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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 
                                   (1152أيار/ مايو 15-51) 43رقم  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  

 . 1152 أيار/ مايو 12قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

 األحداثأبرز 
  طوال األسبوع. وفيمن الجانب الغربي لمدينة الموصل استمر النزوح 

أيار / مايو، بلغ عدد األشخاص الفارين من  51يوم الخميس الموافق 
 شخص عبر موقع 50،511نحو  مر  غرب الموصل ذروته عندما 

هذه عد وتالحكومة.  إلحصائيات ، وفقاً لعليلحمام ا التدقيق األمني في
تشرين  52للناس منذ بدء عملية الموصل في أكبر حركة يومية رسمية 

 .1150 أكتوبراألول/ 
 

 إلى فرارالسلطات العراقية  شارتأيار/ مايو، أ 15 اعتبارًا من 
، 1152شباط/ فبراير  52من غرب الموصل منذ  شخصاً  115،114
خالل األسبوع الماضي. ويبلغ العدد الحالي  %53.0 بلغتأي بزيادة 

، شخصاً  150،411نازحين  زالواالذين ال و لنازحين من غرب الموصل ل
إلى غرب الموصل،  شخصاً  43،135عودة  مع األخذ بعين االعتبار

أيار/  15العراق أنه حتى  ةمايو. وتفيد حكوم أيار/ 52من  وذلك اعتباراً 
من مدينة الموصل منذ بدء عمليات  شخصاً  212،424 نزحمايو، 

مخاوف . وال تزال هناك 1150تشرين األول/ أكتوبر  52الموصل في 
 اعشدتعلق بحماية المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم كبيرة ت

 111،111حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من غرب الموصل، 
 .المدينة القديمة وحدها شخص يعيشون في

 

 مصدر قلق إنساني كبيرُتشك ل صابات المرتفعة اإلمعدالت  تزال ال .
 0،402، منهم العاجلالطبي  تلقي العالجشخص إلى المستشفيات ل 51،111، تم نقل نحو1152/ مايو أيار 11و 1150تشرين األول/ أكتوبر  52وفي الفترة ما بين 

مراكز استقرار الحالة الصحية في العالج  شخصاً  1،322تلق ىمايو،  /أيار 51وحتى  1152/ شباط من غرب الموصل. ومنذ بداية عملية الموصل في فبراير شخصاً 
 .بالقرب من مناطق المواجهة في غرب الموصلللمصابين 

 

1،123،111 
شخص داخل وخارج المخيمات 
تسلموا حصص االستجابة 

الطارئة من الغذاء والماء ولوازم 
تشرين األول/  52منذ النظافة )

 (1150 أكتوبر

5،411،111 
شخص خارج المخيمات 
حصلوا على خدمات الماء 

 52والصرف الصحي )منذ 
 تشرين األول/ أكتوبر(

111،244  
استشارة طبية تلقوا  شخص
تشرين األول/  52)منذ 

(أكتوبر  

 222،111 
شخص حصلوا على اللوازم 

تشرين  52)منذ غير الغذائية 
(1150 األول/ أكتوبر  

212،111 
اللوازم غير تسلموا  شخص
أيار/  15اعتبارًا من  الغذائية
وفقًا لحكومة  1152مايو 

 العراق

1،031 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

بخدمات متكاملة وجاهزة 
 52لالستخدام الفوري في 

اعتبارًا  لطوارئمخيمًا وموقعًا ل
أيار/ مايو 15من   
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 
أيار / مايو، بلغ عدد األشخاص الفارين من غرب الموصل  51طوال األسبوع. وفي يوم الخميس الموافق الجانب الغربي لمدينة الموصل استمر النزوح من 
نذ بدء مأكبر حركة يومية رسمية للناس هذه وتعد الحكومة.  إلحصائيات وفقاً  لعليلحمام ا التدقيق األمني في شخص عبر موقع 50،511نحو  ذروته عندما مر  

 .1150 أكتوبرتشرين األول/ 52عملية الموصل في 
 

 %53.0 بلغت، أي بزيادة 1152شباط/ فبراير  52من غرب الموصل منذ  شخصاً  115،114 إلى فرارالسلطات العراقية  شارتأيار/ مايو، أ 15 اعتبارًا من
 43،135عودة  ، مع األخذ بعين االعتبارشخصاً  150،411نازحين  زالواال  الذينو خالل األسبوع الماضي. ويبلغ العدد الحالي للنازحين من غرب الموصل 

من مدينة الموصل منذ بدء  شخصاً  212،424 نزحأيار/ مايو،  15العراق أنه حتى  ةمايو. وتفيد حكوم أيار/ 52من  إلى غرب الموصل، وذلك اعتباراً  شخصاً 
غرب  داعشتعلق بحماية المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم مخاوف كبيرة ت. وال تزال هناك 1150تشرين األول/ أكتوبر  52عمليات الموصل في 

