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غير دقيقة وقت قراءة التقرير. بإعداد هذا التقرير بالتعاون مع الشركاء اإلنسانيين. ونظًرا لسرعة تغير الوضع، فقد تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير في العراق يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
  أو نحو ذلك. 2017 مايو/أيار 1وسيصدر التقرير التالي في 

  أبرز العناوين
األسبوع بسبب  طوالونمرود  عابر الجسر في القيارةُأغلقت م ●

 على طول نهر دجلة مما أعاق العمليات اإلنسانية. الفيضانات
تأثرت خدمات المعونة خالل هذا األسبوع أيًضا نتيجة التعليق  ●

المؤقت لعمل بعثات األمم المتحدة في غرب الموصل لمدة أربعة أيام 
 22في  بسبب التهديدات األمنية. وقد تم إنهاء هذا التعليق المؤقت

 أبريل/نيسان. 
 530.000العدد التراكمي للنازحين بلغ أبريل/نيسان،  23اعتباًرا من  ●

وذلك  2016أكتوبر/تشرين األول  17منذ بداية عملية الموصل في 
شخص إلى شرق  91.000عاد  . وقدالحكومة ذكرتهوفًقا لما 

 أبريل/نيسان.  23الموصل حتى 
شخص اآلن في  439.000لحكومة العراق، يعيش حوالي  ووفًقا ●

 19نزحوا من غرب الموصل منذ  369.000حالة نزوح، من بينهم 
 فبراير/شباط.  

يستمر بناء المخيمات لتلبية االحتياجات اإلنسانية لألشخاص الفارين  ●
 4.106أبريل/نيسان، تم تجهيز  23من غرب الموصل. واعتباًرا من 

الفوري في تسعة مواقع ذات ة الخدمات لالستخدام كامل مساحة سكنية
مساحة سكنية في عشرة مخيمات ومواقع  4.182أولوية، كما يوجد 

  أخرى بالقرب من مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها.   
 

8.288 
عدد المساحات السكنية 
كاملة الخدمات المتاحة 

 19لالستخدام الفوري في 
مخيًما وموقًعا للطوارئ، 

 أبريل/نيسان  23اعتباًرا من 

765.318 
عدد األشخاص الذين 
حصلوا على حزم المواد 

 غير الغذائية
 أكتوبر/تشرين األول( 17)منذ 

530.000 
عدد األشخاص الذين 
تعرضوا للنزوح نتيجة 

عمليات الموصل اعتباًرا 
أبريل/نيسان وفًقا  16من 

 لما ذكرته حكومة العراق

744.300 
عدد األشخاص الذين تلقوا 

 استشارات طبية 
 أكتوبر/تشرين األول( 17)منذ 

1.242.229 
عدد األشخاص خارج 
المخيمات الذين حصلوا 
على خدمات المياه 

 والصرف الصحي والنظافة 
 أكتوبر/تشرين األول( 17)منذ 

 
 

2.100.513 
ألشخاص المحتمل لعدد ال

داخل وخارج المخيمات 
 بحزمإمدادهم  تمالذين 

االستجابة الطارئة المؤلفة 
الغذاء والماء من 

 ومستلزمات النظافة 
 أكتوبر/تشرين األول( 17)منذ 
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 نظرة عامة على الوضع اإلنساني

 530.000ال تزال العمليات العسكرية مستمرة في مدينة الموصل، ويستمر معدل النزوح من الموصل في التزايد على نحو سريع، حيث نزح نحو 
 23اعتباًرا من  هوفًقا لألرقام الحكومية. وتفيد السلطات العراقية أن 2017أبريل/نيسان  23 حتى 2016أكتوبر/تشرين األول  17 شخص منذ
شخص نزحوا من غرب الموصل منذ بدء العمليات العسكرية  369.000من بينهم ، حاليًّا في حالة نزوحشخص  439.000حوالي يعيش أبريل/نيسان 
كان ما يزيد قلياًل عن نصف عدد النازحين يأوون في المخيمات ومواقع الطوارئ، أما  اير/شباط. وعلى مدار األسبوعين الماضيين،فبر  19هناك في 

 المجتمعات المضيفة خارج المخيمات. عندالباقي فكانوا يسعون للحصول على المأوى 
 

إعادة فتح الجسور في وقت الحق من  ات على طول نهر دجلة. وعلى الرغم منوُأغلقت معابر الجسر في القيارة ونمرود طوال األسبوع بسبب الفيضان
بوع أيًضا قد تأثرت بعض الخدمات اإلنسانية هذا األسو هذا األسبوع، فقد حدث اضطراب في عمليات توزيع المساعدات اإلنسانية وغيرها من األنشطة. 

تم إنهاء هذا التعليق المؤقت يوم السبت و نتيجة للتعليق المؤقت لعمل بعثات األمم المتحدة في غرب الموصل لمدة أربعة أيام بسبب التهديدات األمنية. 
 وحمام العليل. بين القيارة تخفيف المخاطر األمنية تدابيرأبريل/نيسان عقب تنفيذ  22الموافق 

 
وخالل  الغذائي إلى أن عمليات تقديم المساعدات الغذائية قد عادت إلى وضعها الطبيعي بعد تباطؤ جزئي بسبب إغالق الجسر.ويشير شركاء األمن 

، في حين أسرة( حصًصا غذائية جاهزة لألكل في خمسة مواقع للفحص في غرب الموصل 6.621مستفيد ) 33.105هذا األسبوع، تلقى ما مجموعه 
موقًعا في غرب الموصل. وتقوم  11يوًما في  30أسرة( حصًصا غذائية عائلية من األطعمة الجافة تكفي لمدة  13.177شخص ) 65.885تلقى 

الشمالية من غرب المجموعة القطاعية لألمن الغذائي وشركاؤها حاليًّا بإجراء تقييمات لألمن الغذائي في المناطق المستعادة حديثًا الواقعة في األجزاء 
 الموصل.

