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 للموصل ةاإلنسانيالعراق: االستجابة 
                                   (4122/ مارس آذار 24-6) 42رقم  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  

 . 4122 آذار/ مارس 41قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

  األحداثأبرز 
  نزوح  4122مارس آذار/ 24مارس إلى آذار/  6شهد األسبوع في الفترة من

. ائرةالد من غرب الموصل بسبب العمليات العسكرية شخص 20،211حوالي 
، شخص 60،111يقرب من  وبلغ مجموع النازحين من غرب الموصل ما

وتشير . نزوحالمصفوفة تتبع ل ومواقع الطوارئ وفقاً  وتم ايوائهم في المخيمات
الموصل يبلغ غرب  من مجموع النازحينإلى أنَّ  حكومةال إحصائيات
 .اً شخص 04،130

 
 من غرب  حديثاً نازحين ال من مواكبة استقبالالقائمة ات مخيمال تمكنت

قطعة  6،104 كان هناكمارس، آذار/  24من مساء يوم  اعتباراً و الموصل. 
المباشر في مخيمات شمال وشرق  أرض متوفرة بكامل الخدمات لالستخدام

بناء المخيم وتوسيع الموقع، وتركيب خدمات وتجري عملية مدينة الموصل. 
 ومواقع الطوارئ. في المخيماتبسرعة  المياه والصرف الصحي

 

  َّشباط/ فبراير،  20وفي الفترة من  .الموصل مرتفعةفي معدالت اإلصابات إن
مراكز استقرار في  اً مدني 222 ما ال يقل عن آذار/ مارس، تمت معالجة 0و

ية جر اء إصابات ناجمة عن الصراع الدائر بالقرب من الخطوط  الحالة الصح 
 األمامية في غرب مدينة الموصل.

 

 شرق ي إنساني ف عث قلق  ُيشك ل مبشديد في مياه الشرب النقص ال يزال ال
 في األجزاءالسكنية المدنيين في العديد من األحياء  . إنَّ مدينة الموصل

الحصول على المياه من ال يمكنهم  ،الجنوبية والغربية من مدينة الموصل
. مياه الشرب غير المعالجة بل يحتمل حصلوهم على، للمياه الشبكة العامة
 .يةجميع أنحاء المدينة أولوية رئيس لتغطيةإعادة إنشاء شبكة مياه وتعد مسألة 

،111362،2  
داخل وخارج  شخص
تسلموا حصص  المخيمات

االستجابة الطارئة من الغذاء 
 22منذ )والمياه ولوازم النظافة 

 (أكتوبر/ األولتشرين 

2،311،111 
 داخل وخارج المخيماتشخص 

حصلوا على خدمات الماء 
 22)منذ والصرف الصحي 
 (أكتوبرتشرين األول/ 

111،200  
 )منذاستشارة طبية تم تقديمها 

(أكتوبرتشرين األول/  22  

 442،111 
 أزمةبسبب  نازح حالياً 

  الموصل
414،111 

في المخيمات  حالياً نازح 
 ومواقع الطوارئ 

6،111 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

بخدمات متكاملة وجاهزة 
لالستخدام الفوري في 
 المخيمات ومواقع الطوارئ
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 
الدائرة بين قوات  من غرب الموصل بسبب العمليات العسكرية شخص 20،211حوالي نزوح  4122مارس آذار/ 24مارس إلى آذار/  6شهد األسبوع في الفترة من 

بلغ  ،مارسآذار/  24من  غربي الموصل، اعتباراً العسكرية بدء العملية  ومنذ. شباط/ فبراير في غرب الموصل 20األمن العراقية وتنظيم داعش التي استؤنفت في 
 مجموعإلى أنَّ  ةحكومإحصائيات الوتشير . النزوحمصفوفة تتبع ل وفقاً  شخص 60،111يقرب من  ماومواقع الطوارئ  ايوائهم في المخيمات الذين تم مجموع النازحين