 .المدينة القديمة وحدها شخص يعيشون في 111،111حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من الموصل، 
 
 مراكزالث ث إلى إنشاء. وتشير التقارير قيد االستخدامتجمع النازحين في منطقة اليرموك/ الرسالة في غرب الموصل  مركزعد يأيار/ مايو، لم  15اعتبارًا من و 

ثقافية وذلك المجموعة ال منطقة وفي ،الصناعية جنوب غرب تقاطع العقرب الشبابيكو بار في منطقة األبواب عجديدة لتجمع النازحين في أحياء حرامات ومطاحن/ 
، بما في ذهفي مراكز تجمع النازحين ه قدم الشركاء في المجال اإلنساني المساعدة الطارئةالمدينة. ويُ  من السكان الفارين يتخذهاطرق النزوح الجديدة التي  لموائمة

يم للة للمكوث. وباإلضافة إلى ذلك، تُبذل الجهود، حيثما أمكن، للقيام ببعثات تقيذلك الوجبات الجاهزة لألكل والمياه والمرافق الصحية والخدمات الطبية وأماكن مظ
، تم توزيع ُحزم 1150تشرين األول/ أكتوبر  52المساعدة الطارئة. ومنذ  قديمالوصول إليها حديثًا بالقرب من الخطوط األمامية، يليها ت أمكنفي المناطق التي 

  شخص. 1،123،111النظافة الصحية لتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة لـ ُحزم المواد الغذائية والماء و  ُحزم الطارئة التي تتضمن االستجابة
 
 نازح 410،141حو ن لمجموعة إدارة وتنسيق المخيمات، يوجد حالياً  تسارعان لتلبية االحتياجات اإلنسانية. ووفقاً تقع ابناء المخيمات وتوسيع المو  عمليتي زالتال 
ًا أيار/ مايو، يوجد حالي 15من  المجتمعات المضيفة والمواقع غير الرسمية. واعتباراً  يسكنون معطوارئ، أما البقية المخيمات ومواقع الفي  أسرة( 01،155)

 .مختلفاً  موقعاً  52قطعة أرض كاملة الخدمات متاحة لالستخدام الفوري في  1،031
 

دام الذين يعيشون تحت سيطرة تنظيم داعش ُيعانون من انع سكانبسبب ارتفاع درجات الحرارة. وكثير من ال فاقمةالمتظروف اليفرون في ظل  السكانوال يزال 
 داً جال يزال العاملون في المجال اإلنساني يستجيبون للتدفقات السريعة كما . أشهراألمن الغذائي ولم يحصلوا على مياه الشرب المأمونة واألدوية ألسابيع أو 

لوا البقاءفإلى الوصول إلى أولئك الذين  يهدف العاملون في المجال اإلنساني أيضاً و  قدرات االستجابة. تفوقسرعة وتيرة النزوح  إال  أن  ، الفارينللسكان  في  ض 
 .الوصول يسهلحيثما تسمح الظروف و  إلى المناطق المستعادةعائدين منازلهم، وأولئك ال

 
ا زالوا يشربون من م لسكاناني كبير في مدينة الموصل، وال سيما في غرب الموصل، حيث تشير التقارير بأن الكثير من امصدر قلق إنس المياه ُتشكل ال تزال

مليون لتر من مياه الشرب يوميًا،  4.5ما يقرب من  توزيع. وفي شرق الموصل، يواصل الشركاء في المجال اإلنساني ير ُمعالجةمصادر مياه غير مأمونة وغ
 يًا.مليون لتر من مياه الشرب يوم 5.3الشركاء في المجال اإلنساني في غرب الموصل نحو  بينما يقدم

 
، تم نقل 1152/ مايو أيار 11و 1150تشرين األول/ أكتوبر  52مصدر قلق إنساني كبير. وفي الفترة ما بين ُتشك ل صابات المرتفعة اإلمعدالت ال تزال 

من غرب الموصل. ومنذ بداية عملية الموصل في فبراير/ شباط  شخصاً  0،402، منهم العاجلالطبي  العالجتلقي شخص إلى المستشفيات ل 51،111نحو
 .بالقرب من مناطق المواجهة في غرب الموصلمراكز استقرار الحالة الصحية للمصابين في العالج  شخصاً  1،322تلق ىمايو،  /أيار 51وحتى  1152
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   ةاإلنساني االستجابة
 آلية االستجابة السريعة

 :االحتياجات
 آلية  مجموعات حصص خفيفة من في جميع مراكز تجمع النازحين ومواقع التدقيق األمنيالنازحة  اأُلسر تتلق ى

الحصص الكاملة لمجموعة آلية االستجابة السريعة والتي تتضمن مواد النظافة  اأُلسر. كما تتلقى االستجابة السريعة
 واللوازم النسائية فور وصولها إلى المخيمات ومواقع الطوارئ. 