 
مساحة  4.106أبريل/نيسان، تم تجهيز  23بناء المخيمات لتلبية االحتياجات اإلنسانية لألشخاص الفارين من غرب الموصل. واعتباًرا من  يستمر

مساحة سكنية في عشرة مخيمات ومواقع أخرى بالقرب من  4.182سكنية كاملة الخدمات لالستخدام الفوري في تسعة مواقع ذات أولوية، كما يوجد 
دارة المخيمات، يتم إيواء حوالي  الموصل والمناطق المحيطة بها. مدينة أسرة( حاليًّا  45.154شخص ) 273.531ووفًقا للمجموعة القطاعية لتنسيق وا 

نازح من الموصل والمناطق المحيطة بها في جميع  308.258في المخيمات التسعة عشر القريبة من مدينة الموصل. وفي المجمل، يتم إيواء 
 مات الواقعة داخل ممر الموصل.المخي

 
لشركاء في وال تزال المياه تشكل مصدًرا للقلق بالنسبة للعمل اإلنساني في مدينة الموصل. ففي شرق الموصل، ال يزال نقص المياه قائًما، ويستمر ا

تحدة اإلنمائي، بالتعاون مع السلطات الحكومية، مليون لتر من المياه عبر الشاحنات يوميًّا. ويخطط برنامج األمم الم 2.3المجال اإلنساني في نقل 
ز لدعم توفير المياه من خالل مبادرات تحقيق االستقرار في شرق الموصل، مما سيسمح للشركاء في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة بتركي

وصل. وتعاني العديد من األحياء أيًضا في غرب أتيح الوصول إليها مؤخًرا في غرب مدينة الم احتياجات المياه في المناطق التيجهودهم على 
المياه غير المعالجة. وتتطلع المجموعة القطاعية للمياه والصرف  لشرب من الناسالكثير  يضطرالموصل من نقص مزمن في المياه النظيفة حيث 

وقد بدأ نقل المياه  ،ة لنقل المياه بالشاحناتالصحي والنظافة إلى إعادة إصالح محطات المياه في غرب مدينة الموصل الستخدامها كمحطات تعبئ
 .بشكل كبير بالشاحنات بالفعل على نطاق محدود لكن هناك حاجة إلى زيادة نطاقه

 
 خدمات الرعاية الصحية األولية الشاملة يمثل أولوية بالنسبة لألشخاص المتضررين في المناطق التي أتيح الوصول إليها حديثًا. وفيوال يزال توفير 

، افتتح الشركاء في المجموعة القطاعية للصحة رسميًّا مركًزا جديًدا للرعاية الصحية األولية في مخيم حمام العليل. وفي األيام المقبلة أبريل/نيسان، 22
اني التي ستسهم في بادوش لتحديد موقع للمستشفى الميدسيقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتنسيق بعثة مشتركة بين المجموعات القطاعية إلى 

وستقوم البعثة أيًضا بتقييم مواقع  عالج األشخاص الفارين من المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام في تلك المدينة.
 عالجة المياه.نقاط التجمع باإلضافة إلى إجراء تقييم للمجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي والنظافة إلقامة محطة لم
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أكتوبر/تشرين األول من العام الماضي،  17منذ فوال تزال رعاية الصدمات النفسية تمثل أيًضا مصدًرا بالًغا للقلق، خاصًة بالقرب من خطوط المواجهة. 
حالة في غرب الموصل فقط في الفترة من  678عن  تم اإلبالغشخص للمستشفيات في الموصل والمحافظات المجاورة، حيث  8.103أحيل أكثر من 

 أبريل/نيسان. 9-22
 

جهودها أوردت وسائل اإلعالم تقارير حول االستخدام المحتمل لألسلحة الكيميائية في الموصل في األسبوع الماضي. وتواصل منظمة الصحة العالمية 
وقد أعطت منظمة  .تتفق مع التعرض للمواد السامة اأعراضً  ين له ممن أبدواالمحتاجألشخاص تقديم العالج للتقديم الدعم لمديرية الصحة لضمان 

 الحاالت التي يشتبه فيها التعرض لمواد سامة. معالجةالصحة العالمية األولوية لتجديد مخزون المالبس الواقية التي يستخدمها الموظفون الطبيون عند 
 

، بما في ذلك احتمال تدفق أعداد طوارئ لعدد من سيناريوهات النزوح المختلفة في غرب الموصلالويقوم الشركاء في المجال اإلنساني بإعداد خطط 
لطوارئ اء في المجال اإلنساني بوضع خطط امدني، أو حالة تشبه حصار المدينة القديمة. كما يقوم الشرك 450.000 – 350.000كبيرة تتراوح بين 

لة حدوث تدفق جماعي للمدنيين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية في غرب لتوسيع نطاق أنشطة التقييم واالستجابة في حا
           ويجري حاليًّا تحديد اآلثار التشغيلية واالحتياجات من الموارد للمساهمة في هذا االستعداد.   الموصل.

