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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 

                                   (2017أيار/ مايو 28-22) 35رقم  اإلنسانيتقرير الوضع 

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

 . 2017 يونيو /حزيران 5قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

 

 األحداثأبرز 

 طوال الموصل مدينة من غرب السكان استمر نزوح 

 ، فقدوالهجرة والمهجرين وزارة األسبوع. وبحسب

عملية غرب الموصل في عدد النازحين منذ بداية  وصل

 28شخصاً اعتباراً من  597،876شباط/ فبراير إلى  19

 أيار/ مايو.

 

 أكتوبر /تشرين األول 17 في الموصل عملية بدء منذ 

ً  774،026 ، نزح ما مجموعه2016  المدينة من شخصا

 . مايو /أيار 28 من اعتباراً 

 

 القديمة المدينة منطقة على العسكرية العمليات تََركز مع 

 27و 26 في لها المجاورة واألحياء السكنية الموصل في

 المواطنينمن  الحكوميون المسؤولون طلب مايو، /أيار

 وعبور داعش تنظيم عليها يسيطر التي المناطق مغادرة

ال تزال هناك مخاوف . التي تم إنشائها "اآلمنة الممرات"

عليها تتعلق بحماية المدنيين في المناطق التي يسيطر 

أن نحو بيقدر : تنظيم داعش في غرب الموصل

شخص ما زالوا يعيشون في منطقة المدينة  180،000

المجاورة لشمال المدينة القديمة  السكنية القديمة واألحياء

 .مباشرةً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2،959،000 
شخص داخل وخارج المخيمات 

تسلموا حصص االستجابة 

الطارئة من الغذاء والماء 

تشرين  17منذ ولوازم النظافة )

 (2016 األول/ أكتوبر

1،355،000 
شخص خارج المخيمات 

حصلوا على خدمات الماء 

 17والصرف الصحي )منذ 

 أكتوبر(تشرين األول/ 

000،949  
استشارة طبية تلقوا  شخص

تشرين األول/  17)منذ 

(أكتوبر  

 801،000 
شخص حصلوا على اللوازم 

تشرين  17)منذ غير الغذائية 

(2016 األول/ أكتوبر  

774،000 
اللوازم غير تسلموا  شخص

أيار/  28اعتباراً من  الغذائية

وفقاً لحكومة  2017مايو 
 العراق

8،358 
ً ُمتاحة سكنية  مساحة  حاليا

بخدمات متكاملة وجاهزة 

 19لالستخدام الفوري في 
 لطوارئمخيماً وموقعاً ل

أيار/ مايو 28اعتباراً من   
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 

 التدقيق األمني فيمن موقع  المارين األشخاص بلغ معدل والهجرة والمهجرين، وزارة وبحسب األسبوع. طوال الموصل مدينة من غرب السكان حونزاستمر 

 يومياً. شخص 6،000 حوالي الموصل مدينة جنوب العليل حمام موقع

 
ً  597،876 مجموعه ما فر   ،2017 فبراير /شباط 19 في الموصل عملية غرب بداية ومنذ  فر   كما - مايو /أيار 28 من الموصل اعتباراً  مدينة من غرب شخصا

ً  46،643 حوالي ً  774،026 ، نزح ما مجموعه2016 أكتوبر /األول تشرين 17 في الموصل عملية بدء ومنذ. الماضي األسبوع خالل شخصا  المدينة من شخصا

ً . مايو /أيار 28 من اعتباراً  ً  176،395للحكومة، عاد ما مجموعه  ووفقا  مايو. أيار/ 28 من اعتباراً  الموصل وذلك وغرب شرق من كل إلى شخصا

 

 المواطنين الحكوميون المسؤولون حث   مايو، /أيار 27 و 26 في المجاورة واألحياء السكنية الموصل في القديمة المدينة منطقة على العسكرية العمليات تََركز ومع

 ما هناك كان مايو، /أيار 28 وفي. التي تم إنشائها "اآلمنة الممرات" طول على المواجهة خط وعبور فوراً  داعش تنظيم عليها يسيطر التي المناطق مغادرة على

 في حي دجلة، نهر من الغربي الجانب على مواقع سبعة: الموصل مدينة في النزوح طرق طول على ومواقع التدقيق األمني لتجمع النازحين مناطق تسعة مجموعه

 العقرب وتقاطع  (تجمع النازحينمنطقة ) الموصل ومطار  (التجمع منطقة) الموصل حديد سكة ومحطة  (تجمع النازحين منطقة) والثورة  (التجمع نقطة) النجار

 النهر في منطقة غابات من الشرقي الجانب على موقعان يوجد بينما وموقع التدقيق األمني في حمام العليل،( التدقيق األمني موقع) والبوسيف( التدقيق األمني موقع)

 شرق يف الموقعين إنشاء تم وقد. للتدقيق األمني على الجسر الخامس وموقع نلتجمع النازحي نقطة كما يوجد( نقطة تجمع النازحين وموقع للتدقيق األمني) الموصل

 العائم الجسر ويعيد. يالماض األسبوع القديمة الموصل مدينة شمال عائم جسر باستخدام للنازحين جديد طريق بإنشاء العراقية االمن قواتقيام  عقب الموصل مدينة

ً  استخدامه ألغراض عسكرية، فضالً عن الموصل ببعضهما، جانبي مدينة ربط الجديد  مناطق من النازحين المدنيين نقل لتسهيل كما يستخدم هذا الجسر العائم أيضا

 النزاع.

