وال يزال الشركاء في المجال اإلنساني منتشرين في جميع نقاط تجمع النازحين لضمان تقديم المساعدة  في الظاللخدمات المياه والغذاء والصحة والمكوث 
 والخدمات لهم.

 

لما ذكرته السلطات  ، وذلك وفقاً اً شخص 181،191شباط/ فبراير إلى  41ينة الموصل منذ من غرب مد فارينأيار/ مايو، ارتفع عدد األشخاص ال 41من  واعتباراً 
أيار/ مايو، عاد  1، مع األخذ بعين االعتبار أنه واعتبارا من شخصاً  118،849العراقية. ويبلغ العدد الحالي للنازحين من غرب مدينة الموصل الذين ال زالوا نازحين 

، نزح 7149تشرين األول/ أكتوبر  42لبيانات الحكومة. وتفيد الحكومية العراقية أنه ومنذ بدء عمليات الموصل في  ة الموصل، وفقاً إلى غرب مدين شخصاً  37،311
ين الذشخص من مدينة الموصل. وال تزال هناك مخاوف جدية لحماية المدنيين في المناطق الغربية من المدينة، حيث ُيقدر عدد األشخاص  991،111ما يقرب من 

 شخص. 728،111يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش بنحو 
 

تنسيق إدارة المخيم، لمجموعة و  من غرب مدينة الموصل. ووفقاً  تلبية االحتياجات اإلنسانية للنازحين حديثاً  تسريع فيُتساعد قع اوتوسيع المو  اتبناء المخيمإنَّ عملية 
 41ن م واعتباراً مخيمات ومواقع الطوارئ، والبقية في المجتمعات المضيفة والمواقع غير الرسمية. الأسرة( في  93،431)شخصًا  379،111إيواء حوالي  يجري حالياً 

مواقع  قطعة أرض أخرى في ثمانية 1،188، كما تتوفر مختلفاً  موقعاً  41كامل الخدمات في بقطعة أرض متاحة لالستخدام الفوري  9،111 أيار/ مايو، يوجد حالياً 
 .أخرى

 

أيار/  47من  وذلك اعتباراً الموصل  قإلى شر  غرب الموصلكم جنوب الموصل عن حركة المرور باستثناء نقل النازحين من  31تم إغالق جسر نمرود الذي يبعد 
كان لهذا المياه من سد الموصل. و  إطالقمايو بسبب ارتفاع منسوب المياه نتيجة األمطار الغزيرة في مناطق تجمع مياه األمطار التي تصب في النهر مما يستوجب 

جنوب الموصل(، مما تسبب في  كيلومتراً  91بعد الذي يعلى األنشطة اإلنسانية. وكان من الضروري نقل اإلمدادات اإلنسانية عبر جسر القيارة ) اً اإلغالق أثر كبير 
  أطول للوصول إلى المستشفى. إلى أربيل وقتاً  غرب الموصلاستغرقت عمليات اإلجالء الطبي من كما تأخير إيصال المساعدات، 

 

ة، وخاصةً غير ُمعال  و  مأمونةمن مصادر مياه غير  أن العديد من السكان يشربون تشير التقارير إلىل المياه مصدر قلق إنساني كبير في مدينة الموصل. و شك  ال تزال تُ   ج 
في  قدم الشركاءغرب الموصل يُ  أما، مليون لتر من مياه الشرب يومياً  3.4في غرب الموصل. أما في شرق مدينة الموصل، يقوم الشركاء في المجال اإلنساني بتوزيع 

 توقع أن تزداد عمليات نقل المياه في غرب مدينة الموصل.يل محطات تعبئة المياه، من المُ . ومع إعادة تأهمليون لتر من الماء يومياً  4.1اإلنساني  المجال
 

شخص  47،311أكثر من  تم نقل، 7142أيار/ مايو  1، و7149تشرين األول/ أكتوبر  42. وفي الفترة ما بين اً كبير  اً إنسانيقلقًا المعدالت المرتفعة لإلصابات  ُتشكل
/ مايو، تم معالجة ما أيار 8وشباط/ فبراير  48شخص من غرب مدينة الموصل وحدها. وفي الفترة ما بين  9،711إصاباتهم، أي ما يقرب من إلى المستشفى بسبب 

 وذلك بالقرب من المناطق األمامية غرب الموصل. مراكز استقرار الحالة الصحية للمصابينفي  شخصاً  7،781يقرب من 
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   ةاإلنساني االستجابة
 آلية االستجابة السريعة

 :االحتياجات
  التدقيق األمني والمخيمات، إلى مساعدة  مراكزالمتوجهة إلى و النازحة حديثًا من غرب مدينة الموصل،  اأُلسرتحتاج

 أساسية فورية لتلبية احتياجاتها اإلنسانية.
 