 

 اإلنسانيةاالستجابة 

 االستجابة السريعة آلية 

 :حتياجاتاال
تحتاج األسر النازحة حديًثا والمتجهة إلى أماكن الفحص والمخيمات إلى المساعدات األساسية الفورية لدعمهم  ●

 في تلبية احتياجاتهم اإلنسانية.  
 

 االستجابة:
ي مواقع التجمع والفحص، ثم األسر الغذاء والماء في شكل حزم خفيفة آللية االستجابة السريعة ف تتلقى ●

  . اللوازم الصحية النسائيةتشمل مستلزمات النظافة و وتلك  لكاملة آللية االستجابة السريعة في المخيمات ومواقع الطوارئ،ا يحصلون على الحزم
شخص،  62.298أسرة، استفاد منها  10.460حزمة للطوارئ على  11.006هذا األسبوع، قام الشركاء في آلية االستجابة السريعة بتوزيع  خالل ●

من إجمالي عمليات التوزيع في هذا األسبوع، حزم آلية  ٪57شخص في المجمل، وهم يمثلون  35.470طفل. وتلقى  34.264من بينهم 
شخص آخرين تلقوا حزم آلية االستجابة السريعة في نقاط التجمع في  14.526، يليهم وقع فحص ومخيم حمام العليلاالستجابة السريعة في م

القيارة وموقع  قاعدةشخص آخرين في القيارة )في  8.383 حزم االستجابة السريعةكما تلقى العقرب، ودائرة بغداد، وتل كيصوم.  نقطة تفتيش
  .(M2)شخص في خازر وحسن شام  1.548في النركزلية، و شخص 783الطوارئ بالحاج علي(، و

شخص. ونظًرا لتعرض األشخاص للنزوح عدة  1.098.603ومنذ بداية عملية الموصل، وزع شركاء آلية االستجابة السريعة حزم الطوارئ على  ●
 على حزم االستجابة السريعة أكثر من مرة. لحصولااحتاجوا مرات، فمن الممكن أن يكون بعض األشخاص قد 

من الحصص الغذائية  يلوجرامك 6.4وتتألف حزم آلية االستجابة السريعة، التي تهدف إلى توفير إمدادات أسبوع واحد لكل أسرة، من التالي:  ●
      ب، وحاوية مياه. المياه الصالحة للشر  لتًرا من 12الفورية، ومجموعة أدوات النظافة، واللوازم الصحية النسائية، و

 

 الثغرات والمعوقات:
 . أمر هاملم يتم اإلبالغ عن أي  ●

1.098.603 
تلقوا حزم  ُيحتمل أنهم شخص

 آلية االستجابة السريعة 
 أكتوبر/تشرين األول  17منذ 
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دارة المخيم    اتتنسيق وا 

 :حتياجاتاال
فيعيشون مع  أما الباقي، حاليًّا في المخيمات ومواقع الطوارئأسرة(  57.976شخص ) 308.258يتم إيواء  ●

 قع غير الرسمية.االمجتمعات المضيفة وفي المو 
النزوح من المناطق الواقعة في غرب مدينة الموصل ما زال جاريًّا؛ وتشمل القدرة الحالية في المواقع التسعة  ●

مخيمات ومواقع أخرى بالقرب  10نية في مساحة سك 4.182مساحة سكنية، مع وجود  4.106ذات األولوية 
 من مدينة الموصل.

 من مخيمات شمال وشرق مدينة الموصل.قدوًما تستمر العودة إلى شرق الموصل بمعدل ثابت  ●
نزوح ثانوي لألشخاص الذي عادوا إلى شرق الموصل ولم يجدوا الخدمات األساسية متاحة فقرروا العودة إلى  تشير إلىهناك أيًضا تقارير  ●

       المخيمات مرة أخرى. 
 

 االستجابة:
دارة المخيمات القيام بمهمات في المناطق التي يمكن الوصول إليها في مدينة الموصل باستخ ● مواقع  اتتحديد أولوي دام أداةواصل شركاء تنسيق وا 

 22لتحديد االحتياجات ذات األولوية في المواقع خارج المخيمات. وفي األسبوع الماضي، تم إجراء حوالي  (RRASP)للمخاطر  التقييم السريع
 تقييًما باستخدام تلك األداة.

 مساحة سكنية إضافية. 4.000أكدت وزارة الهجرة والمهجرين أنها ستمد مخيم جدعة بـ ●
 مساحة سكنية متوافرة شرق مدينة الموصل.  2.284كنتيجة للعودة، يوجد اآلن أكثر من  ●
 تم تأجيل افتتاح مخيم السالمية بسبب التأخير في أعمال البناء.  ●
إلبالغ عنها في تقوم المجموعة القطاعية للصحة بحملة توعية وتنفيذ آللية اإلحالة واالستجابة السريعة لمواجهة ازدياد حاالت الجرب التي تم ا ●

  المخيمات الواقعة جنوب مدينة الموصل.
     

 الثغرات والمعوقات:
 هناك حاجة للتوعية بطرق السالمة من الحرائق في المخيمات حيث يتم اإلبالغ عن حدوث حرائق بشكل متزايد في المخيمات.  ●
دارة المخيمات حاليًّا بتحديد شريك للمأوى، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، وخدمات الحماية ●  تقوم المجموعة القطاعية لتنسيق وا 

   بساتين الشوك.والصحة في مخيم 
 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :حتياجاتاال

نظًرا للنزوح المستمر من غرب مدينة الموصل، ال يزال الناس داخل المخيمات وخارجها يحتاجون إلى المواد  ●
والمقيمين مع األسر  غير الغذائية والمأوى المالئم. وهذا يشمل األسر النازحة التي تعيش في مالجئ مؤقتة،

   المضيفة، وغيرهم من األشخاص الضعفاء الذي بقوا في منازلهم أو عادوا إليها. 
 