 
قيق األمني ين ومواقع التدحالفورية في مناطق تجمع النازوالمساعدة العاجلة  عملية تقديم يستمر الشركاء في المجال اإلنساني في االستجابة لتدفق السكان: وال تزال 

للقيام ببعثات  الجهود . وباإلضافة إلى ذلك، ال تزال تُبذلمناطق المظللةبما في ذلك الوجبات الجاهزة لألكل والمياه وخدمات المرافق الصحية والخدمات الطبية وال

 ً عاجلة. وحيثما تسمح الظروف ال اتتوزيع المساعد يها، ويلذلك بالقرب من الخطوط األمامية، حيثما أمكن تقييم إلى المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثا

ً  لشركاء، فإن االوصولو لوا إلى الوصول إلى أولئك الذين في المجال اإلنساني يهدفون أيضا في منازلهم، وأولئك الذين يعودون إلى المناطق التي أمكن  البقاء فَض 

 ً  .الوصول إليها حديثا

 

في المناطق التي تم استعادتها والتي أمكن الوصول إليها حديثاً.  لفئة السكانية الضعيفة، سواء بين األسر النازحة أو اكبيرةاحتياجات إنسانية وأمنية هناك  ال تزال

ال تتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وعلى وجه التحديد، ال تزمحفوفة بالمخاطر حيث  وال يزال الناس يفرون في ظل الظروف الصعبة والتي غالباً ما تكون

غذائي، ونقص مياه هناك مخاوف تتعلق بحماية المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في غرب الموصل، حيث أشارت التقارير إلى انعدام األمن ال

 .المجاورة لشمال المدينة القديمة مباشرةً  السكنية شخص ما زالوا يعيشون في منطقة المدينة القديمة واألحياء 180،000أن نحو بويقدر  -الشرب المأمونة، واألدوية 

 

 الجديد 1السالمية  مخيم افتتاح تم مايو، /أيار 23 وفي. الُجدد النازحين الستيعاب القدرات من يكفي ما توافر لضمان المواقع وتوسيع المخيمات بناء تتواصل عملية

 واعتباراً . شخص 11،000استيعابية تصل إلى  دجلة بقدرة لنهر الشرقية الضفة على الموصل، مدينة جنوب كيلومتراً  30 بعد على نمرود، /الحمدانية منطقة في

. أسرة 4،300 نحو استيعاب على األولية القدرة للموقع وسيكون - للطوارئ موقع آخر يُعتبر والذي نينوى، محافظة في زيلكان، موقع سيكتمل مايو، /أيار 25 من

 إلى المطاف نهاية في المخيم سعة إجمالي ستصل حيث ،1 السالمية مخيم من وهو قريب ،2 السالمية حي في األولى الخيام نقل يجري ذلك، إلى وباإلضافة

ً . شخص 30،000 إلى يصل ما استيعاب  الخدمات كاملة أرض قطعة 8،358 هناك كان مايو، /أيار 28 من واعتباراً  فإنه المخيمات وإدارة تنسيق لمجموعة ووفقا

ً  19 في الفوري لالستخدام متاحة ً  موقعا ً  318،745 حوالي ويقيم. مختلفا ً  27 في نازحا ً  مخيما  في ويسكن ما تبقى والحويجة، الموصل من كل في للطوارئ وموقعا

 الرسمية. غير والمواقع المضيفة المجتمعات

 
على  الصحية والنظافة الصحي والصرف المياه مجموعة وعمل شركاء الموصل، مدينة في كبير   إنساني   قلق   مصدر للشرب يُشكل الصالحة المياه نقص ال يزال

ً  المياه زيادة توفير ً  لتر مليون 4.5 من يوميا ً  لتر مليون 6.4 إلى يوميا  مدينة غرب لتر إلى مليون 2.78 نحو حالياً نقل ويجري. الماضيين األسبوعين خالل يوميا

 الموصل. مدينة شرق إلى لتر مليون 3.62 نحو نقل يجري حين في الموصل،

 
ً  اإلصابات معدل يُشك ل يزال ال ً  قلقا  /األول تشرين 17 بين الفترة ما وفي. الماضيين األسبوعين خالل %1.6 بنسبة اإلحاالت نسبة تازداد حيث كبيراً، إنسانيا

ً  12،714 نقل تم ،2017 مايو /أيار 21 و 2016 أكتوبر ً  6،581 ومن بين هؤالء كان الطوارئ، في حاالت الطبي العالج المستشفيات لتلقي إلى شخصا  شخصا

 استقرار مراكز في شخصاً العالج 2،757تلق ى ،2017 فبراير /شباط في الموصل غرب عملية بدء ومنذ. 2017 فبراير /شباط 19 فقط منذ الموصل غرب من

 الموصل. غرب في المواجهة مناطق من بالقرب للمصابين الصحية الحالة
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   ةاإلنساني االستجابة

 آلية االستجابة السريعة

 :االحتياجات

  اً حصص األُسر. كما تتلقى آلية االستجابة السريعة مجموعات من خفيفة اً حصص في جميع مراكز تجمع النازحين ومواقع التدقيق األمنيالنازحة  األُسر تتلق ى

إلى  افة واللوازم النسائية فور وصول األُسر النازحةآلية االستجابة السريعة والتي تتضمن مواد النظكاملة من 

 المخيمات ومواقع الطوارئ. 