 

 االستجابة:

  ساعة في مركز تجمع النازحين في بادوش 71توزيع على مدار  مركزقام شركاء آلية االستجابة السريعة بإنشاء. 
  شخصًا(،  444،198) ُأسرة 48،888حصة من مجموعات الطوارئ إلى  41،928بتوزيع  الفترة المشمولة بالتقريرقام شركاء آلية االستجابة السريعة خالل

 طفاًل. 94،887بما في ذلك 
  حسن األمني في الحمام العليل،  في موقع التدقيق شخصًا( 81،118من حصص آلية االستجابة السريعة ) من المستفيدين %11حوالي تم الوصول إلى

 .الذي افتتح حديثاً  7شام 
  وبما  .طفالً  219،789شخصًا، بما في ذلك  4،389،883قام شركاء آلية االستجابة السريعة منذ بداية عملية الموصل بتوزيع مجموعات الطوارئ على

 .أنَّ السكان قد نزحوا لعدة مرات، فمن المحتمل تسل م بعض النازحين حصص آلية االستجابة السريعة أكثر من مرة
  صص ، ومجموعة کاملة من حالنازحين تجمعومراكز خفيفة من آلية االستجابة السريعة في مواقع التدقيق األمني  صصالغذاء والماء في ح اأُلسرتتلقی

التي  ةتتكون مجموعة آلية االستجابة السريعو آلية االستجابة السريعة في المخيمات ومواقع الطوارئ، التي تشمل أيضًا مستلزمات النظافة ولوازم النساء. 
لترًا من مياه الشرب، وحاويات  47كيلو غرامًا من حصص االستجابة الفورية التموينية، ومجموعة النظافة، فضاًل عن  9.1، من ُأسرةتكفي لمدة أسبوع لكل 

 المياه. 

 

 الثغرات والمعوقات:
 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 

 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :االحتياجات
 اختار ما تبقى منهم  فيمافي المخيمات ومواقع الطوارئ،  حالياً  (ُأسرة 93،431 حوالي) اً شخص 379،111 ُيقيم

  .الرسمية غير السكن مع المجتمعات المضيفة والمواقع
  لالستخدام  قطعة أرض 9،111 أيار/ مايو، هناك 41واعتبارًا من الموصل،  غربمناطق يستمر النزوح من

 1،114أولوية، وهناك أيضًا  موقعا  ذات 44قطعة أرض أخرى متوفرة في  7،113هناك الفوري. ومن بين هذه، 
 .مواقع أخرى 8قطعة أرض متوفرة في 

 .العودة، حيث أن  حاالت من منخفضة جداً  معدالتفي جنوب الموصل  المخيماتتشهد و  تستمر العودة إلى شمال وشرق مدينة الموصل بمعدل ثابت
 .ةمتقطع بتوفر األمن في المكان المعنيالوصول إلى المعلومات المتعلقة 

 
 

883،389،4 
آلية شخص تسل موا حصص 

تشرين  42االستجابة السريعة )منذ 
 األول/ أكتوبر(

111،9 مساحة سكنية ُمتاحة حاليًا بخدمات    
 41متكاملة وجاهزة لالستخدام الفوري في 

 41اعتبارًا من مخيمًا وموقعًا للطوارئ 
 أيار/ مايو
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 االستجابة:
 دارة المخيمات يستمر ي المواقع من خالل أداة تقييم المخاطر السريع ف في الموصلإليها  إلى المناطق التي يمكن الوصول ببعثات في ارسال شركاء تنسيق وا 

   غير الرسمية.المواقع ، وذلك لتحديد االحتياجات ذات األولوية في ةذات األولوي
  حسن شامافتتح مخيم U2  أسرة. 4،811على استيعاب  بقدرةأيار / مايو  44في 
  القادمة. يامفي األ السالمية يممخاستكمال من المتوقع 
 الشركاء في عدم تأكيد خازر. وعلى الرغم من  يمحالة من حاالت الجرب في مخ 4،181 وجود عن األسبوع، ذاھفي مطلع  يةأبلغت قوات األمن العراق