 

8.288 
حاليًّا  فرةامساحة سكنية متو 

مخيًما  19لالستخدام الفوري في 
 وموقًعا للطوارئ 

 أبريل/نيسان 23اعتباًرا من 

765.318 

على حزم المواد غير  شخص حصلوا
 أكتوبر/تشرين األول 17الغذائية منذ 
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 االستجابة:
في أماكن اإلقامة خارج حزمة من مجموعات اإليواء في حاالت الطوارئ على المحتاجين  800خيمة و 450خالل هذا األسبوع، تم توزيع  ●

حزمة   3.120حزمة من المواد غير الغذائية األساسية و 3.120، وجدعة، وحمام العليل. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم توزيع المخيمات في القيارة
 من المواد التكميلية الموسمية على األسر الضعيفة في المناطق نفسها، باإلضافة إلى المناطق المحيطة ببعشيقة وتلكيف. 

 جميع المخيمات.استمر توزيع المواد غير الغذائية في  ●
حزمة من المواد غير الغذائية  30.349حزمة من المواد غير الغذائية )بما في ذلك  127.553، تم توزيع 2016أكتوبر/تشرين األول  17منذ  ●

زيع شخص. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم تو  765.318( واستفاد منها أكثر من حزمة من المواد غير الغذائية األساسية 97.204المتنقلة، و
حزمة من المواد التكميلية لفصل الشتاء، بما في ذلك المواقد، والحصير الحراري، وصهاريج الكيروسين، مما أتاح الوصول إلى حوالي  41.293

 أسرة المواد التكميلية الموسمية. 92.865مجموعة من المالبس، في حين تلقت  119.649شخص. كما وزعت أكثر من  223.666
شخص،  335.934خيمة عائلية لتوفير المأوى في المخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي  55.989، تم تقديم 2016رين األول أكتوبر/تش 17ومنذ  ●

وحدة من معدات الغلق المحكم، استفاد منها ما يقرب من  11.793حزمة من مجموعات اإليواء في حاالت الطوارئ، و 10.662كما تم توزيع 
 شخص. 134.730

درجات الحرارة، فإن المجموعة القطاعية تحث المانحين على دعم خطط التظليل والمواد الصيفية اإلضافية مثل الصناديق في رتفاع االومع توقع  ●
      التي تحفظ البرودة واألوعية.  

 
 الثغرات والمعوقات:

  الفيضانات.  الناجم عنللجسور  النقل إلى غرب نهر دجلة صعًبا خالل األسبوع بسبب مزيج من المخاوف األمنية واإلغالق المؤقت كان ●
 

 األمن الغذائي 

 حتياجات:اال
ثم  إليها حديثًا إلى الطعام الجاهز واألشخاص الضعفاء في المناطق التي أتيح الوصولتحتاج األسر النازحة  ●

 وتقدم هذه المساعدات للنازحين فور وصولهم إلى مواقع الفحص والمخيمات.الحصص الغذائية الجافة. 
، كما أن بعض األشخاص في المناطق التي أتيح الوصول إليها حديًثا قلة فرص كسب العيش إلىاألسر  شارتأ ●

   يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى نظام التوزيع العام. 
 

 االستجابة:
أسرة( في  13.177مستفيد ) 65.885يوًما على  30خالل الفترة المشمولة بالتقرير، قام الشركاء بتوزيع الحصص الغذائية الجافة التي تكفي لمدة  ●

 موقًعا في غرب الموصل. 11
أسرة( حصلوا على الحصص الغذائية الجاهزة في خمسة مواقع  6.621مستفيد ) 33.105األسبوع األخير، أفاد شركاء األمن الغذائي أن  وخالل ●

أسرة  254، والعقرب نقطة تفتيششخص( في  925أسرة ) 185شخص( في الربيضة، و 125أسرة ) 25للفحص ونقاط للتفتيش، بما في ذلك 
 شخص( في حمام العليل. 28.725أسرة ) 5.745شخص( في دائرة بغداد، و 2.060أسرة ) 412، وشخص( في تل كيصوم 1.270)

يد تباطأت عمليات توزيع الغذاء جزئيًّا خالل األسبوع الماضي بسبب ارتفاع منسوب المياه على طول نهر دجلة، لكن على الرغم من ذلك فقد أع ●
 طط لها.فتح جسر نمرود واستؤنفت عمليات التوزيع كما هو مخ

، بما في تقوم منظمة المعونة اإلسالمية بإجراء تقييمات لحالة األمن الغذائي في المناطق المستعادة حديثًا في األجزاء الشمالية من غرب الموصل ●
 ذلك حيي اآلبار والمطاحن، وقرية الصابونية، وكذلك قريتي تل العصفور والشويطة شرق بادوش.