 
 

 االستجابة:

  شخصًا(،  530،111ُأسرة ) 13،435حصة من مجموعات الطوارئ إلى  11،301بتوزيع  الفترة المشمولة بالتقريرقام شركاء آلية االستجابة السريعة خالل
 حصص آلية االستجابة السريعة.إلى بالنسبة للسكان الذين يحتاجون  %15وبالمقارنة األسبوع الماضي، تمثل هذه زيادة بنسبة طفاًل.  11،052بما في ذلك 

 نازحين.وموقع استقبال ال األمني في الحمام العليل في موقع التدقيق السريعةمن حصص آلية االستجابة  من المستفيدين %03حوالي  كما تم الوصول إلى
  شخصًا.  5،111،244يمكن أن تغطي احتياجات  1152تشرين األول/ أكتوبر  52إن  العدد الكلي لحصص آلية االستجابة السريعة التي تم توزيعها منذ 
  لتراً  51كيلو غرامًا من حصص االستجابة الفورية التموينية، ومجموعة نظافة، فضاًل عن  0.3آلية االستجابة السريعة من  كل حصة من حصصتتكون 

 حصة آلية االستجابة الخفيفة من الغذاء والماء فقط.  تكونتبينما  ،من مياه الشرب، وحاويات المياه

 
 الثغرات والمعوقات:

 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 
 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :االحتياجات
 اختار ما تبقى منهم السكن مع المجتمعات  فيمافي المخيمات ومواقع الطوارئ،  حالياً  اً شخص 410،141 ُيقيم

  .الرسمية غير المضيفة والمواقع
  موقعًا مختلفًا وتكفي  52في  لالستخدام الفوريمتاحة  قطعة أرض 1،031 أيار/ مايو، هناك 15اعتبارًا من

 شخص. 15،111الستيعاب 
 مواقع العبور.و  األمني في الحمام العليل موقع التدقيقالحماية والصحة في  أنشطةستمرار تدفق النازحين، تستمر الحاجة إلى زيادة نظرًا ال 

 

 االستجابة:
 دارة المخيمات يستمر في المواقع  ةمن خالل أداة تقييم المخاطر السريع في الموصلإليها  إلى المناطق التي يمكن الوصول بعثات ارسال شركاء تنسيق وا 

   غير الرسمية.المواقع ، وذلك لتحديد االحتياجات ذات األولوية في ةذات األولوي
  دارة المخقام شركاء تنسيق و مستوطنة  321كثر من أل واألولويات والثغرات ياجاتعن االحت ياناتببإعداد  ،1150أکتوبر  /األول ينتشر  شهرمنذ  يماتا 

 أسرة. 53،111من  ألكثر األولوية ياجات ذاتاالحت وتم تحديدحول الموصل، 
  الحصول على تأكيد رسمي من السلطات المحلية.وهو بحاجة إلى ، للفتح جاهزاً  السالميةأصبح مخيم 

244،111،5 
شخص تسل موا حصص آلية 
االستجابة السريعة )منذ تشرين 

 األول/ أكتوبر(

031،1 مساحة سكنية ُمتاحة حاليًا بخدمات    
 52متكاملة وجاهزة لالستخدام الفوري في 

 15اعتبارًا من مخيمًا وموقعًا للطوارئ 
 أيار/ مايو
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 الثغرات والمعوقات:
  بسبب قربه من القتال الدائر. وخ مغلقاً يبساتين الشال يزال مخيم 

 
 

 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. إن  السكان المحتاجين إلى المساعدة هم 
 .أو العائدون إلى منازلهم سكنية مؤقته، والفئات السكانية الضعيفة األخرى المتبقية في منازلها

 ة، يالصحومواد النظافة  النسائيةاللوازم ، بما في ذلك 1و 5 يلحمام العل يمفي مخ الغذائية يرلمواد غكبيرة إلى ا بوجود حاجة يةأفادت مجموعة الحما
 .يع، وبطاقات التوز والعالجاتومالبس األطفال، والحفاضات،  ياه،والم
 

 االستجابة:
 إلى مخيم خازر  من النازحين ددالوافدين الجُ على  من اللوازم غير الغذائية مجموعة 414 م توزيع، تالماضي خالل األسبوعM1 وحسن الشام ،U3 وخازر ،

M2 .في قضاء الحمدانية 
  514،151ومجموعة متنقلة من اللوازم غير الغذائية،  41،432 التي تشمل)مجموعة من اللوازم غير الغذائية،  544،402تم توزيع ما مجموعه 

 . 1150تشرين األول/ أكتوبر  52منذ  شخصاً  221،122 أكثر من إلى( من اللوازم غير الغذائية األساسية مجموعة
  ًقيق درجات الحرارة المرتفعة: التبريد والتبريد الميكانيكي. ولتح حدة لتخفيف منل تنفيذ أنشطة محتملةالحرارة، تنظر المجموعة في الرتفاع درجات  نظرا

ل للحلو  األولويةكبر عدد ممكن من الناس، توصي المجموعة بإعطاء لتحقيق االستفادة أل، ولضمان استخدام الموارد المالية واللوجستية االستدامة
 المجتمعية باستخدام تقنيات التبريد.