مم ألألعداد النازحين لالمنظمة الدولية للهجرة لفهم ومعالجة التفاوت بين اإلحصاءات الرسمية  ًا. وتتظافر جهودشخص 04،130غرب الموصل يبلغ  من النازحين
 .التجمعقاط العليل، كما يجري توزيع المياه في ن في حمام األمني التدقيقموقع  إلىمن الغذاء والماء لجميع الوافدين تتكون زم طوارئ . وقد تم توزيع حُ والحكومة المتحدة

 

شخص  60،001منهم وقد عاد من الموصل،  اً شخص 404،020 ما مجموعة، نزح 4122مارس  آذار/ 22و ،4126أكتوبر تشرين األول/  22بين رة ما وفي الفت
 فيوالمخيمات نتيجة لألزمة اإلنسانية  النزوحمواقع  نازح يعيشون في 442،400، هناك مارس آذار/ 22واعتبارًا من . النزوحمصفوفة تتبع ل إلى مناطقهم األصلية وفقاً 

 للنازحين منذ بدء األعمال الحربية.  كبر، ويشكل هذا العدد األالموصل
 

مام العليل ، إلى حكيسوم)المعروف أيضا باسم مفرق العقرب( وتل  سيفبو منطقة الفي ضواحي  نقاط تجمعمن غرب الموصل من خالل في الغالب ن و النازحيتنقل 
ي حاالت فتوزيع الطعام والمياه يجري مواقع خارج المخيمات. و وبعد االنصراف من نقطة التجمع، تتفرق اأُلسر وتتوزع على األمني.  ى التدقيقيخضعون إلحيث 

القيارة قاعدة و  ج عليافي الح مواقع الطوارئمن سبوع نقل الناس هذا األ تم، إجراء عملية التدقيق. وبعد التدقيق األمنيموقع من خالل  المارينجميع الناس الطوارئ إلى 
 لمقيميناى جميع الناس . وقد تلق  بشكل خاص هذا األسبوع الستيعاب الناس من غرب الموصل تم افتتاحهالذي وحسن شام ومخيم جاماكور خازر جدعة و  مخيماتإلى 
في النصف األخير و . يوماً  31لمدة تكفي النظافة، وحصص غذائية  ومستلزمات ،ومستلزمات منزلية أساسية ةخيمقطعة أرض وعليها  ،مخيمات أو مواقع الطوارئالفي 

المباني  إلى أو لجأوا ةالمقيم من قبل اأُلسرمن قبل البلدية، حيث تم استضافتهم هم وتسجيل كوكجلي، وتمإلى  قل أيضاً شخص على األ 21،011من األسبوع، تم نقل 
 مدينة الموصل في األيام المقبلة.شرق الى  للسكان الذين تم نقلهماالحتياجات اإلنسانية تقييم بالشركاء في المجال اإلنساني وسيقوم الفارغة. 

 

قطعة أرض  6،104 كان هناكمارس، آذار/  24من مساء يوم  اعتباراً و من غرب الموصل.  حديثاً نازحين ال ات من مواكبة استقبالمخيمالموجودة في الالقدرة  تمكنت
 بناء المخيم وتوسيع الموقع، وتركيب خدمات المياه والصرف الصحيوتجري عملية المباشر في مخيمات شمال وشرق مدينة الموصل.  لالستخداممتوفرة بكامل الخدمات 

 ومواقع الطوارئ. في المخيماتبسرعة 
 

 في غرب المدينةللسكان المقيمين  التقريبيدد يمثلون الع المدنيين الذينشخص من  011،111-201،111من أجل حماية ما يقرب من  كبيرةمخاوف هناك ال تزال 
 ،غرب المدينة لشوارع الضيقة والكثافة السكانية العالية فياإلى  ونظراً . بالتضاؤلالمواد الغذائية واألدوية والسلع المنزلية األساسية والوقود  بدأتحيث قبل بدء الصراع، 

 . التحتية أيضاً  يةومن المحتمل أن تلحق أضرار جسيمة بالبن ،تبادل أطالق النارفي مناطق خطر كبير من الوقوع  معرضون إلىفإن المدنيون 
 