65.885 
شخص حصلوا على حصص 
غذائية لمدة ثالثين يوًما خالل 

 الفترة المشمولة بالتقرير 

http://www.unocha.org/


 
 6 |   30لموصل رقم لالعراق: االستجابة اإلنسانية  

    

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 www.unocha.org  |@OCHAIraq  |facebook.com/OCHAIraq  |unocha.org/iraq|  التنسيق ينقذ الحياة

 

واقع التي لم يستهدفها نظام التوزيع العام، على الحصص مالمناطق الواقعة شمال مدينة الموصل، وغيرها من المن المتوقع أن تحصل جميع  ●
 .مقبليوًما خالل األسبوع ال 30الغذائية الجافة التي تكفي لمدة 

       
 الثغرات والمعوقات:

 . هام أمرلم يتم اإلبالغ عن أي  ●
 

 حةالص

 :حتياجاتاال
تقديم مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك مراقبة لال تزال هناك حاجة  ●

معالجة الصدمات  باإلضافة إلى ذلك فإن مات الرعاية النفسية واالجتماعية.األمراض/االستجابة للعالج، وخد
 ضمن األولويات.    تزالللسكان المتضررين في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديًثا ال 

 

 االستجابة:
استشارة لألطفال دون سن  6.581استشارة طبية خالل الفترة المشمولة بالتقرير، من بينها  31.462أفاد الشركاء في مجال الصحة عن تقديم  ●

 الخامسة.
 88إحالة طبية طارئة، من بينها تم إحالة  428لصحة اإلنجابية خالل هذا األسبوع. وتم إجراء متعلقة بااستشارة  5.740وقد تم اإلبالغ عن  ●

 الدعم النفسي واالجتماعي. استشارة للصحة النفسية أو 87نحو  تقديمحالة بسبب حدوث مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. كما تم 
لصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة االتحادية بافتتاح مستشفى ميداني ثالث مجهزة بالكامل في حمام العليل. تحتوي قامت منظمة ا ●

المستشفى أيًضا على وحدة لألمومة أنشأها صندوق األمم المتحدة للسكان. ومن أجل تسهيل افتتاح المستشفى، قامت منظمة الصحة العالمية 
باإلضافة إلى ذلك، دعم الشركاء عمل مراكز الرعاية  شخص. 33.000لـ كافيةالصدمات عالج ية، وأدوات الجراحة و بتوفير األدوية األساس

 وجوسق والمنصور. شابكونالصحية األولية الرئيسية في المناطق المستعادة حديثًا في الموصل، بما في ذلك 
"خطة التأهب واالستجابة لإلسهال المائي الحاد )بما في  تبادلالمجموعتان القطاعيتان للصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة بإعداد و  قامت ●

        لمواجهة أوجه الضعف المرتبطة بالنزوح. ذلك الكوليرا(" 
 

 الثغرات والمعوقات:
ألن العديد من المشروعات الصحية مصدًرا للقلق  تبرعدم كفاية التمويل الالزم لتقديم الخدمات الصحية الكافية لألشخاص المتضررين يع إن ●

  ستغلق بحلول منتصف العام في حالة عدم توافر موارد مالية جديدة.  
 
 
 
 
 
 
 

744.300 
على استشارات  حصلوا شخص
 أكتوبر/تشرين األول 17طبية منذ 
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  المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 :حتياجاتاال
في جميع  من االحتياجات األساسيةال يزال توفير ما يكفي من المياه الصالحة للشرب ومعالجة النفايات الصلبة  ●

 المناطق بمدينة الموصل. 
 

 االستجابة:
 . ومواقع العبورنازح على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المخيمات  308.258يحصل حوالي  ●
 بدأ الشركاء في القيام بإجراءات لتحسين مرافق الصرف الصحي في مخيم السالمية.  ●
مساحة سكنية. ويتم توفير المياه  4.000(، يقوم أحد الشركاء بتحديث مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الخاصة بـ1مخيم حمام العليل ) في ●

 تصبح محطة معالجة المياه بحمام العليل جاهزة للعمل بكامل طاقتها. إلى أنمن خالل الصهاريج واستكمالها بالمياه المعبأة 
 مساحة سكنية إضافية. 5.000يتم تركيب مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة لـ(، 2لعليل )في مخيم حمام ا ●
 (، تم توفير مرافق إضافية للصرف الصحي وتم تحسين التغطية اآلن.4في مخيم جدعة ) ●
والصرف الصحي والنظافة، وكذلك غطية المياه (، سوف يقوم الشركاء في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة بتحسين ت4في مخيم جدعة ) ●

 إعداد بعض مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة لتكون مالئمة الستخدام ذوي االحتياجات الخاصة.
سكنية مجهزة بمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة في العديد من المخيمات ومواقع الطوارئ،  مساحة 67.028وقد تم إعداد ما يقرب من  ●

      نازح محتمل.  405.552لخدمة  مواقع العبوروحدة في  564وكذلك 
 

 الثغرات والمعوقات:
 . تم اإلبالغ عن نقص في المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي في المدارس شرق الموصل ●
الشركاء الذين  حاليًّا بتحديد المجموعة القطاعية وتقومالمخلفات مشكلة كبيرة في شرق مدينة الموصل.  من جمع القمامة والتخلص اآلمن يمثل ●

 .المخلفات الصلبةسيقومون بمعالجة 
شرق وغرب الموصل محدودة بسبب مشكلة التوريد الحالية. وهذا األمر يرجع باألساس إلى تعد كمية المياه المتاحة من خالل النقل بالشاحنات  ●

   بوحدات معالجة المياه ومحطات التعبئة، فضاًل عن نقص الوقود الالزم لتشغيل مضخات المياه. إلى األضرار التي لحقت 
 

 الحماية
 :حتياجاتاال

هناك حاجة لزيادة قدرة الشركاء العاملين في نقاط التجمع ومواقع الفحص والعبور لمنع تعرض األسر  ●
 لالنفصال.