 االستجابة:

  حصة من مجموعات الطوارئ  15،834بتوزيع  الفترة المشمولة بالتقريرقام شركاء آلية االستجابة السريعة خالل

هناك انخفاٌض وبالمقارنة األسبوع الماضي، طفالً.  47،197(، بما في ذلك شخص 85،503أُسرة ) 14،250إلى 

النازحين، وعلى وجه الخصوص السكان القادمين من األحياء السكنية من شمال غرب الموصل.  سكانفي أعداد ال

قاعدة القيارة  مخيميفي  من حصص آلية االستجابة السريعة من المستفيدين %41 أكثر من كما تم الوصول إلى

وموقع استقبال  حمام العليل% من المستفيدين في موقع التدقيق األمني في 37الوصول إلى كما تم والحاج علي، 

مخيمات الخازر، وحسن شام، وتقاطع العقرب، وبادوش، وباإلضافة إلى ذلك، يتلقى السكان مساعدة إنسانية في مواقع تجمع النازحين في عبار،  النازحين.

 وديبكه، النركزلية.

  طفالً. وبما أنَّ  778،866شخصاً، بما في ذلك  1،588،436قام شركاء آلية االستجابة السريعة منذ بداية عملية الموصل بتوزيع مجموعات الطوارئ على

 السكان قد نزحوا لعدة مرات، فمن المحتمل تسل م بعض النازحين حصص آلية االستجابة السريعة أكثر من مرة.

 

 الثغرات والمعوقات:

 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 

 

 تنسيق وإدارة المخيم  

 :االحتياجات

 حمام العليل  موقع التدقيق األمني فيحاجة مستمرة إلى زيادة التدخالت في مجال الحماية والصحة في هناك  ال تزال

 مناسبة لحاالت ضعيفة محددة.المتابعة اللحماية من أجل القيام بلوفي مواقع العبور. ويشمل ذلك إنشاء مسارات إحالة 

 أعمال  ستمرت ً ل هياكل إدارة المخيمات النشطة. وتشير معظم المن خ رصد الظروف المعيشية للمخيم شهريا

ً التوفير االتجاهات األخيرة إلى ضرورة ضمان   ، والغذاء، والرعاية الطبية، وفرص العمل.سكن المناسب موسميا

 

 االستجابة:

 19قطعة أرض كاملة الخدمات متاحة لالستخدام الفوري في  8،358أيار / مايو، كان هناك  28 اعتباراً من  ً ً  موقعا قطعة أرض متاحة  3،869، منها مختلفا

ً  11في  ً  23،214ذا أولوية إليواء  موقعا ً  26،934قطعة أرض متاحة في ثمانية مواقع أخرى إليواء  4،489، في حين ظلت شخصا وكان هناك  – شخصا

 .19في جميع المواقع ال  االستخدامقيد  أرض ةقطع 56،510

 في يةكاف ةبناء مواقع جديدة لضمان توافر قدر عملية ستمرت  ً ً المخيمات. وعموما ً  318،745نحو  ، يعيش حاليا ً  27في  شخصا ً  مخيما لحاالت  / موقعا

 من الموصل والحويجة.في كل مواقع الويشمل هذا الرقم  - الطوارئ

  المخيمات استخدام أداة األولوية السريعة لتقييم المخاطر في المناطق المحيطة بمدينة الموصل لتحديد االحتياجات ذات وإدارة يواصل شركاء تنسيق

 األولوية في المستوطنات العشوائية.

  مستوطنة  470 كثر منأل واألولويات الثغرات االحتياجاتعن  بيانات بتقديم، 2016 أكتوبر /األول نتشري شهرمنذ  المخيماتإدارة نسيق وت شركاءقام

 أسرة. 14،800ألكثر من  األولويةذات  االحتياجات ماتييالتق وحددت –حول الموصل 

 

 الثغرات والمعوقات:

  يوجد شيء مهم لإلبالغال. 

 

 

 

 

 

436،5881، 
شخص تسل موا حصص آلية 

االستجابة السريعة )منذ تشرين 

 األول/ أكتوبر(

358،8  
مساحة سكنية ُمتاحة حالياً بخدمات   

متكاملة وجاهزة لالستخدام الفوري في 

اعتباراً من مخيماً وموقعاً للطوارئ  19
 أيار/ مايو 28
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 المأوى واللوازم غير الغذائية 

 :االحتياجات

  ًيحتاج السكان داخل وخارج المخيمات إلى المواد غير الغذائية والمأوى المناسب ، ةالمتزايد ألعداد النازحيننظرا

 .العائدون إلى منازلهمالسكان أو  المتبقية في منازلها األُسروالكريم. إنَّ السكان المحتاجين إلى المساعدة هم 

 

 االستجابة:

 400 توزيعأنحاء الموصل. وتم  مختلففي  يمأو المتنقلة خارج المخ يةاألساس الغذائية يرمجموعة من المواد غ 692 يعخالل األسبوع الماضي، تم توز 

 ية،ربجاألالموصل في  من غرب النازحينفي شرق الموصل لمساعدة  يمأو المتنقلة خارج المخ يةاألساس يةالغذائ يرمن المواد غ إضافيةمجموعة 

 .وحي البكر، 2و 1 والقادسية

  مجموعة 103،418ومجموعة متنقلة من اللوازم غير الغذائية،  30،349 التي تشمل)موعة من اللوازم غير الغذائية، مج 133،767تم توزيع ما مجموعه 