نوبية والغربية من في األجزاء الجالسكنية المدنيين في العديد من األحياء  . إنَّ مدينة الموصلشرق إنساني في  ُيشك ل مبعث قلق  شديد في مياه الشرب النقص ال يزال ال
 لتغطيةاه إعادة إنشاء شبكة ميوتعد مسألة مياه الشرب غير المعالجة.  بل يحتمل حصلوهم علىالشبكة العامة، الحصول على المياه من  منيتمكنون ال  ،مدينة الموصل

 .جميع أنحاء المدينة أولوية رئيسية

 

مراكز استقرار في  اً مدني 222أكثر من  فبراير، تمت معالجةشباط/  20ومنذ بدء العملية العسكرية في غرب الموصل في  .الموصل مرتفعةفي معدالت اإلصابات إنَّ 
ية  جر اء إصابات ناجمة عن الصراع الدائر. الحالة الصح 

 
شباط/  41ما بين الفترة  فيلنازحين على االمواد الغذائية وغير الغذائية  والمهجرين بتوزيعوزارة الهجرة  التابع للحكومة، قامترصد المشترك للتنسيق والمركز لل ووفقاً 

 ،وجيرين، رفيال ديبكه وحمام العليل ومواقع الطوارئ في قرىو ج علي، االحو ، وقاعدة القيارة، وجدعة، وحسن شاممارس في مخيمات خازر، آذار/  3فبراير وحتى 
 مجموعة من 4،601ولصحة، ل ةمجموع 0،036وة، غذائية جافحزمة  0،432هذه المساعدات  وتتضمنفي حمام العليل.  التدقيق األمنيعن مواقع  فضالً  والحمزة،

 مياه.ة للمجموع 3،011، والنفط األبيض ًا يعمل علىسخان 2،306و ،يةأرض ةحصير  2،632و ،أواني المطبخ

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

 :االحتياجات
  سن وحثم إلى مخيمات خازر، و مام العليل، التدقيق األمني في حموقع نزوح من غرب مدينة الموصل إلى الاستمر

، اماكورجإلى مخيم  مؤخراً الوافدة نقل العديد من األسر  القيارة. ويجري أيضاً في قاعدة وموقع الطوارئ  وجدعة، شام
جموعات سر الغذاء والماء في ماألُ ت تلق  و . كوكجليالمجتمعات المحلية في  في اأُلسر األخرى ةفي حين يتم استضاف

التدقيق األمني، ومجموعة كاملة من حصص آلية في موقع  توزيعات آلية االستجابة السريعة خالل منخفيفة 
 مواقع الطوارئ.و في المخيمات  ولوازم النساءالنظافة  مجموعة ، التي تشمل أيضاً االستجابة السريعة

 

 االستجابة:
 ُأسرًة( 22،042شخصًا ) 210،043إلى  الطوارئصة من مجموعات ح 20،261توزيع ب خالل الفترة المشمولة بالتقرير آلية االستجابة السريعة قام شركاء ،

آلية مجموعات تهم من خالل مساعدسكان الذين تمت من ال %01 ، الذين يشكلون تقريباً شخصاً  03،040 حواليتلقى إذ  .طفل 00،413بما في ذلك 
في مخيم  اً شخص 6،304القيارة و في قاعدة في موقع الطوارئ اً شخص 6،066يها ويلمام العليل، ح التدقيق األمني فيموقع و في مخيم  االستجابة السريعة

 :، كما هو مبين في الجدول أدناهجاماكور

 بتوزيع  بداية عملية الموصل قام شركاء آلية االستجابة السريعة منذ
 462،322ًا، بما في ذلك شخص 220،432على  مجموعات الطوارئ

أمكن الوصول شخصاً في المناطق التي  31،200 ، وكان من ضمنهمطفالً 
وبما أنَّ السكان قد نزحوا لعدة  الموصل. مدينة حديثًا في مناطق شرق إليها

 عةآلية االستجابة السريمرات، فمن المحتمل تسل م بعض النازحين حصص 
 أكثر من مرة.