 الثغرات والمعوقات:
 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 

 

 األمن الغذائي  

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

 أو المواقع اآلمنة األخرى. الى المخيماتهم فور وصول ألغذية الجافةاومن ثم 
  ة فرص العمل، كما أشارت بعض  اأُلسرُتشير إلى عدم  راأُلسفي المناطق التي أمكن الوصول إليها 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 لديهم أصول إنتاجية عن االنتقال إلى المخيمات.
 

122،122 حصل على اللوازم غير  اً شخص  
(أكتوبرمنذ تشرين األول/ )الغذائية   

221،40  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 41لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
األسبوع الماضييومًا خالل   
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 االستجابة:
  ،مدة لالتي تكفي الجافة الحصص الغذائية ( ُأسرة 2،342شخصًا ) 31،051األمن الغذائي إلى تسل م  مجموعة شركاءأشار خالل الفترة المشمولة بالتقرير

 215)شخصًا  M2: 4،211م وحسن شا ؛شخصًا( 5،340شخصًا ) 2،511، وحاج علي: (ُأسرة 50شخصًا ) 11 :في المناطق التالية: جاماكور يوماً  41
، قيارةقاعدة الو ُأسرة(  5،412شخصًا ) M1 ،0،101 ُأسرة(؛ وخازر 31شخص ) 111 :1وجدعة ، ُأسرة( 541شخصًا ) 4U: 011 حسن شامو ُأسرة(؛ 
 .5وجبات مطهية في مخيم حمام العليل  أسرة( 111شخص ) 1،111كما تلقى حوالي  .(ُأسرة 5،454) اً شخص 0،101

 أسرة(،  411، شخص 5،111) يدحد يم: راجيةالتال األحياء السكنيةفي  يوماً  41جافة لمدة  يةغذائ في غرب مدينة الموصل حصصاً  تلقى المواطنون
، شخص 4،111(، والمنصور )اسرة 111وشخص،  4،111 وفلسطين أسرة(، 111، شخص 4،111الوحدة )و أسرة(،  041، شخصاً  4،511) يرموكالو 

( أسرة 411و، شخص 5،111المغرب ) وحيأسرة(،  011، شخص 4،111) ةأسرة(، والموصل الجديد 111، شخص 4،111أسرة(، والجديدة ) 111
 غذائية جاهزة في حي الطيران. أسرة( حصصاً  511) شخص 111أسرة(. كما تلقى حوالي  111؛ شخص 1،111)والرسالة 

  5،111تلقى كما  أسرة( تلقوا سالل غذاء جافة، 5،311شخص ) 2،111 يقرب منبأن ما  هجرينلهجرة والماأفادت وزارة  ير،خالل الفترة المشمولة بالتقر 
 .M1خازر  مخيمفي  سريعة ساللأسرة(  111شخص )

 
 

 الثغرات والمعوقات:
 نتظمةممفتوحة و غير أن االفتقار إلى أسواق ، أعرب عدد من الشركاء في المجموعة عن اهتمامهم بتقديم المساعدات الغذائية النقدية في غرب الموصل ،

 المساعدة الغذائية عن طريق توزيع األموال النقدية. حالت دون تقديممستمرة النية المخاوف األمو 
 

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:

  عن األسبوع الماضي.  %0.4يمثل زيادة بنسبة  وهذا – 241،115 ة، بلغ عدد االستشارات الطبي1150أكتوبر تشرين األول/  52منذ 
  ،في المائة مقارنة باألسبوع الماضي.  40بنسبة  يادةز  ُيمثل وهذا- يةاستشارة طب 11،211 إلى تقديم في مجال الصحةالشركاء  أشارخالل األسبوع الماضي

 مقارنة باألسبوع الماضي. %41،1يمثل زيادة بنسبة  وهذا –لألطفال دون سن الخامسة  االستشاراتمن هذه  55،531 تقديمتم كما 
  ،مقارنة  %52يمثل زيادة بنسبة  وهذا-استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية  51،004 إلى تقديم في مجال الصحةالشركاء  أشارخالل األسبوع الماضي

إحالة  مع-إحاالت إلكترونية إضافية من األسبوع الماضي  512-حالة 211 توفير خدمات إحاالت طوارئ لـإطار هذا العدد، تم باألسبوع الماضي. وفي 
في مجال استشارة  400 تم تقديمحالة إضافية عن األسبوع الماضي. وباإلضافة إلى ذلك،  52أي-بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل أو الوالدة  الةح 20