 . 2016تشرين األول/ أكتوبر  17شخصاً منذ  801،297 أكثر من إلى( من اللوازم غير الغذائية األساسية

 شخص. كما تم تقديم أكثر من  4،030بنحو  يقدرما  یووصلت إل يو،ما /يارأ يةمنذ بدا يفصخاصة بفصل المجموعة  633 هما مجموع يعتم توز

 أسرة. 93،363 علىمواد موسمية تكميلية توزيع مجموعة من المالبس، في حين تم  119،649

  لوازم سد وعة من مجم 11،793و سكن في حاالت الطوارئ مجموعة من لوازم ال 13،317 تم توزيع كماخيمة عائلية،  56،439تم تقديم ما مجموعه

 .2016شخص منذ تشرين األول / أكتوبر  149،000على نحو المنافذ في حاالت الطوارئ 

 الثغرات والمعوقات:

 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 

 األمن الغذائي  

 :االحتياجات

  ومن  النازحة والفئة السكانية الضعيفة في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً إلى األغذية الجاهزة، األُسرتحتاج

 أو المواقع اآلمنة األخرى. الى المخيماتهم فور وصول ألغذية الجافةاثم 

  في أعقاب 1 العليلفي مخيم حمام المقدمة الغذائي لتكملة المساعدة الغذائية  لألمنيجري بذل جهود لتحديد شريك ،

 الغذائية المبلغ عنها. االحتياجات

  ة فرص العمل، كما أشارت بعض  األُسرتُشير إلى عدم  األُسرفي المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً إلى شح 

 تسلمها الحصص الغذائية التي تقدمها الحكومة.

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

 أصول إنتاجية عن االنتقال إلى المخيمات.

 

 االستجابة:

  ،مدة لالتي تكفي الجافة الحصص الغذائية ( أُسرة 17،056شخصاً ) 85،280األمن الغذائي إلى تسل م  مجموعة شركاءأشار خالل الفترة المشمولة بالتقرير

30  ً وحمام  ؛(أسرة 393شخصاً ) 1،965، وحاج علي: (أُسرة 26شخصاً ) 130 :: جاماكورمن غرب الموصل التالية المخيمات والمناطق السكنيةفي  يوما

 :3U حسن شامو، أُسرة( 142شخصاً ) 2U: 710 حسن شاموأُسرة(؛  332)شخصاً  M2: 1،660م وحسن شاأُسرة(؛  3،720شخص ) 18،600 :2العليل

ً ) M1 ،940 أُسرة(؛ وخازر 20شخص ) 100  اً شخص 7،435: 2القيارة ؛ وجدعة(أُسرة 990) اً شخص 4،950 :1قيارةال وجدعةأُسرة(  188شخصا

 شخص 10،500: القيارة ومدرج قاعدة أُسرة( 996) اً شخص 4،980: 5القيار ؛ وجدعةأُسرة( 1،469) اً شخص 7،345: 4القيارة ؛ وجدعةأُسرة( 1،487)

ً  1،565) ؛ والسالميةأُسرة( 2،100) ً  450أسرة(، والعبار ) 313، شخصا ً  450) والرسالةأسرة(،  90،  شخصا  600) 3أسرة(، والجديدة  90،  شخصا

(؛ أسرة 300شخص،  1،500) الميثاقحي أسرة(؛ و 1400و شخص  7،000) أسرة( ، واليرموك 600، شخص 3،000) 1 والتأميمأسرة(،  120، شخص

 (.أسرة 480، شخص 2،400)دية يش(؛ والرأسرة 1،800 ،شخص 9،000) الموصل جديدةو

  ً شخصاً  5،592، و 1عائلة( في حمام العليل  4،350شخص ) 21،700لما مجموعه  مطهيةوجبات  خالل الفترة المشمولة بالتقرير، قدم الشركاء أيضا

 .M2حسن شام و  M1خازر  مخيماتعدد غير محدد من األفراد في أخرى إلى  مطهيةوجبات  كما تم تقديمقرب. أسرة( في حاجز الع 1،118)

  شخص  600وإلى ما مجموعه  1أسرة( في حمام العليل  2،340شخص ) 11،700باإلضافة إلى ذلك، تم تقديم حصص االستجابة الفورية إلى ما مجموعه

أسرة( في أحياء  10،892شخصاً ) 54،460إلى ما مجموعه  حصص االستجابة الفوريةحمام الحمام. كما تم تقديم  التدقيق األمني في أسرة( في موقع 120)

 1،404)واإلصالح الزراعي  ؛أسرة( 1،118شخصاً،  5،592أسرة(، حاجز العقرب ) 8،498شخصاً،  42،492) تموز 17الموصل الغربية التالية: 

(، أسرة 70شخصاً،  350) تنك وحيأسرة(،  400شخص،  2،000العياران ) وحيأسرة(،  100، شخص 500بغداد ) ودورة، أسرة( 280شخصاً، 

ً  1،872) 1رامات وه  أسرة(. 50شخصاً،  250أسرة(، ومطار الموصل ) 375، شخصا

 

 

 الثغرات والمعوقات:

 .ليس هناك شيء مهم لإلبالغ 

 

 

972،801  
حصل على اللوازم غير  اً شخص 

 أكتوبرمنذ تشرين األول/ )الغذائية 
2016 )  

280،85  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 30لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
األسبوع الماضييوماً خالل   
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ة   الصح 

 :االحتياجات

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

إدارة االصابات للسكان المتضررين في  فضالً عناالستجابة لها والصحة النفسية والخدمات النفسية واالجتماعية، 

 المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً.