دار معدالت اإلصابة بالجرب خالل األيام الماضية. وقد أطلقت مجموعة  شير إلى ارتفاعإال  أنَّ التقارير تالمجال اإلنساني عدد الحاالت،  ، ة المخيماتتنسيق وا 
بالتعاون و  .الصحة استجابة متعددة القطاعات تتضمن أفضل الممارسات في مجال التوعية والنظافة الصحيةالمياه والصرف الصحي و مع مجموعات  عاونبالت
 .يماتفي المخ هالتوزيع والتواصلالدولية للهجرة، أعد الشركاء مواد المعلومات والتعليم  التابع للمنظمةمعات المجتقسم التواصل مع مع 

 الثغرات والمعوقات:

  ًيلالعلم حماالتدقيق األمني ومواقع العبور في في مواقع  ةوالصح يةالحما أنشطة لزيادة ملحة حاجة ناكھخالل األسبوع الماضي،  ينلتدفق النازح نظرا. 
 
 

 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  مساكنالقاطنة في  اأُلسروالمأوى المناسب والكريم. إنَّ السكان المحتاجين إلى المساعدة هم 

 .أو العائدون إلى منازلهم ازلهاسكنية مؤقته، والفئات السكانية الضعيفة األخرى المتبقية في من
  الصيفية  زملتوفير المناطق المظللة واللواتنفيذ خطط ب وقيام الوكاالت اإلنسانيةدرجات الحرارة، تشجع المجموعة الجهات المانحة على تقديم الدعم  ارتفاعمع

 .المبردات وجراكن المياهمثل  اإلضافية
 

 االستجابة:
 الموصل  مدينةفي  خارج المخيمات على السكان المحتاجين الطوارئي حاالت للمأوى فمن اللوازم غير الغذائية  مجموعة 383 م توزيعخالل األسبوع، ت

دد إلى مخيم خازر أو المتنقلة( على األسر الوافدين الجُ  األساسية) مجموعة من اللوازم غير الغذائية 774باإلضافة إلى ذلك، تم توزيع القيارة وبايبوخت(. )
M2 )في قضاء الحمدانية )محافظة نينوى. 

  417،938مجموعة متنقلة من اللوازم غير الغذائية، و 31،311بما في ذلك )مجموعة من اللوازم غير الغذائية،  437،181تم توزيع ما مجموعه 
لوازم الشتاء، مجموعًة من  11،313 . باإلضافة إلى ذلك، تم توزيع7149تشرين األول/ أكتوبر  42منذ  شخصاً  212،117 أكثر من إلىمجموعة( 

مجموعة  441،911توزيع حوالي  أيضاً . وتم اً شخص 717،418إلى ما يقدر بـ والنفط األبيض وتضمن ت سخانات، وحصير حرارية، وجراكن الوقود، 
 على اللوازم التكميلية الفصلية. ُأسرة 17،138، بينما حصلت مالبس

  338،111خيمة عائلية لتوفير المأوى في المخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي  89،131توفير ما مجموعه ، تم 7149تشرين األول / أكتوبر  42منذ 
مجموعة من مواد سد النوافذ في حاالت الطوارئ، واستفاد منها ما يقرب من  44،213لطوارئ وفي حاالت ا مجموعة مأوى 47،978شخصًا، مع توزيع 

 شخصًا. 413،181

 الثغرات والمعوقات:
  يوجد شيء مهم لإلبالغ.ال 

 

171،221 حصل على اللوازم غير  اً شخص  
(أكتوبرتشرين األول/  42منذ )الغذائية   
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 األمن الغذائي  

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

ق األمني الى مواقع التدقي اأُلسرفور وصول بالنسبة للنازحين، يجري تقديم هذه المساعدة  ألغذية الجافة.اومن ثم 
 والمخيمات

  ة فرص العمل، كما أشارت بعض في المناطق التي أمكن الوصول إليه اأُلسرُتشير إلى عدم  راأُلسا حديثًا إلى شح 
 تسلمها الحصص الغذائية التي تقدمها الحكومة.