 مقارنة باألسبوع الماضي. %15.1بزيادة قدرها  أي-و/ أو الدعم النفسي الصحة النفسية 
  لألطفال دون سن الخامسة عشرة. دورياً  لقاحاً  052 تقديمخالل األسبوع الماضي، تم 

 
 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

 

 241،115 
 52منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

 1150 أكتوبر/ األولتشرين 
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يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

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

 .الموصلالتي أمكن الوصول إليها في مدينة 
 .تشير التقارير إلى زيادة الطلب على المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة 

 
 

 االستجابة:
  ومنذ تشرين األول/ أكتوبر أسرة( خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المخيمات ومواقع العبور. 01،155نازح ) 410،141يتلقى 

 شخص خارج المخيمات. 5،415،145إلى  خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تم إيصال 1150
 لمياه والصرف قام الشركاء بتركيب مرافق إضافية ل كما. مفرق العقرببادوش و  تجمع النازحين في والصرف الصحي والنظافة في نقاط ياهمرافق الم يرتم توف

 .يةالصحي والنظافة الصحية في مخيم السالم
  ما يصل إلىقطعة أرض في مواقع العبور، لخدمة  103قطعة أرض جاهزة للسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ، في حين تم إنشاء  22،122تم إعداد 

 .محتمالً  نازحاً  301،200
 كما يتم توفير المياه في هذا 5 العليلمخيم حمام في قطعة أرض  3،111 لـمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تجري عملية تطوير تزال  ال .

 الصهاريج.و تماد على المياه المعبأة المخيم من خالل الصهاريج. ويقوم أحد شركاء المجموعة بتثبيت وحدة إضافية لمعالجة المياه للحد من االع
 الخاصة. ياجاتذوي االحتالفصل بين الجنسين، فضال عن  ةلضمان مراعا المرافق ، بتحسين1 جدعةفي مخيم المجموعة شرکاء  يقوم 
 الموصل، يقدم الشركاء غرب في مدينة أما . يومياً الشرب  ياهلتر من م يونمل 4.5الموصل، نقل حوالي  ينةالشرکاء في المجال اإلنساني في شرق مد يواصل

 .مليون لتر من مياه الشرب يومياً  5،3نحو  في المجال اإلنساني
 

 والمعوقات:الثغرات 
 متضررة، إلى وحدات المعالجة ال ، ويرجع ذلك أساساً اإلنتاجيةبسبب الطاقة  مدينة الموصل مقيدة حالياً المتوفرة في المنقولة بالصهاريج و المياه  إن كمية

 وساعات العمل المحدودة للوحدات، ونقص الوقود.
  لضخ.ا أجهزة وتعطل، بإمكانية الوصول إلى وحدات معالجة المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي تتعلقتحديات  الفترة المشمولة بالتقرير، لوحظتخالل 
  مصدر قلق في شرق الموصل. يشكل ومرافق الصرف الصحي في المدارس  الصالحة للشربال يزال نقص المياه 
  ةالمستدام يصال مياه الشربأمام ا بيراً كالمياه يشكل عائقًا ال يزال التمويل الالزم إلعادة تأهيل محطات معالجة. 
  أمکنالتي  دةيالصلبة في المناطق الجد ياتإدارة النفاب على القيامالشرکاء  حث وكذلك األساسية،الخدمات تقديم سلطات الستئناف التواصل المجموعة دعوة 

 الموصل. ينةفي مد يهاالوصول إل
 

 الحماية
 :االحتياجات

  ثير من في الك، والدعم النفسي واالجتماعيلعقلية خدمات الصحة اتقديم  حاجة ماسة إلىهناك تفيد التقارير بأن
 النزاع.المتضررين من المواقع وذلك لدعم األشخاص 

  هناك حاجة إلى زيادة قدرة جميع الشركاء الذين يعملون في نقاط تجمع النازحين ومواقع التدقيق األمني ومناطق
 .ياأُلسر العبور للمساعدة على منع انفصال 

 زالة االاالالتوعية بمخاطر  هناك حاجة إلى  .لغام في المناطق التي يمكن الوصول إليها حديثاً لغام وا 

5،415،145 
 داخل وخارج المخيمات اً شخص

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
ية والنظافة  الصح ي  52منذ الصح 

 .1150 تشرين األول/ أكتوبر

120،541 
 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 
 1150 أكتوبر/ األولتشرين  52منذ 
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 قلق   مبعث ُيشك ل المخيماتفي العديد من  الجنسيالتحرش  يزال ال ، حة ورفاه النساء صًا على خطر يشكل النسائية، مما  المراحيضوخاصة بالقرب من  كبير 
 والفتيات.