 االستجابة:

  من مجموع االستشارات الطبية في األسبوع  %6.6 أي بزيادة بلغت – 994،184 الطبية، بلغ عدد االستشارات 2016تشرين األول/ أكتوبر  17منذ

 .طبية استشارة 932،501الماضي والتي كانت 

  تم تقديمها لألطفال  االستشاراتمن هذه  13،534استشارة طبية؛ ويُذكر أن  61،683أشار الشركاء في مجال الصحة خالل األسبوع الماضي إلى تقديم

 طبية. استشارة 55،728التي أُجريت في األسبوع الماضي والبالغ عددها  االستشاراتفي المائة عن  10.6ُويمثل هذا زيادة بنسبة   -دون سن الخامسة 

 حالة  649استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية. وفي إطار هذا العدد، تم إحالة  12،311 تقديم أبلغ الشركاء في مجال الصحة خالل األسبوع الماضي عن

أن الصحة النفسية والدعم النفسي استشارة بش 298حالة بسبب المضاعفات المرتبطة بالحمل أو الوالدة. وباإلضافة إلى ذلك، تم تقديم  62مع إحالة  -طارئة 

 واالجتماعي.

  793 تقديمخالل األسبوع الماضي، تم  ً ً  لقاحا  سنة. 15 دون سنلألطفال  دوريا

  تجمع النازحين، تقوم مجموعة الصحة بدعم  ومراكز، بما في ذلك مواقع التدقيق األمني مكن الوصول إليها حديثاً أمع تدفق النازحين إلى المناطق التي

اد مديرية الصحة في نينوى عن طريق تقديم خدمات طبية ثابتة ومتنقلة. كما تناولت المجموعة مسألة الجرب من خالل توفير األدوية وتطوير مو

 .1والسالمية   2و  1علي وحمام العليل  القيارة والحاج ومدرج قاعدةة عالمعلومات والتعليم واالتصال لتوزيعها في المخيمات التالية: جد

  سيف.وبالخدمات على مدار الساعة في موقع التدقيق األمني في ال بتقديم الصحة والشرطة االتحادية في نينوى مديريةتقوم 

 

 الثغرات والمعوقات:

 شك ل مصدر قلق بسبب المخاطر تُ الظروف الصحية  توف رعدم  فضالً عنوخارج المخيمات، الصالحة للشرب داخل  المياهالوصول إلی  محدوديةزال ال ت

 .ة لتفشي األمراض المنقولة بالمياهالمحتمل

 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :االحتياجات

  مناطقالمختلف ال تزال هناك حاجة ماسة إلى إمدادات كافية من مياه الشرب المأمونة وإدارة النفايات الصلبة في 

 .الموصلالتي أمكن الوصول إليها في مدينة 

 

 االستجابة:

  تم الوصول إلى 2016نازح علی خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المخيمات ومواقع العبور. ومنذ تشرين األول/ أكتوبر  318،745يحصل ،

 دعم المياه والصرف الصحي خارج المخيمات. من خاللشخص  1،355،431

  قطعة أرض جاهزة للسكن في مواقع العبور، لخدمة  564ي حين تم إنشاء قطعة أرض جاهزة للسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ، ف 77،629تم إعداد

 نازحاً محتمالً. 469،158

  كما يتم توفير المياه في هذا المخيم من خالل 1ال تزال تجري عملية تطوير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مخيم حمام العليل ،

 تثبيت وحدة إضافية لمعالجة المياه للحد من االعتماد على المياه المعبأة والصهاريج.الصهاريج. ويقوم أحد شركاء المجموعة ب

 الخاصة. ياجاتذوي االحت باإلضافة إلى، بتحسين المرافق لضمان مراعاة الفصل بين الجنسين، 5شرکاء المجموعة في مخيم جدعة  يقوم 

 مليون لتر من الماء يومياً من خالل نقل المياه بالصهاريج إلى الموصل،  6.4ياً بتوفير يقوم شركاء مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حال

مليون لتر من المياه يومياً وإيصالها إلى غرب الموصل،  2.78نقل حوالي  ويجري مليون لتر تم توفيرها في األسبوع الماضي. 4.5 عنوهذا يمثل زيادة 

 إيصالها إلى شرق الموصل.مليون لتر و 3.62حوالي يجري نقل في حين 

  مخيم الحاج علي، ويجري حالياً إنشاء شبكة مياه داخلية في المخيمات.في تم توصيل خط أنابيب المياه إلى وحدة معالجة المياه 

 بصورة كافية المياه صهاريج ئتم إنشاء خمس نقاط إضافية لتعبئة المياه في محطة الغزالني لمعالجة المياه من أجل مل. 

 القيارة  مدرج قاعدةاء مجموعة عاملة لتعزيز النظافة الصحية في أربيل لضمان التأهب واالستجابة للجرب والكوليرا. كما يتواصل التأهب حالياً في تم إنش

 وحاج علي و حمام العليل و حسن شام لضمان االستجابة الكافية ألي تفشي محتمل للكوليرا. 5-1ة عوجد

 

 والمعوقات:الثغرات 

  آالت الضخ خالل األسبوع الذي  وتعطلبإمكانية الوصول إلى وحدات معالجة المياه بسبب حاالت انقطاع التيار الكهربائي  تتعلقتحديات هناك ال تزال

 يغطيه التقرير.