  رةلمدة أسبوع لكل أسالتي تكفي  آلية االستجابة السريعةتتكون مجموعة ،
 مجموعةو االستجابة الفورية التموينية، حصص من  كيلو غراماً  6.2من 

 . وحاويات المياهلترًا من مياه الشرب،  24فضاًل عن  النظافة،

 

 الثغرات والمعوقات:
 مهم لإلبالغ. ءال يوجد شي 

 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :االحتياجات
 اختار ما تبقى منهم السكن مع  فيمافي المخيمات ومواقع الطوارئ،  حالياً من النازحين  اً شخص 412،620 ُيقيم

  .الرسمية غير المجتمعات المضيفة والمواقع
 من مخيمات في شمال وشرق المدينة، وعلى وجه التحديد من مخيمات الموصل  إلى شرقالعودة حاالت  تتواصل

 النركزلية، وقيماوة، وحسن شام، وخازر.

432،220 
وا حصص آلية تسل مشخص 

تشرين  22 )منذ االستجابة السريعة
 (أكتوبر/ األول

 األطفال السكان موقع التوزيع
 2,455 4,464 موقع الحاج علي
 3,611 6,566 موقع قاعدة القيارة

2و3جدعة   1,620 891 
 45,939 83,526 موقع حمام العليل
 3,510 6,382 مخيم جاماكور
2مخيم خازر   1,992 1,096 
2السدية   26 14 

 28 50 نقطة تفتيش العبايجي
2مخيم النركزلية   197 108 

 550 1,000 نقطة تفتيش تل كسيوم
 58,203 105,823 المجموع

104،6 وجاهز لالستخدام  سكنية متوفرة قطعة  
المخيمات ومواقع الطوارئ في الفوري  

http://www.unocha.org/
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 االستجابة:
 دارة المخيمات وصي ت ال أعم، في حين تواصل المزيد من للنازحين من غرب الموصل كل القدرات في المخيمات القائمة بتسخيرمجموعة تنسيق وا 

 . اتالمخيم في بناءالتطوير و ال
  تح في بداية األسبوع.، الذي افتُ جاماكورأسرة في مخيم  2،221خالل األسبوع الماضي، تم إيواء 
  ًدارة المخيماتشركاء  يقوملزيادة عدد النازحين خارج المخيم،  نظرا  حتاجيإجراء تقييم لالستجابة السريعة لتحديد المناطق العشوائية حيث ب تنسيق وا 

 المساعدة الفورية. إلى نو النازح
 

 الثغرات والمعوقات:
 على الرغم من نقص مرافق المياه والصرف الصحي عليالحاج و مام العليل، ، وحالقيارةفي قاعدة إلى مواقع الطوارئ  تواصل تنقل النازحين. 
 مية إلى قامة سياج وتوفير الكهرباء مرافق المياه والصرف الصحي تركيب المزيد من يحتاج مخيم السال   للوصول إلى المعايير الدولية. وا 

 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :االحتياجات

 الكريم. إنَّ السكان المحتاجين إلىالمناسب و  يحتاج السكان داخل وخارج المخيمات إلى المواد غير الغذائية والمأوى 
ألخرى ات السكانية الضعيفة ا، والفئ، أو في مستوطنات سكنية مؤقتهمؤقتة، والذين يقيمون مع عائالت مضيفة مالجئالمساعدة هم اأُلسر القاطنة في 

 المتبقية في منازلها.
 

 االستجابة:
  األسبوع.  خالل في المخيمات األساسية مجموعة من اللوازم غير الغذائية 0،413تم توزيع 
 األول/ أكتوبرتشرين  22منذ ، ُأسرة 02،230إلى أكثر من ومدافئ  ،ومواقد ،والسجادالبطانيات الفرش و مثل تكميلية  موسمية عسل تم توزيع. 
  ،مخيمات حسن شامبشكل رئيسي في  تركزت توزيعات اللوازم غير الغذائيةخالل األسبوع U3 وU2،  وخازرM1،2وحمام العليل، والنركزلية  ، وجاماكور ،