 

 االستجابة:
  رصدشخصًا من قبل فرق  511،405؛ بينما تم الوصول إلى 1150تشرين األول/ أكتوبر  52شخصًا منذ  120،541وصل شركاء الحماية إلى 

حالة  51،121 بإحالة فرق الحماية المتنقلة ، وقامتعامالجتماعي االنفسي و الدعم من خالل ال شخصًا إضافياً  12،522الحماية. وتم الوصول إلى 
 للحصول على مساعدة متخصصة.

 5،041 ىفت 5،241طفاًل ) 4،420( الدعم النفسي واالجتماعي، وتلقى فتاة 1،105 ىفت 1،242طفاًل ) 1،321المشمولة بالتقرير، تلقى  خالل الفترة 
( الدعم النفسي فتى 11,551وفتاة  01،200طفاًل ) 552،113، تلقى 1150تشرين األول/ أكتوبر  52( اإلسعافات األولية النفسية. ومنذ فتاة

 ( اإلسعافات األولية النفسية.فتى 32،211وفتاة  15،242طفل آخر ) 24،113واالجتماعي. كما تلقى 
 ،المتعلقة بالحماية إلى الخدمات المتخصصة، ليصل  االحتياجات( من ذوي فتاة 515ى وفت 511) طفالً  415إحالة حوالي  تتم في األسبوع الماضي

 .1150تشرين األول/ أكتوبر  52فتاة( منذ  4,111و فتى 4,211طفاًل ) 2,141العدد اإلجمالي إلى 
  4,100يصل المجموع إلى وبذلك فتاة(،  01و فتى 12منفصلين عن ذويهم )الو مصحوبين الغير من األطفال طفاًل  513في األسبوع الماضي، تم توثيق 

منفصلين المصحوبين و الغير من األطفال طفاًل  04تم جمع شمل  أخرى،. من جهة 1150تشرين األول/ أكتوبر  52فتاة( منذ  52و فتى 1،115طفاًل )
فتاة(  015و فتى 103طفاًل ) 5,301إلى  اسرهم إلى ( مع أسرهم هذا األسبوع، ليصل مجموع األطفال الذين تم إعادتهمفتاة 12و فتى 30)عن ذويهم 

 . 1150تشرين األول/ أكتوبر  52منذ 

 من خالل  صبيًا( 1،123و رجالً  5،511و فتاة 4،312وامرأة ) 4،341 شخصاً  51،434 الجنسي إلىلعنف مجال االستجابة ل فيالعاملين الشركاء  وصل
 322و امرأةً  5،112) اً شخص 1،132إلى توفير الدعم النفسي االجتماعي ل  باإلضافةوتخفيف المخاطر،  الجنسيعن العنف وخدمات معلومات توفير 

 (.صبياً  01و رجالً  314و، فتاة
  ثالث  بتدريتم كما له.  واالستجابة الجنسيالوقاية من العنف  حول الجنسيخدمات العنف  تقديمالعاملين في مجال من  موظفين 2وموظفة  41تم تدريب

 فتاة 441ونازحة  ةامرأ 103ه واإلحاالت، فضاًل عن تدريب من والتخفيف الجنسي عنفمن ال الوقاية حول الجنسي مقدمي خدمات العنفغير موظفات من 
مجموعة من مواد الرعاية الصحية على النساء  11تم توزيع حوالي باإلضافة إلى ذلك، و / أو اإلحاالت.  الجنسيمن العنف  الوقايةحول  تدريبيةفي دورات 

 المتاحة. الجنسي عنفوالفتيات مع معلومات عن خدمات ال
  يةالحضر لمناطق السكان  االحتياجاتلتلبية  البرامج اإلنسانية المقدمة بمؤامة في شرق الموصل جنسيأحد الشركاء العاملين على االستجابة للعنف اليقوم. 
  تم الوصول  يثتقديم التوعية بمخاطر األلغام في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها في مدينة الموصل، حالشركاء في مجال مكافحة األلغام يواصل

 يةلصحا للرعايةومسح تقني واحد  العليلتقني في األسبوع الماضي في حمام  ييمأجري تقكما . 1150 أکتوبر /األول تشرين هرششخص منذ  01،520 إلى
 في شرق الموصل. األولية

  ل األسبوع وخالتقديم التوعية بمخاطر األلغام في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها في مدينة الموصل. الشركاء في مجال مكافحة األلغام يواصل
 في شرق وغرب الموصل.قييمات ألثر التهديدات ت 51الماضي، أجريت 

 
 الثغرات المعوقات:

 ن الظروف الصعبة في المخيمات وفرص كسب العيش المحدودة ُترغم النازحين على العودة المبكرة إلى المناطق غير اآلمنة في غرب الموصل.أ 
  إزالة األلغام في غرب الموصل. وشركاءلشركاء المعتمدين في مجال التوعية بمخاطر األلغام لهناك وجود محدود 