، خاصة للنساء الالتي يحتجن إلى رعاية أثناء الوالدة وما هناك حاجة لضمان وجود سيارات إسعاف كافية ●
 في مخيم خازر. ال سيمابعدها، 

القيارة  قاعدةيتعين تحسين إمكانية الحصول على خدمات رعاية الصحة النفسية والخدمات القانونية للنازحين في مواقع الطوارئ الموجودة في  ●
 والحاج علي.

هزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة مكانية الوصول إلى األجإلفي المعسكرات الواقعة شمال الموصل، يفتقر األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة  ●
     وغيرها من وسائل المساعدة على الحركة. 

 

1.242.229 
األشخاص الذين حصلوا على  عدد

الدعم الكامل لخدمات المياه 
والصرف الصحي والنظافة ممن 

 17يعيشون خارج المخيمات منذ 
 أكتوبر/تشرين األول 

582.020 

المساعدة في مجال  تلقواشخص 
 أكتوبر/تشرين األول 17الحماية منذ 
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 االستجابة:

 . أكتوبر/تشرين األول 17منذ  شخص 582.020وصل شركاء الحماية إلى  ●
على الدعم النفسي  شخص آخرين 24.384وحصل  .أكتوبر/تشرين األول 17منذ  شخص 89.848وصلت فرق رصد الحماية إلى  ●

 للحصول على المساعدة المتخصصة. حالة 15.311أحالت فرق الحماية المتنقلة كما واالجتماعي، 
كما أجريت تقييمات  .2016أكتوبر/تشرين األول  17للحماية في ممر الموصل في إطار المخيمات وخارجها منذ  اسريعً  اتقييمً  42تم إجراء  ●

القيود (. وتم تحديد المشاكل المتعلقة ب5، والمستوطنات العشوائية في مخيمات حمام العليل، والنركزلية، وجدعة )سريعة للحماية في كوكجلي
 المفروضة على حرية التنقل، ومصادرة الهواتف النقالة، وعدم الوصول إلى الخدمات األساسية داخل المخيمات وخارجها.

طفل  3.167( على الدعم النفسي واالجتماعي، كما حصل فتى 3871و فتاة 3.262)طفل  7133خالل الفترة المشمولة بالتقرير، حصل  ●
على الدعم النفسي ( فتى 40.215و فتاة 38.116طفل ) 78.331 حصل( على اإلسعافات األولية النفسية. و فتى 1.574و فتاة 1.593)

 اإلسعافات األولية النفسية.( فتى 40.421و فتاة 38.596طفل آخرين ) 79.017كما تلقى  ،واالجتماعي
 2.172( خالل األسبوع الماضي، ليصل المجموع إلى فتى 76، فتاة 57حالة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ) 133تم توثيق  ●

غير مصحوبين ومنفصلين مع ( فتى 38، فتاة 21)طفاًل  59وتم جمع شمل  أكتوبر/تشرين األول. 17( منذ فتى 1.265، فتاة 907طفل )
 114فتاة،  94طفل ) 208إحالة  تأكتوبر/تشرين األول. كما تم 17فتى( منذ  596فتاة،  435طفل ) 1.031أسرهم، ليصل المجموع إلى 

 17 فتى( منذ 2.891فتاة،  2.433طفل ) 5.324فتى( ممن تعرضوا النتهاكات الحماية إلى الخدمات المتخصصة، ليصل إجمالي عددهم إلى 
 أكتوبر/تشرين األول.

فتى(  1.869رجل،  1.448فتاة،  3.418امرأة،  3.669شخص ) 10.404استطاع الشركاء في مجال العنف القائم على الجنس الوصول إلى  ●
العنف. وعالوة على ذلك، فقد هذا وسبل تخفيف المخاطر، والخدمات المتاحة لمواجهة وتقديم المعلومات إليهم حول العنف القائم على الجنس، 

موظفة من بين  13موظف و 9فتيان(. وتلقى  5رجل،  333فتاة،  508امرأة،  1.716شخص ) 2.562إلى قدموا الدعم النفسي واالجتماعي 
، وشاركت لجنسالعاملين في مجال تقديم خدمات مواجهة العنف القائم على الجنس تدريبات حول سبل الوقاية واالستجابة للعنف القائم على ا

 فتاة من النازحين في تلك التدريبات حول سبل منع العنف القائم على الجنس أو/و التعامل مع الحاالت. 501سيدة و 489
معلومات حول الخدمات المتاحة لمواجهة العنف القائم على  ضمنتمجموعة من اللوازم الصحية النسائية على السيدات والفتيات ت 103تم توزيع  ●

 الجنس.
اصل شركاء األعمال المتعلقة باأللغام القيام بالتوعية بمخاطر األلغام في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها حول مدينة الموصل، و  ●

أكتوبر/تشرين األول. واستمرت عمليات إزالة خطر األلغام في المناطق الواقعة في شمال  17شخص منذ  60.742واستطاعوا الوصول إلى 
                      موصل. وقد أجريت تسعة تقييمات للتهديدات وآثارها خالل األسبوع الماضي.   وشرق مدينة ال

 
 الثغرات والمعوقات:

عوة يزال االحتجاز التعسفي لألطفال بعد عملية الفحص يشكل مصدًرا كبيًرا للقلق بالنسبة للجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل، ويتطلب الد ال ●
 للتصدي إليه. 