  أدى نقص األعالف وأراضي الرعي إلى انخفاض حجم القطيع، في حين أدى عدم توفر مساحة للماشية في المخيمات إلى عزوف بعض النازحين ممن
 إلى المخيمات.لديهم أصول إنتاجية عن االنتقال 

 

 االستجابة:
  ،في  يوماً  31التي تكفي فمدة الحصص الغذائية ( ُأسرة 41،929شخصًا ) 18،381األمن الغذائي إلى تسل م شركاء أشار خالل الفترة المشمولة بالتقرير

 834)شخصًا  M2 ،1،488م وحسن شا ،ُأسرة( 4،921)شخصًا  8،381، 7العليل وحمام  ؛(ُأسرة 111شخصًا ) 1،181 المناطق التالية: جاماكور
قاعدة و ُأسرة(  7،428شخصًا ) M1 ،41،811 ُأسرة(؛ وخازر 2،111شخص ) 38،111 ،8وجدعة ، ُأسرة( 81شخصًا ) 3U، 781 حسن شامو ُأسرة(؛ 

 .(ُأسرة 9،182) اً شخص 31،288، قيارةال
  أسرة( والنهروان  311شخص،  4،811جيم حديد غرب الموصل )ايوماً في أحياء ر  31أسرة( حصصاً غذائية جافة لمدة  811شخص إضافي ) 1،111تلقى

 أسرة( حصصًا غذائية تكميلية في أحياء وادي الحجر والمنصور. 911شخص ) 3،111أسرة(؛ وتلقى  811شخص؛  7،811حي التنك )-
 ،شخصًا، 4،899غذائية جاهزة في أحياء غرب الموصل التالية: نابلس ) اً أسرة( حصص 3،187) اً شخص 73،247تلقى ما مجموعه  في األسبوع الماضي 

اليرموك ؛ و أسرة( 782، شخصاً  4،277)والثورة أسرة(؛  338؛ اً شخص 7،141داد )حم يراجو أسرة(؛  174؛ اً شخص 7،879) يربغالم؛ و أسرة( 344
 847؛ اً شخص 3،127الجديد ) واالزدهارأسرة(؛  447. اً شخص 927)فدين ار وال ؛(أسرة 712، اً شخص 4،717العروبة )و أسرة(؛  881؛ اً شخص 3،713)

 أسرة(. 817، اً شخص 3،147) 3والجديدة  ؛أسرة( 244، اً شخص 1،799) 4سة يرفة / الكنيمشو أسرة(؛ 
 
 

 الثغرات والمعوقات:
  لضعفاءافي غرب مدينة الموصل تمنع شركاء األمن الغذائي من الوصول إلى السكان  إلى المناطق المستعادة حديثاً إنَّ القيود المفروضة على الوصول ،

 في حي تنك والسعدان والسعدية وهرج وغانم عواد وأم كاريز، شقق الثورة، والنصر، والسيحة الثانية.السكان بما في ذلك 
 

ة   الصح 

 :االحتياجات
 مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك مراقبة األمراض /  توفير فيأولوية  هناك ال تزال

في  إدارة االصابات للسكان المتضررين فضاًل عناالستجابة لها والصحة النفسية والخدمات النفسية واالجتماعية، 
 المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا.

 االستجابة:
  لألطفال الذين تقل أعمارهم  استشارة 8،381، بما في ذلك الفترة المشمولة بالتقريرخالل طبية استشارة  11،131أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه

 سنوات. 8عن 

183،417  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 31لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
 يومًا خالل الفترة المشمولة بالتقرير

 829،223 
 42منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

 أكتوبر/ األولتشرين 
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  كان ، هذهومن بين حالة،  819حوالي إلحاالت الطبية في حاالت الطوارئ اعدد وبلغ  هذا األسبوع. استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية 1،447تم تقديم
 استشارة للصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي. 717حوالي كما تم تقديم  حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. 21 هناك

 األسبوع هذا عاماً  48دون سن  لألطفال شلل األطفال والحصبة ضد لقاحاً  4،149 ما مجموعه تم تقديم. 
 عم منوبدقامت مجموعة الصحة ، النازحين تجمع اطنقمواقع التدقيق األمني و  ، ومنهاحديثاً  المناطق التي أمكن الوصول إليها مع تدفق النازحين إلى 