 994،184 
 17منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

 2016 أكتوبر /األولتشرين 

1،321،431 
 داخل وخارج المخيمات اً شخص

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
ي ية والنظافة  الصح   17منذ الصح 

 .2016 تشرين األول/ أكتوبر
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 وعة إلى إيجاد مصدر قلق في شرق الموصل، وتسعى المجم تُشك ل ال تزال مسألة نقص المياه النقية وقلة خدمات مرافق الصرف الصحي في المدارس

 شركاء لضمان إجراء إصالحات.

 الشركاء للقيام بإدارة النفايات الصلبة في المناطق التي أمكن  البحث معالستئناف الخدمات األساسية، فضالً عن  ةتواصل المجموعة مع السلطات الدعو

 الوصول إليها حديثاً في مدينة الموصل.

 

 الحماية

 :االحتياجات

  ال تزال هناك حاجة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في العديد من المواقع لدعم األشخاص

تدقيق األمني ال مراكزاألسري على نحو أفضل في  االنفصالالمتضررين من النزاع. وبالمثل، هناك حاجة إلى منع 

 والعبور. نقاطو ومراكز تجمع النازحين

 أفي المناطق التي تها لتوعية بمخاطر األلغام وإزالهناك حاجة مستمرة ل ً  .مكن الوصول إليها حديثا

  قد  األمر الذيسائية، مصدر قلق رئيسي في العديد من المواقع، وال سيما بالقرب من المراحيض النتُشك ل ال تزال إدارة حاالت العنف والتحرش الجنسي

 ض النساء والفتيات للخطر.عر  يُ 

 

 االستجابة:

 شخصاً من قبل فرق رصد الحماية. وتم الوصول  108،294شخصاً؛ كما تم الوصول إلى  626،167تشرين األول/ أكتوبر، إلى  ذوصل شركاء الحماية من

 حالة لتلق ي المساعدة المتخصصة. 18،833شخصاً آخر من خالل الدعم النفسي االجتماعي العام، كما أحالت فرق الحماية المتنقلة  28،370إلى 

  1،500صبياً و  1،561طفالً ) 3،061فتاة( دعماً نفسياً واجتماعياً، فيما تلقى  1،949صبياً و  1،973طفالً ) 3،922خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى 

فتاة( دعماً نفسياً واجتماعياً. كما تلقى  59،870صبي و  62،700طفالً ) 122،570، تلقى 2016فتاة( اإلسعافات األولية النفسية. ومنذ تشرين األول/ أكتوبر 

 فتاة( اإلسعافات األولية النفسية. 51،222صبياً و  53،298طفالً ) 96،145

  منذ الكلي  مجموعوبذلك يصل ال –بالحماية خدمات متخصصة لديهم مخاوفاً تتعلق  ممنفتاة(  123صبياً و  176طفالً ) 299في األسبوع الماضي، تلقى

 فتاة(. 3،375صبياً و  4،156طفالً ) 7،531إلى  2016 تشرين األول/ أكتوبر

  3،791وع الماضي، ليصل المجموع الكلي إلى فتاة( في األسب 87صبياً و 138طفالً من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ) 225 تسجيلتم 

 39طفالً من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ) 56. وقد تم جمع شمل 2016فتاة( منذ تشرين األول/ أكتوبر  1،652صبياً و  2،139طفالً )

 .2016تشرين األول/ أكتوبر فتاة( منذ  618صبي و  901طفالً ) 1،521فتاة(، وبهذا يصل العدد الكلي إلى  17صبياً و

  16،671وصل الشركاء العاملون في مجال العنف الجنسي إلى  ً ً  3،779و رجالً  2،696و فتاة 5،193وامرأة  5،003)شخصا ( وذلك من خالل صبيا

 3،538لـ  االجتماعيلدعم النفسي باإلضافة إلى توفير ا ،معلومات عن خدمات الوقاية من العنف الجنسي وتخفيف المخاطر وتوفر خدمات العنف الجنسي

ً  30و رجالً  656و فتاة 654و امرأة 2،198شخصاً )  (.صبيا

  واالستجابةكيفية الوقاية والتعامل مع العنف الجنسي  حولموظفاً من العاملين في مجال تقديم الخدمات المتعلقة بالعنف الجنسي  42موظفة و 49تم تدريب 

وقد شارك  ،ظفاً من غير مقدمي خدمات العنف الجنسي على الوقاية من العنف الجنسي والتخفيف من آثاره وطرق اإلحالةمو 39موظفة و 28له، وتم تدريب 

تم توزيع حوالي  باإلضافة إلى ذلك،في دورات تدريبية حول الوقاية من العنف الجنسي وطرق الوقاية واإلحالة.  فتاة 334و رجالً  14وامرأة نازحة  561

 من لوازم النساء المتعلقة بالعنف الجنسي على النساء والفتيات مزودة بمعلومات عن الخدمات المتاحة فيما يتعلق بالعنف الجنسي.مجموعة  200

  66،735مكن الوصول إليها في مدينة الموصل، حيث تم الوصول إلى أيواصل شركاء مكافحة األلغام تقديم التوعية بمخاطر األلغام في المناطق التي  ً  شخصا

تم  في حين ،. وخالل األسبوع الماضي، تم إجراء تقييم ألثر التهديد على مركز الرعاية الصحية األولية في شرق الموصل2016منذ تشرين األول/ أكتوبر 

 مدارس في المأمون في غرب الموصل. 4تقييم مدرستين في وادي حجر وخمس مدارس في المنصور و 

 

 

 الثغرات المعوقات:

 منة في غرب تفيد التقارير بأن الظروف الصعبة في المخيمات وفرص كسب العيش المحدودة تؤدي إلى حاالت العودة السابقة ألوانها إلى المناطق غير اآل

 الموصل.