 . 4والنركزلية 
  مجموعة متنقلة من اللوازم غير الغذائية،  31،320) مجموعة من اللوازم غير الغذائية 212،213تم توزيع ما مجموعه ، تشرين األول/ أكتوبر 22منذ

 ،لوازم الشتاء من عةً مجمو  46،222 تم توزيع باإلضافة إلى ذلك. اً شخص 640،420إلى ( مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية 22،222
 .مجموعة مالبس 216،423وتم أيضًا توزيع حوالي  .اً شخص 261،646إلى وجراكن للحصول على الوقود،  وحصير حرارية، سخانات،وتضمن ت 

  القيارة هذا األسبوع بلدة في األحياء السكنية فيخارج المخيمات  ة من مجموعات سد المنافذمجموع 220 حواليتوزيع تم. 
  0،464توزيع ما مجموعه  ، معاً شخص 403،002مخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي الخيمة عائلية لتوفير المأوى في  24،400ما مجموعه  نصبتم 

يستفيد و ، أكتوبرتشرين األول/  22الطوارئ منذ  ة من لوازم سد المنافذ في حاالتمجموع 0،143 ،لمأوى في حاالت الطوارئة من مجموعات امجموع
 شخص. 213،221منها ما يقرب من 

 

 الثغرات والمعوقات:
 شكل دقة وبببتجديد إمداداتهم من المواد المخزونة مسبقًا واللوازم المخزونة األخرى شركاء ال، حيث ال يقوم تحدياً  المجموعة ُيشك لتنسيق استجابة  بات

 هذا األسبوع. لمعلومات الجديدة ومنصة التقاريرفي إدارة ا الشركاءليس هناك أي تحديث حول االستجابة للموصل من قبل  .تمرمس

 

420،640 حصل على اللوازم غير  اً شخص  
(أكتوبرتشرين األول/  22منذ )الغذائية   
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 األمن الغذائي  

 :االحتياجات
 ة الجاهزةإلى األغذيالتي أمكن الوصول إليها حديثًا في المناطق  النازحة والفئة السكانية الضعيفة اأُلسرحتاج ت ،

 .وصولها الى مواقع التدقيق األمني والمخيمات ألغذية الجافة فوروا
  إلى عدم  راأُلسكما أشارت بعض ، العملة فرص إلى شح   التي أمكن الوصول إليها حديثاً في المناطق  اأُلسرُتشير

 .تسلمها الحصص الغذائية التي تقدمها الحكومة
 

 االستجابة:
  شخصًا( في موقع الطوارئ في  0،320أسرة ) 2،160شخصًا(:  20،061أسرة ) 0،024قام الشركاء هذا األسبوع بتوزيع الحصص الغذائية الجافة إلى

ة أسر  2684شخصًا( في مخيم جدعة الرابع، و 6،260أسرة ) 2،433حمام العليل، وفي شخصًا( في موقع الطوارئ  0،011أسرة ) 2201قاعدة القيارة، و
 شخصًا( في مخيم حسن شام 2،211أسرة ) 940، وM2شخصًا( في مخيم حسن شام  2،200أسرة ) 951، وM1شخصًا( في مخيم خازر  23،241)

U3شخصًا( في مخيم جاماكور. 4،020أسرة ) 020، و 
 شخصًا( في  3210أسرة ) 222وع: ( خالل األسباً شخص 21،001أسرة ) 4،226على ، جاهزة لألكلطارئة  إلى توزيع حصص غذائية الشركاء أشار

 شخصًا( في التحرير. 3،020) أسرة 220وشخصًا( في حي المأمون،  3،311أسرة ) 661والخضراء،  حي
 حسن شام في مخيم  شخصاً  000و جاماكورفي  شخصاً  2،200و: شخصاً  4،300إلى  مطهيوجبات طعام إلى توزيع  الشركاء أشارM2. 

 
 الثغرات والمعوقات:

 إلى  االنتقال دمإلى ع بعض الناس يدفعمخيمات، اللثروة الحيوانية في رعاية اأربيل ونينوى، وعدم وجود مساحة لمحافظتي تقييد حركة الماشية بين نظرًا ل
 المخيمات.