  جددالبحث عن شرکاء  ويجري، وقاعدة القيارة يحاج علو  جدعة يماتاألطفال في مخ حماية مجال في الفاعلةالجهات هناك عدد محدود من. 
 غط ض الكاملة على إدارة القضايا المتعلقة بحماية الطفل محدودة، كما أن القدرة الحالية تعاني من عام، إن أعداد الجهات الفاعلة التي لديها القدرة بشكل

 قوي.توجيهي بناء قدرات إضافية مع دعم وهناك حاجة لطاقتها.  كبير على
  سيما  ال ،السالمةلحصول على خيارات لالناجين  في مساعدةفي غرب مدينة الموصل تحديات كبيرة  الجنسيخدمات العنف أحد الشركاء من مقدمي يواجه

 . وهناك حاجة إلى الخدمات القانونية لدعم الناجين.ياأُلسر العنف  حاالت
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 التعليم  

 :االحتياجات
 ،من مجموع  %41) طفاًل في سن الدراسة 545،432 هناك من بين النازحين من أزمة الطوارئ في الموصل

 طفاًل ال يتلق ون أي نوع من التعليم في الوقت الحالي.  02،101، ومن بين هؤالء، فإن (وافدين من الموصلال
 

 االستجابة:
 1150األول / أكتوبر منذ تشرين  في المخيمات وخارجها وارئطفي حاالت التعليم على الدعم من خالل الفتى وفتاة  353،111 حصل. 
  فتاة( في البرامج التعليمية  41،414فتى،  45،241) من الموصل المقيمين في المخيمات من النازحين 01،131، منهم طفالً  01،111يشارك ما مجموعه

 .مخيماتالفي المساحات المؤقتة للتعلم في 
  لعودة إلى المدرسة. وتم لطفل  411،111ل  أتاحشيقة شمال شرق مدينة الموصل، مما عمدرسة في شرق الموصل وتلكيف وب 411أعيد فتح حوالي

 .1150 األولمن هؤالء األطفال بمواد تعليمية منذ أكتوبر / تشرين طفل  531،111 تزويد أكثر من
 

 

 الثغرات والمعوقات:
   يففصل الص خاللارتفاع درجات الحرارة في مساحات التعلم في الخيام يؤثر على حضور الطلبة والمعلمين، ومن المتوقع أن يزداد هذا المعدل إن 
  مع زيادة التسجيل في المدارس وانشاء مساحات تعليمية جديدة.المواد التعليمية ال يزال هناك نقص في 
  لم و أي خدمات تعليمية.  الحصول علىالثانوية في مخيم الشهامة في محافظة صالح الدين غير قادرين على طالب في المرحلة  111ما زال أكثر من

ظمات المتحانات النهائية. ويجري البحث عن حلول مع المناالكتب المدرسية أو المعلمين لدعم هؤالء الطالب في  توفيرالتعليم من مديرية التربية و تتمكن 
 للحصول على فرص التعلم غير النظامي.غير الحكومية الشريكة 

 

 الدعم اللوجستي 
 المساحة التخزينية المتوفرة:

  من قبل المنظمات لالستخدام مركزاً لوجستياً مختلفاً  53متراً مكعباً في  51،251تتوفر مساحة تخزينية مشتركة قدرها 
 .لالستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية

 االستجابة
 حيث  إنسانية،منظمة  41لدعم  مكعباً  طناً  0،222والتي تعادل ، 1150منذ تشرين األول/ أـكتوبر سلع اإلغاثة  من اً مكعب اً متر  41،405 ت المجموعةتسل م

  .%12.1من المساعدات اإلنسانية األسبوع الماضي، وتشكل هذه زيادة بنسبة  مترًا مكعباً  5،411 تم تسلم
  جهة فاعلة إنسانية 10من سلع اإلغاثة لدعم  اً مكعب اً متر  1،022تقوم المجموعة اللوجستية حاليًا بتخزين. 
  وستكون جاهزة الستقبال الستخدامها كمخزن مشترككان ليز ومخيمات  5 نركزلية فيثالث وحدات تخزين متنقلة  بإنشاء الدعم اللوجستيقامت مجموعة ،

، ومن المتوقع إن تصبح جاهزة لالستخدام وحدات تخزين متنقلة إلى مخيم السالمية 3الحموالت اإلنسانية األسبوع المقبل. باإلضافة إلى ذلك، تم إرسال 
 في األسبوع المقبل.