، صعوبات في الدخول إلى إقليم كردستان بالعراق، األمر القيارةقاعدة ويواجه العديد من الموظفين العاملين في جنوب نينوى، مثل الحاج علي و  ●
  أكثر صعوبة.الجنس العنف القائم على مواجهة من تدريب وتوجيه مقدمي خدمات الذي يجعل 

العنف القائم في توفير الرعاية الشاملة للناجيات من  نية والمواد غير الغذائية، تحديًّايشكل نقص الخدمات المتاحة، مثل الخدمات الصحية والقانو  ●
 على الجنس. 
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 التعليم 

 :حتياجاتاال
طفل في سن الدراسة من بين األشخاص المتأثرين مؤخًرا بحالة الطوارئ في الموصل  117.081هناك  ●

طفل ال يحصلون حاليًّا على أي شكل من أشكال  65.671، من بينهم من نسبة السكان( ٪35يمثلون )
 التعليم. وتتزايد هذه األرقام بسرعة مع استمرار فرار مزيد من النازحين من غرب الموصل. 

 
 االستجابة:

 في أماكن التعلم المؤقتة المتاحة. حديًثا في أنشطة التعليم غير النظامي  منهم من الفتيات( ٪47طفل ) 3.590شارك  خالل األسبوع الماضي، ●
فتاة( من أطفال الموصل بشكل تراكمي في البرامج التعليمية في أماكن التعلم المؤقتة بمخيمات  25.024فتى،  26.386نازح ) 51.410ويشارك  ●

وقايماوة وصالح الدين وفي  شمكورو القيارة، والحاج علي، والنركزلية،  وقاعدةالموصل، بما في ذلك حمام العليل، وخازر، وحسن شام، وجدعة، 
 شرق الموصل.

مدرسة في شرق الموصل والقيارة. كما  84منهم من الفتيات( للعودة إلى المدارس بعد االنتهاء من إعادة تأهيل  ٪48طفل ) 75.600وتم دعم  ●
 تعليمية.المواد التم تزويد هؤالء األطفال أيًضا ب

من السنة  فاتهم جزءوتهدف الفصول التعويضية إلى مساعدة األطفال الذين  العلم بتكريت. ناحية طفل بفصول تعويضية في 1.889تم تسجيل  ●
       الدراسية. 

   
 الثغرات والمعوقات:

 يوجد شريكان رئيسيان مستعدان لتقديم االستجابة ولكنهما لم يحصال بعد على التسجيل العام للمنظمات غير الحكومية من بغداد.    ●
 

 اللوجستيالدعم  

 مساحة التخزين المشتركة المتاحة: 
 متر 16.360مركًزا لوجستيًّا مختلًفا، استطاعت المجموعة القطاعية للدعم اللوجستي توفير  13من خالل  ●

 ة لحاالت الطوارئ.   في االستجابمربع من مساحة التخزين المشتركة المتاحة الستخدام المنظمات اإلنسانية 
 االستجابة:

 من 3م 37.651 ه، تلقت المجموعة القطاعية للدعم اللوجستي ما مجموع2016أكتوبر/تشرين األول  17منذ  ●
 منظمة إنسانية. 34طن متري، وقامت بتخزينها ونقلها بالنيابة عن  6.841مواد اإلغاثة، أي ما يعادل 

طن متري، من مواد اإلغاثة  1.389، أي ما يعادل 2م 10.246أبريل/نيسان، تقوم المجموعة القطاعية للدعم اللوجستي بتخزين  23واعتباًرا من  ●
 الفاعلة. بالنيابة عن مختلف الجهات اإلنسانية

بدأ مركز التخزين المشترك المنشأ حديًثا في زمار في تلقي مواد اإلغاثة من المنظمات الشريكة. وتعمل المجموعة القطاعية مع عدد من  ●
والسالمية، وبساتين (، وزليكان، 1إلتمام الصيغة النهائية التفاق إنشاء المزيد من مراكز التخزين المشتركة في النركزلية )المنظمات غير الحكومية 

 . كالشو 
 

 الثغرات والمعوقات:
 أثر ارتفاع منسوب المياه في نهر دجلة على إمكانية الوصول إلى بعض المناطق في نينوى خالل األسبوع الماضي.  ●

127.010 
وا دعم التعليم في فتى وفتاة تلق

حاالت الطوارئ داخل المخيمات 
 وخارجها

 

 3م مليون 240
 من البضائع اإلنسانية 

 تم تلقيها خالل هذا األسبوع 
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 تصاالت في حاالت الطوارئاال  

 االستجابة:
قامت مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ بإعداد مركز لالتصاالت يقدم اتصااًل باإلنترنت وخدمات  ●

  . االتصال بالراديو للشركاء اإلنسانيين في مقر العمل اإلنساني الجديد في عذبة
 

 الثغرات والمعوقات:
 تأثرت األنشطة في بداية األسبوع بغلق الجسور على طول نهر دجلة بسبب الفيضانات.  ●

 

 المساعدات النقدية 
 :حتياجاتاال

وكذلك األشخاص الضعفاء في شرق الموصل، بالتحويالت  تم استهداف النازحين الجدد من غرب الموصل، ●
النقدية الطارئة متعددة القطاعات لمساعدتهم على الحصول على الخدمات األساسية حيثما تتوافر األسواق 

 وتوجد بيئة أمنية مواتية.
وضعتها  تستند قيمة التحويل على سلة الحد األدنى من المصروفات الالزمة للبقاء على قيد الحياة والتي ●

 دوالر أمريكي. 400مجموعة العمل النقدية وفًقا للمدخالت الواردة من المجموعات القطاعية، وهي تصل إلى 
المواد الغذائية والسلع األساسية باعتبارها وفي المناطق التي أتيح الوصول إليها حديًثا، تشير األسر إلى محدودية فرص العمل، وارتفاع أسعار  ●

 بالنسبة إليهم.الشواغل الرئيسية 
 
      ستجابة:اال

أسرة  279أسرة في حي االنتصار، و 433أجرى الشركاء في مجموعة العمل النقدية تقييمات لمستوى الضعف لـخالل الفترة المشمولة بالتقرير،  ●
 أسرة في الرشيدية.  600في الكرامة، و

وال يزال التوزيع جاريًّا على المزيد من األسر ومن شخص(.  1.794أسرة مستحقة ) 299النقدية في االنتصار والكرامة على  تم توزيع المساعدات ●
 المتوقع استمراره خالل األسابيع المقبلة.