وتوزيع علومات الم ونشرتوفير الخدمات الطبية الثابتة والمتنقلة. كما تناولت المجموعة مسألة الجرب من خالل توفير األدوية بمديرية الصحة في نينوى 
 والتعليم واالتصال في المخيمات.مواد 

 

 الثغرات والمعوقات:
 ر شك ل مصدر قلق بسبب المخاطتُ الظروف الصحية  توف رعدم  فضاًل عنوخارج المخيمات، زال محدودية الوصول إلی المياه الصالحة للشرب داخل ال ت

 .ة لتفشي األمراض المنقولة بالمياهالمحتمل
 
 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :االحتياجات
  دارة النفايات الصلبة في  طقمنامختلف ال تزال هناك حاجة ماسة إلى إمدادات كافية من مياه الشرب المأمونة وا 

 .والمناطق المحيطة بها الموصل
 
 

 االستجابة:
  العبور.أسرة( خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المخيمات ومواقع  97،298نازح ) 371،994يتلقى 
  نازحاً  188،499أرض في مواقع العبور، وذلك لخدمة  قطعة 891و لسكن في المخيمات ومواقع الطوارئقطعة أرض جاهزة ل 28،212تم إعداد حوالي 

 .محتمالً 
 طة تجمع النازحين ه عند نقتم توفير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في نقطة تجمع النازحين في بادوش ويجري حاليًا تركيب خدمات الميا

 العقرب. تقاطع في
  تم االنتهاء من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة في حسن شامU2  قطعة أرض جاهزة للسكن. 4،891لتجهيز 
  4مخيم حمام العليل  قطعة أرض جاهزة للسكن 1،111مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ل  تطويريجري. 
  7قطعة أرض جاهزة للسكن في مخيم حمام العليل  1،927 فيمن تركيب مرافق المياه والصرف الصحي  االنتهاءتم. 
  خ إعادة ضمحطة معالجة المياه في الغزالني وبدأت أعمال إعادة التأهيل في وحدات معالجة المياه في برطلة والحمدانية. كما بدأ العمل على  إصالحتم

 انية.شبكة المياه في الحمد المياه في
 

 والمعوقات:الثغرات 
  ضخلا أجهزة وتعطل ب انقطاع التيار الكهربائيبإمكانية الوصول إلى وحدات معالجة المياه بسب تتعلقتحديات  الفترة المشمولة بالتقرير، لوحظتخالل 

 قوات األمن. قبلصهاريج المياه من  وتغيير مسار
  ةالمستدام يصال مياه الشربالمياه يشكل عائقًا ملحًا أمام اال يزال التمويل الالزم إلعادة تأهيل محطات معالجة. 
  مصدر قلق في شرق الموصل. وتسعى المجموعة إلى إيجاد شركاء يشكل ومرافق الصرف الصحي في المدارس  الصالحة للشربال يزال نقص المياه

 لضمان إجراء إصالحات سريعة للمرافق.

4،374،834 
 داخل وخارج المخيمات اً شخص

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
ية والنظافة  الصح ي  42منذ الصح 

 .تشرين األول/ أكتوبر

http://www.unocha.org/


33العراق: االستجابة اإلنسانية للموصل #   | 7 
 

.  
 

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

 

  هامة في شرق مدينة الموصل. وتقوم المجموعة بتحديد الشركاء للقيام بإدارة القضايا من التعتبر عمليات جمع القمامة والتخلص اآلمن من النفايات
 النفايات الصلبة.

 
 

 الحماية
 :االحتياجات

  ال سيما حاالت الزواج المبكر. ،الجنسي حاالت العنفتشير التقارير إلى ارتفاع 
  ما يكفي ر يوفتيمكن ال  إذ، لعقلية والدعم النفسي واالجتماعيخدمات الصحة اهناك قلة في تقديم تفيد التقارير بأن

 النزاع.المتضررين من لتلبية حاجة الناس في الكثير من المواقع وذلك لدعم األشخاص 
  األمامية. الخطوطتعميم الحماية في عمليات التوزيع بالقرب من  دعمهناك حاجة إلى 
  هناك حاجة إلى زيادة قدرة جميع الشركاء الذين يعملون في نقاط تجمع النازحين ومواقع التدقيق األمني ومناطق

 العبور للمساعدة على منع انفصال األسرة.
 زالة االالالتوعية بمخاطر ا هناك حاجة إلى  .لغام في المناطق التي يمكن الوصول إليها حديثاً لغام وا 