  في غرب الموصل. هامخاطر األلغام وتطهيربتوعية للهناك وجود محدود لشركاء معتمدين 

  دد.البحث عن شرکاء جُ  ، لذا يجرية وحاج علي والقيارةعمواقع الطوارئ في جد يماتمخالاألطفال في  حماية مجال في الفاعلة للجهات محدود عددهناك 

  عني أن الكثير من الناس يجدون تدة، اية ودور الجعالمخيمات في القيارة وجد خارجالطويلة في المناطق  االنتظارإن العدد الكبير من نقاط التفتيش وفترات

 في المنطقة. الجنسيالعنف  المقدم لمواجهة دعمالصول إلى خدمات صعوبة في الو

 القدرة الحالية.  فضالً عن الضغط الكبير علىأعداد الجهات الفاعلة التي لديها القدرة الكاملة على إدارة القضايا المتعلقة الطفل،  هناك محدودية فيعام،  بشكل

 قوي.إرشادي بناء قدرات إضافية مع دعم  وهناك حاجة إلى

 

 التعليم  

626،167 
 ً  لحمايةالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصا
 2016 أكتوبر /األولتشرين  17منذ 
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 :االحتياجات

  طفالً ال يحصلون  68،311طفالً في سن الدراسة، من بينهم  132،365من بين النازحين في اآلونة األخيرة، هناك

 على أي شكل من أشكال التعليم.حالياً 

 

 االستجابة:

 2016كتوبر أوخارج المخيمات منذ تشرين األول/  داخلتعليم في حاالت الطوارئ على الدعم من خالل الصبياً وفتاة  439،554 حصل. 

 فتاة( في برامج التعليم في أماكن التعلم المؤقتة في المخيمات، بما في ذلك مخيمات  31،510صبياً و  32،544طفالً نازحاً )  64،054 ما مجموعه يشارك

 اماكور وقيماوة وصالح الدين.جة والقيارة وحاج علي والنركزلية وعحمام العليل والخازر وحسن شام وجد

  في المائة من الفتيات( في أنشطة التعليم غير النظامي في مواقع التعليم المؤقتة المتاحة في  49،2) طفالً  1،969في األسبوع الماضي، تم تسجيل

 المخيمات.

  غربي الموصل منذ تشرين  مدرسة 47ومدرسة(  320مدرسة في شرق الموصل وتلكيف وبعشيقة شمال شرق مدينة الموصل ) 367تم إعادة فتح نحو

 طالب من هؤالء بالمستلزمات الدراسية. 140،000طفل إلى المدرسة، وتم تجهيز أكثر من  352،000عودة  لمجال أماممما فسح ا، 2016كتوبر األول/ ا

  المدارس التي تم تعمل المجموعة مع دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام و لجنة التنسيق المدني والعسكري لضمان إزالة أخطار المتفجرات في

 حديثاً في غرب الموصل.إعادة فتحها 

 

 الثغرات والمعوقات:

  َّفصل الصيف خاللارتفاع درجات الحرارة في مساحات التعلم في الخيام يؤثر على حضور الطلبة والمعلمين، ومن المتوقع أن يزداد هذا المعدل إن 

  تعليمية جديدة.مع زيادة التسجيل في المدارس وانشاء مساحات المواد التعليمية ال يزال هناك نقص في 

 

 الدعم اللوجستي 

 المساحة التخزينية المتوفرة:

  14متراً مكعباً في  14،748تتوفر مساحة تخزينية مشتركة قدرها  ً  .لالستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية من قبل المنظمات لالستخدام مركزاً لوجستياً مختلفا

 االستجابة

 مكعب اً متر 36،602 ت المجموعةتسل م ً ً  6،744 حيث تم نقل، 2016منذ تشرين األول/ أـكتوبر سلع اإلغاثة  من ا ً  طنا تم  كما إنسانية،منظمة  36لدعم  مكعبا

ً  1،260 تسلم   .من المساعدات اإلنسانية األسبوع الماضي متراً مكعبا

  مكعب اً متر 8،937تقوم المجموعة اللوجستية حالياً بتخزين ً  .جهة فاعلة إنسانية 26من سلع اإلغاثة لدعم  ا

  متراً مربعاً(، وستكون هذه الوحدات  240) كانليز ومخيم متراً مربعاً( 480) 1 نركزلية فيوحدات تخزين متنقلة  بإنشاء الدعم اللوجستيقامت مجموعة

 حزيران/ يونيو. 1من هزة الستقبال الحموالت اإلنسانية جا

 تخزين متنقلةوحدة  سيتم تثبيتحتياجات التخزينية المشتركة، في حين اللدعم ا 1مية الوحدات تخزين متنقلة في مخيم الس ثالث تم تثبيت  ً  .رابعة قريبا

  20وصلت ( 10وحدة تخزين متنقلة إضافية x 320 ، 10 متر مربع x 240  إلى أربيل، وهي متاحة للنشر السريع )للمنظمات اإلنسانية  واالعارةمتر مربع

 التي تحتاج إلى سعة تخزين إضافية.