 
 

353،111 
وفتاة تم تسجيلهم في المساحات فتى 

في المخيمات وخارج  التعليمية المؤقتة
 المخيمات

 مكعبًا مترًا  5،411
ل خالمن المواد غير الغذائية تم تسل مها 

 هذا األسبوع

http://www.unocha.org/
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 الثغرات والمعوقات:
 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 

 
 
 

 االتصاالت في حاالت الطوارئ
 :االستجابة

  في أحد مكاتب المنظمات غير الحكومية  اإلنسانيخدمات للشركاء في المجال هذه النترنت لضمان استمرارية اإلخدمة لتعاقدت المجموعة مع مزود محلي
 .القيارةفي بلدة 

 

   التنسيق والخدمات والمشتركة   
 االحتياجات: 

  المواقع خارج  منمكالمة  132) 001، تسل م مركز معلومات النازحين في العراق ما مجموعه األسبوع الماضيخالل
 . (المخيمات في الموصل

 والنقد  (%12اتصااًل، أي  23الغذاء ) إلى الحاجة إلى وأشار المتصلين( من المواقع خارج المخيمات في مدينة الموصل، %25اتصااًل ) 132 هناك حوالي كان
 (%0اتصااًل، أي  11( والدعم الطبي )%52اتصااًل، أي  12( والخدمات الحكومية األخرى )%11اتصااًل، أي  20)

  الحاجة إلى خدمات تنسيق ( كانت تتعلق ب%10اتصااًل ) 511: ومخيم جدعة القيارةقاعدة موقع الطوارئ في  المخيمات منوكانت معظم االتصاالت داخل
دارة المخيم ( والصحة %2فقط كانت ) طلب المساعدة النقديةأما الحماية و ، والكهرباء كانت تتعلق بقضايا المياه %21، ومنها من مجموع االتصاالت %41) وا 

 (%0( والغذاء )%2(، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية )1%)
 

 :االستجابة
  1و5والشهداء  1و 5غرب الموصل )بعثتين إلى تل الرمان، وأمل ات بعثلجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية ألجل العراق  ت، أجر المشمولة بالتقريرفي الفترة ،

 )بعثة واحدة( وخواجة خليل. ونابلس والمعلمين والرسالة(، وحمام العليل )بعثتين(، وبادوش ودمارجة والقرى المحيطة
بعثة لجمع المعلومات إلى القرى والبلدات في الشمال والشرق  150لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية ألجل العراق ت ، أجر 1150تشرين الثاني/ نوفمبر  منذ

 11)وحمام العليل والقيارة ( 12بعشيقة )و (؛ في كل موقع 41)والشورة موقعًا بما في ذلك: نمرود  111من خالل زيارة والجنوب الشرقي وجنوب مدينة الموصل 
 . بعثات( 2تلعفر ) ومناطق غرب المناطق وخارج(، 51(؛ وشرق مدينة الموصل )53يف )كلوت (51والحمدانية ) (؛في كل موقع

 

 الثغرات والمعوقات:
  مهم لإلبالغ. شيءال يوجد 

 

 

 

 

 

 يومياً 
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

أكتوبر/ األولتشرين  52منذ   
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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.  ةانياإلنساالستجابة  لإلشراف على الشريكة بين اأُلمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنسانيالفريق الُقطري 
اعدات وحماية المدنيين، وضمان أمن العاملين في مجال المس ةاإلنسانيبمهمة تسهيل وصول المساعدات التابع 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. 1153 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 

تنظيم داعش بالتعاون مع  قام ،1153 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 111،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

 اتضغوطو  األساسية، الخدمات وتوقف األساسية، اإلنسان حقوقانتهاك و  المدنيين ضد ومنظمة جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى وقد. الدين
شخص.  مليون 55أكثر من اإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاصحيث بلغ عدد  أزمة إنسانية في العالم،العراق اآلن أكبر  يواجه ونتيجة لذلك، .المضيفة المجتمعات على شديدة

في المائة أو  22.3يستمر الشركاء في المجال اإلنساني في تعبئة التمويل حيث تم تلقي و  موقع. 4،211مليون نازح عراقي في الوقت الحالي، وينتشرون في  4.5وهناك أكثر من 
لوصول إلى مئات اآلالف للشركاء المجال أمام ا النداء وقد فسح هذامليون دوالر.  113وقدره  1150 ولموصل في تموز / يوليل مليون دوالر من النداء العاجل الذي أصدر 120.1

يون دوالر مل 111.0، أي %12إلى  تمويل خطة االستجابة اإلنسانية للعراق حالياً وصل ، 1152 مايو /أيار 11من  من األشخاص خالل المراحل األولى من العملية. واعتباراً 
الجهات زال تمليون دوالر لعملية الموصل. وال  445ما يقرب من  سيتم تخصيص، 1152لعام  االستجابة اإلنسانيةوفي إطار خطة  أمريكي.مليون دوالر  211 من أصل أمريكي

 مريكية واليابان وكندا.هم حكومات الواليات المتحدة األ 1152عام لستجابة اإلنسانية خطة االالثالثة لتمويل  المانحة الرئيسية
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