 االستجابة:
 .قام الشركاء في مجال الحماية بتعزيز وجودهم في مناطق تجمع النازحين على طول طرق النزوح 
  شخصًا من قبل فرق مراقبة  417،483؛ بينما تم الوصول إلى 7149تشرين األول/ أكتوبر  42شخصًا منذ  822،311وصل شركاء الحماية إلى

حالة  42،781 بإحالة فرق الحماية المتنقلة ، وقامتعامالجتماعي االنفسي و الدعم من خالل ال شخصًا إضافياً  79،173الحماية. وتم الوصول إلى 
 للحصول على مساعدة متخصصة.

  على طول ممر الموصل وفي المخيمات وخارجها.، 7149/ أكتوبر تشرين األول 42عملية تقييم للحماية السريعة منذ  11تم إجراء 
  فتاة  7،298طفاًل ) 8،188( الدعم النفسي واالجتماعي، وتلقى صبياً  3,998وفتاة  1,181طفاًل ) 2،272خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى

( الدعم صبياً  88,171وفتاة  88،882طفاًل ) 443،889، تلقى 7149تشرين األول/ أكتوبر  42( اإلسعافات األولية النفسية. ومنذ صبياً  7،911و
 ( اإلسعافات األولية النفسية.صبياً  11،111وفتاة  18,181طفل آخر ) 81,218النفسي واالجتماعي. كما تلقى 

  4,147طفاًل ) 3,147فتاة(، ليصل المجموع إلى  419وصبيًا  419ومنفصلين عن ذويهم )مصحوبين طفاًل غير  317في األسبوع الماضي، تم توثيق 
 صبياً  22ين ومنفصلين عن ذويهم )طفاًل غير مصحوب 439تم جمع شمل  أخرى،. من جهة 7149تشرين األول/ أكتوبر  42فتاة( منذ  4،181صبيًا و

تشرين  42فتاة( وذلك منذ  881صبيًا و  848طفاًل ) 4,117ألطفال الذين تم إعادتهم لعوائلهم إلى فتاة( مع أسرهم هذا األسبوع، ليصل مجموع ا 81 و
المتعلقة بالحماية إلى الخدمات المتخصصة، ليصل  االحتياجاتصبيًا( من ذوي  711وفتاة  777طفال ) 849. وتم إحالة حوالي 7149األول/ أكتوبر 

 .7149تشرين األول/ أكتوبر  42فتاة( وذلك منذ  3,434صبيًا و 3,811طفاًل ) 9,134العدد اإلجمالي إلى 
  خالل مدهم  منرجاًل(  181صبيًا و  4،211تاة و ف 3،193امرأة و  7,114شخصًا ) 8،973تمكن الشركاء في مجال العنف الجنسي من الوصول إلى

فتاة و  112و  امرأة 4,831)  7،112ل  االجتماعيمعلومات حول العنف الجنسي وتخفيف المخاطر وخدمات العنف الجنسي وتوفير الدعم النفسي ب
 صبيًا( 91رجل و  119

  موظفة يعملن في مجال  78ريب حوالي . وتم تدصبياً  79و رجالً  48و فتاة 432وامرأة  187شخصًا، منهم  993تم تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لـ
رجاًل من مجتمعات النازحين في  4و فتاة 137وامرأة  918له، وشاركت  واالستجابةتقديم الخدمات حول العنف الجنسي على الوقاية من العنف الجنسي 
علقة بالعنف الجنسي مع معلومات عن الخدمات مجموعة من لوازم النساء المت 99تدريبات حول الوقاية من العنف الجنسي وطرق اإلحالة. وتم توزيع 

 حمام العليل.و  ديبكهو  M2و M1الخازر و  U3عملية تدقيق للسالمة على أساس العنف الجنسي في حسن شام  44المتاحة. وتم إجراء 
  بوع إليها في مدينة الموصل. وخالل األسيواصل الشركاء في مجال مكافحة األلغام بتقديم التوعية بمخاطر األلغام في جميع المناطق التي يمكن الوصول

 في شرق وغرب الموصل.قييمات ألثر التهديدات ت 41الماضي، أجريت 

 
 الثغرات المعوقات:

822،311 
 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 

 أكتوبر/ األولتشرين  42منذ 
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 ن الظروف الصعبة في المخيمات وفرص كسب العيش المحدودة ُترغم النازحين على العودة المبكرة إلى المناطق غير اآلمنة في غرب الموصل.أ 
 من قبل الشركاء المعتمدين في مجال التوعية بمخاطر األلغام وشركاؤهم في إزالة األلغام في غرب الموصل. هناك وجود محدود 
 القاعدة صعبًا بسبب العدد الكبير من نقاط التفتيش. ة ودورعأصبح الوصول إلى السكان الضعفاء خارج المخيمات في القيارة وجد 
  د التدقيق األمني مصدر قلق كبير.لألطفال بع شوائياالحتجاز العُيشكل ال يزال 

 

 التعليم  

 :االحتياجات
 ،من مجموع  %38) طفاًل في سن الدراسة 471،971 هناك من بين النازحين من أزمة الطوارئ في الموصل

 طفاًل ال يتلق ون أي نوع من التعليم في الوقت الحالي.  91،828، ومن بين هؤالء، فإن (وافدين من الموصلال
 

 االستجابة:
  فتاة( في البرامج التعليمية في المساحات  71،733فتى،  31،847) من الموصل المقيمين في المخيمات طفاًل من النازحين 91،118يشارك ما مجموعه

 .الح الدينوص ونركزلية، وجاماكور وقيماوة ،، وحاج عليوالقيارة حمام العليل وخازر، وحسن شام، وجدعة، الموصل، بما في ذلك المؤقتة للتعلم في مخيمات
 عن األسبوع الماضي. %2زيادة تقرب من ويمث ل هذا 

 المؤقتة المتاحة في المخيمات في األسبوع ناث( في أنشطة التعليم غير النظامي في المساحات التعليمية إ %11.7طفل ) 3،211 أكثر من تم تسجيل
 عن األسبوع الماضي. %71وتمثل هذه حوالي زيادة بنسبة  الماضي.

 
 

 الثغرات والمعوقات:
  وقد  فصل الصيف. خاللارتفاع درجات الحرارة في مساحات التعلم في الخيام يؤثر على حضور الطلبة والمعلمين، ومن المتوقع أن يزداد هذا المعدل

 بسبب نقص المياه. التي تعمل على المياهاستخدام مبردات الهواء  من المياه والصرف الصحيحذرت مجموعة 
  ن شامحس ج علياالقيارة والح قاعدةالشركاء، فإن نقص المواد التعليمية في  يقدمهاعلى الرغم من توفير المواد التعليمية التي M2  وخازرM1 يزال  ال

 .االحتياجاتمع تزايد  مشكلةُيشك ل 
  لم و أي خدمات تعليمية.  الحصول علىطالب في المرحلة الثانوية في مخيم الشهامة في محافظة صالح الدين غير قادرين على  711ما زال أكثر من

لمنظمات نهائية. ويجري البحث عن حلول مع االمتحانات الاالكتب المدرسية أو المعلمين لدعم هؤالء الطالب في  توفيرالتعليم من مديرية التربية و تتمكن 
 غير الحكومية الشريكة للحصول على فرص التعلم غير النظامي.

 

 الدعم اللوجستي 
 المساحة التخزينية المتوفرة:

  من قبل المنظمات لالستخدام مركزاً لوجستياً مختلفاً  41متراً مكعباً في  48،247تتوفر مساحة تخزينية مشتركة قدرها 
 .لالستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية

 االستجابة
 مترًا  9،983باإلضافة إلى  ،طناً  9،881والتي تعادل ، 7149تشرين األول/ أـكتوبر  42منذ سلع اإلغاثة  من اً مكعب اً متر  31،193 ت المجموعةتسل م

  .منظمة إنسانية 31لدعم  مترًا مكعبًا( 4،881) مكعباً 

147،118 
وفتاة تم تسجيلهم في المساحات فتى 

في المخيمات وخارج  التعليمية المؤقتة
 المخيمات

 مكعبًا مترًا  913
ل خالمن المواد غير الغذائية تم تسل مها 

 هذا األسبوع
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  جهة فاعلة إنسانية 78طنًا من سلع اإلغاثة لدعم  4،824، أي ما يعادل اً مكعب اً متر  41،171تقوم المجموعة اللوجستية حاليًا بتخزين. 
  التخزين المشتركة في مخيمات حمام العليل لضمان سير العمليات بسالسة. لمنشآت ميدانيةبزيارة  الدعم اللوجستيقامت مجموعة 
  كان الستخدامها كمخزن مشترك.ليومخيمات ز  4 نركزليةبإرسال ثالث وحدات تخزين متنقلة إلى  الدعم اللوجستيقامت مجموعة 