 

 الثغرات والمعوقات:

 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 

 

 

 

 االتصاالت في حاالت الطوارئ

 :االستجابة

  نترنت إلقيارة لمراقبة تركيب خدمات االرحمة الدولية في بلدة أيادي قامت المجموعة بمهمة إلى مكتب منظمة

 الجديدة.

 

 

 

439،554 
وفتاة تم تسجيلهم في المساحات فتى 

في المخيمات وخارج  التعليمية المؤقتة
 تشرين األول/ أكتوبر 17منذ  المخيمات

2016 

 مكعباً متراً  1،260
خالل من المواد غير الغذائية تم تسل مها 

 هذا األسبوع

 ً  يوميا
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

أكتوبر /األولتشرين  17منذ   
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   التنسيق والخدمات والمشتركة   

 االحتياجات: 

  مكالمة من أشخاص  359مكالمة من المخيمات، و 202مكالمة، وبواقع  561ات النازحين في العراق ما مجموعه، تسل م مركز معلوماألسبوع الماضيخالل

  خارج المخيمات في محافظة نينوى.

 92)احتياجات الحماية والنقد إلى  وأشار المتصلين( من المواقع خارج المخيمات في مدينة الموصل، من المجموع الكلي 47.7%اتصاالً ) 268 هناك حوالي كان 

 %(5اتصاالً، أي  13) وطلب الحصول على وظيفة%( 41اتصاالً، أي  38%( والخدمات الحكومية األخرى )18اتصاالً، أي  48) والغذاء %(35اتصاالً، أي 

 الحماية والنقد الحاجة إلى كانت تتعلق ب(، و56%اتصاالً ) 103: ومخيم جدعة القيارةقاعدة موقع الطوارئ في  وكانت معظم االتصاالت داخل المخيمات من

من  %30) والغذاء ،(والكهرباء % كانت تتعلق بقضايا المياه67ومنها من االتصاالت،  31%وخدمات تنسيق وإدارة المخيم )، من مجموع االتصاالت 93%)

 (.9%(، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية )12%( والصحة )االتصاالت

 

 :االستجابة

  المأمون، ووادي العين الجنوبي،  غرب الموصل مواقع 6تين إلى بعثلجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية ألجل العراق  ت، أجرالمشمولة بالتقريرفي الفترة(

 ورجيم حداد، والطيران، والمنصور والجوسق(.

 بعثة لجمع المعلومات إلى القرى والبلدات في الشمال والشرق 821لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية ألجل العراق ت ، أجر2016تشرين الثاني/ نوفمبر  منذ 

وحمام العليل ( والقيارة 27بعشيقة )و(؛ في كل موقع 30والشورة )موقعاً بما في ذلك: نمرود  231من خالل زيارة والجنوب الشرقي وجنوب مدينة الموصل 

  . بعثات( 9تلعفر )و(، 12(؛ وشرق مدينة الموصل )14يف )كوتلبعثة(،  16، وغرب الموصل )(18والحمدانية ) (؛في كل موقع 22)

 

 

 التنسيق العام

 القضايابشكل دوري إلدارة  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

حسب الحاجة. وال يزال ، واألسبوع في مرتين، ويلتقون ةاإلنسانيالتي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون  اإلنسانية الوكاالت

يقوم وفي العراق.  ةاإلنسانيلإلشراف على االستجابة  الشريكة بين األُمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنسانيالفريق القُطري 

وحماية المدنيين، وضمان أمن العاملين في مجال المساعدات  ةاإلنسانيبمهمة تسهيل وصول المساعدات التابع لألمم المتحدة  العسكري-المدني اإلنسانيالتنسيق  فريق

 بالتنسيق مع إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن. ةاإلنساني
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 األزمة عن خلفية 

 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

حيث بلغ عدد األشخاص المحتاجين للمساعدة اإلنسانية أكثر  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 موقع. 3،700مليون نازح عراقي في الوقت الحالي، وينتشرون في  3.1ثر من شخص. وهناك أك مليون 11من 

خطة االستجابة  المطلوبة ضمن أمريكيمليون دوالر  985 من أصل مليون دوالر أمريكي 324.2إلى خطة االستجابة اإلنسانية للعراق أيار/ مايو، وصل تمويل  27واعتباراً من 

أصبحت المفوضية األوروبية و مليون دوالر لعملية الموصل. 331ما يقرب من  سيتم تخصيص، 2017لعام  االستجابة اإلنسانيةوفي إطار خطة %. 32.9، أي بنسبة اإلنسانية للعراق

الجهتين المانحتين  تمثالن حكومات الواليات المتحدة األمريكية واليابانزال توال  .مليون دوالر أمريكي 52.1، بعد أن تجاوزت حكومة كندا، بتمويل قدره ةرئيسيجهة مانحة اآلن ثالث 

 مليون دوالر أمريكي على التوالي. 55مليون دوالر أمريكي، و 74.5حيث بلغ  تبرعهما  2017 عاملستجابة اإلنسانية خطة االلتمويل  الرئيسيتين
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