 لموارد وعدم حدوث ازدواجية. لاستخدام  أفضلتقوم مجموعة العمل النقدية بتنسيق عملية التوزيع لضمان  ●
 

 والمعوقات:الثغرات 
 لم يتم اإلبالغ عن أي أمر هام.  ●
  
 
 
 
 
 

 مساعدة يومية
تتلقاها المنظمات غير الحكومية 

التي لديها بنية تحتية لالتصاالت في 
  المجال اإلنساني 

41.190 
شخص حصلوا على تحويالت نقدية 
متعددة األغراض )لمرة واحدة وألشهر 

 أكتوبر/تشرين األول    17عديدة( منذ 
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  cusumanod@un.orgالسيدة/ دونا كوسومانو، لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال ب

   www.reliefweb.int الموقع التالي: لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةل
 http://bit.ly/2dDYK3D: القائمة البريديةلإلضافة والحذف من 

 .مستمر لتغير تخضع أعاله الواردة المعلوماتفإن  ن َّ األوضاع تتغيرونظًرا أل. التداول وقت في البيانات على توافر الوثيقة تعتمد هذه: تنويه

   التنسيق والخدمات المشتركة 
 االستجابة: 

مكالمة من نينوى خالل الفترة المشمولة بالتقرير.  227تلقى مركز المعلومات لألشخاص النازحين في العراق  ●
المساعدات النقدية والغذائية والنقدية. واشتكى العديد من المتصلين من  لطلبوكانت معظم هذه النداءات 

خدمات إدارة المخيمات وغياب المساعدة الحكومية. وكانت غالبية المكالمات الواردة من الموصل تتعلق بنقص 
  قانونية.   المياه النظيفة والخدمات الصحية، فضاًل عن بعض طلبات المساعدة ال

 
 الثغرات والمعوقات:

 لم يتم اإلبالغ عن أي أمر هام.  ●
 

 التنسيق العام

بشكل  يجتمع الفريق االستشاري رفيع المستوى، الذي يتضمن حكومة العراق، وحكومة إقليم كردستان، والجهات العسكرية، ومنسق الشؤون اإلنسانية،
ويضمن الفريق االستشاري التنسيق الشامل بين جميع الجهات الفاعلة في االستجابة اإلنسانية للموصل. منتظم إلدارة القضايا اإلنسانية االستراتيجية. 

ويرأسها  وقد تم تشكيل خلية للطوارئ تتألف من الوكاالت الرئيسية في المجموعات القطاعية األساسية التي تشارك في االستجابة اإلنسانية للموصل،
وال يزال الفريق القطري للعمل اإلنساني يمثل هيكل التنسيق  تمع مرتين أسبوعيًّا أو حسبما تقتضي الحاجة.منسق الشؤون اإلنسانية، وهي تج

إطار  ويسهلاالستراتيجي بين وكاالت األمم المتحدة وشركائها من المنظمات غير الحكومية حيث يقوم باإلشراف على االستجابة اإلنسانية في العراق. 
ن العاملين في اإلغاثة العسكري الذي وضعته األمم المتحدة وصول المساعدات اإلنسانية، وحماية المدنيين، وتأمي-تنسيق الشؤون اإلنسانية المدني

  بالتنسيق مع إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن.  اإلنسانية
  
 

 

 

 

 

 يوميًّا
 17يتم تتبع النزوح من الموصل منذ 

 أكتوبر/تشرين األول

 خلفية األزمة
. وفي بداية األمر، تركز العنف في محافظة األنبار مع تأثر مدينتي 2014اندلع الصراع المسلح وأعمال العنف واسعة النطاق في العراق في يناير/كانون الثاني 

شهر مايو/أيار. وفي  شخص بحلول 500.000الرمادي والفلوجة تحديًدا، لكن تنامى نطاق العنف وتأثيره على نحو سريع، مما أدى إلى نزوح أكثر من 
وهي ثاني  ،، قام تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( بالتعاون مع الجماعات المسلحة األخرى بالهجوم والسيطرة على الموصل2014يونيو/حزيران 

ديالى، وكركوك، ونينوى، وصالح الدين. وقد نتج عن هذا  أكبر مدينة في البالد، باإلضافة إلى السيطرة على أجزاء كبيرة من شمال العراق بما في ذلك محافظات
حماية المدنيين وحقوق اإلنسان األساسية، وانقطاع الخدمات األساسية، في لنطاق، وانتهاكات خطيرة وممنهجة األمر الصراع المسلح الجاري، ونزوح داخلي واسع ا

شخص  ليونم 11العراق يشهد اآلن أحد أكبر األزمات اإلنسانية في العالم، حيث يحتاج  وُفرضت ضغوطات شديدة على المجتمعات المضيفة. ونتيجة لذلك، فإن
 موقع في جميع أنحاء البالد.  3.700ماليين نازح عراقي في  3ويوجد حاليًّا أكثر من إلى المساعدات اإلنسانية. 
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