 
 لثغرات والمعوقات:ا

  بقاء جسر قيارة مفتوحًا. وتواصل مجموعة الدعم اللوجستي رصد الوصول إلى معابر و أيار/ مايو،  7نظرًا لتغي ر منسوب المياه، تم إغالق جسر نمرود منذ ا 
 الجسور، وهي مستعدة لمساعدة المنظمات في نقل مواد اإلغاثة الطارئة في غرب الموصل.

 
 

   التنسيق والخدمات والمشتركة   
 االحتياجات: 

  من محافظة نينوىمكالمة  812خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تسل م مركز معلومات النازحين في العراق ما مجموعه .
وطلب الخدمات الصحية والمساعدة  لماء،( من مخيمات نينوى ومدينة الموصل حول ا711االتصاالت )أكثر من وكانت 

دارة المخيم،  ، كانت الشكاوى تتعلق في المقام األول بنقصأتصااًل( 411وحمام العليل )أكثر من  القيارةقاعدة أما في موقع الطوارئ في القانونية.  مياه الشرب وا 
ر، حيث أشارت اأُلسر إلى محاولة الفرار من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم اتصااًل من تلعف 48فضاًل عن طلب المساعدة النقدية. كما كان هناك أكثر من 

 داعش.
 

 :الستجابةا
 ليل )بعثتين( وغرب ات إلى حمام العبعثن في لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية ألجل العراق ى المنسقون الميدانيون المتنقلو ، أجر المشمولة بالتقريري الفترة ف

 واحدة إلى تل الرمان ووادي حجر(.مدينة الموصل )بعثة 
 بعثة لجمع المعلومات إلى  747ن في لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية ألجل العراق و ن المتنقلو ن الميدانيو ، أجرى المنسق7149تشرين الثاني/ نوفمبر  منذ

موقعًا بما في ذلك: نمرود  774القرى والبلدات في الشمال والشرق والجنوب الشرقي وجنوب مدينة الموصل من خالل التواصل مع أصحاب الشأن المعنيين في 
والمناطق الريفية بالقرب (، 47؛ وشرق مدينة الموصل )(41يف )كلوت (48والحمدانية ) (؛77)وحمام العليل والقيارة ( 72بعشيقة )و (؛ في كل موقع 31)والشورة 

شراك أكثر من و . بعثات( 1من تلعفر ) من أصحاب الشأن المحليين من جهات فاعلة متنوعة من اإلدارة المدنية إلى الجهات المسلحة  437قامت اللجنة بتعيين وا 
 المحلية.

 
 

 الثغرات والمعوقات:
  مهم لإلبالغ. شيءال يوجد 

 

 

 

 

 يومياً 
 الموصل تجري عملية تتبع النزوح ألزمة

أكتوبر/ األولتشرين  42منذ   
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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

 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
لحاجة. وال يزال حسب ا، و األسبوع في مرتين، ويلتقون ةاإلنسانيالتي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون  اإلنسانية الوكاالت

يقوم و في العراق.  ةانياإلنسلإلشراف على االستجابة  الشريكة بين اأُلمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنسانيالفريق الُقطري 
اعدات وحماية المدنيين، وضمان أمن العاملين في مجال المس ةاإلنسانيدات بمهمة تسهيل وصول المساعالتابع لألمم المتحدة  العسكري-المدني اإلنسانيالتنسيق  فريق

 بالتنسيق مع إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن. ةاإلنساني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األزمة عن خلفية 
 الرمادي مدينتي بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 7141 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 

تنظيم داعش بالتعاون مع  قام ،7141 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 811،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
 44كثر من أاإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاصحيث بلغ عدد  أزمة إنسانية في العالم،العراق اآلن أكبر  يواجه ونتيجة لذلك، .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوط
  موقع. 3،211مليون نازح عراقي في الوقت الحالي، وينتشرون في  3.4شخص. وهناك أكثر من  مليون
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