 

ة   الصح 

 :االحتياجات
  ليهاإ مكن الوصولأالمتضررين في المناطق التي  للسكانهناك حاجة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية األولية 

 .حديثاً 
 حيث أن عدد الحاالت في تزايد ملحوظ.االصاباتإدارة حاالت  هناك حاجة إلى ، 

 

 االستجابة:
  استشارة 0،123 تقديمتم ، االستشارات هذه. من بين الفترة المشمولة بالتقريرخالل طبية استشارة  42،430أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه 

 سنوات. 0لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 
  إحالة ، تمت هذهومن بين حالة،  2،100إلحاالت الطبية في حاالت الطوارئ اعدد وبلغ  هذا األسبوع. استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية 3،022 تقديمتم

 استشارة للصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي. 463حوالي كما تم تقديم  حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. 212
 هذا األسبوع عاماً  20دون سن فتى  224فتاة، و 224إلى  ضد شلل األطفال والحصبة لقاحاً  2،324 القيام بـ. 
  التي  ة من الحاالتحال 20السلطات الصحية العراقية وشركاء الصحة اآلخرين، بتنسيق جهود االستجابة إلى بالتعاون مع و منظمة الصحة العالمية تقوم

 ربيل.أفي مستشفى طوارئ غرب  معالجتهم تتم، والذين لمواد الكيميائية السامة من الموصلهم إلى اتعرضُيحتمل 

061،20  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 31لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
4122آذار 22-0من   

 020،243 
 22منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

 أكتوبر/ األولتشرين 
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  2غرب الموصل في  وط األماميةخطالبالقرب من  يمنظمة الصحة العالمية مستشفى عذبة الميدان لمعالجة اإلصابات، أنشأتكجزء من خطة االستجابة 
 المصابين. ألعدادالستجابة شباط/ فبراير، وذلك ل

 ص، شخ 2،111معالجة ل تين لمعالجة االسهال، والتي تكفيكامل، فضاًل عن مجموعتين الوكاالت مشتركة بين صحية طارئة مجموعاتخمس تم التبرع ب
 .إلى مديرية الصحة في محافظة نينوى

 

 الثغرات والمعوقات:
 حاجة إلى  كهناك نقص في الموارد البشرية لدعم األعداد الكبيرة للمصابين في مراكز استقرار الحالة الصحية للمصابين والمستشفيات الميدانية. وهنا

 األخصائيين بمعالجة اإلصابات.
  اإلسعاف، إلحالة المصابين إلى خارج المدينة.هناك نقص في الوقود وسيارات 
 غير كافية رعاية الالحقة للعمليات الجراحيةتوفير العلى  قدرةال هناك نقص في. 

 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 
 :االحتياجات

 قطعة أرض  0،111 لـتثبيت مرافق المياه والصرف الصحي إلى حتاج شركاء مجموعة المياه والصرف الصحي ي
قطعة  2،011ل تثبيت مرافق المياه والصرف الصحي  إلى أيضاً  ونحتاجكما ي ،القيارة في قاعدة في موقع الطوارئ

 الحاج علي. في موقع الطوارئ أرض
  ة شرق مدينإلى  إدارة النفايات الصلبةخدمة وسيلة مستدامة إليصال المياه الصالحة للشرب و هناك حاجة إلى

 .الموصل
  مكن الوصول حديثاً أمرافق المياه والصرف الصحي الكافية في المدارس في المناطق التي هناك حاجة ماس ة لتوفير. 
  في مواقع التدقيق األمني ونقاط العبور. مرافق المياه والصرف الصحييحتاج النازحون حديثًا من الموصل إلى 

 

 االستجابة:
  أسرة( خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات القائمة والمواقع المؤقتة. 32،220) اً نازح 201،603يتلق ى 
 متر مكعب في اليوم  4،311بالصهاريج بمعدل الصالحة للشرب  المياه نقلبعملية شركاء المياه والصرف الصحي ، يقوم يناير /منذ أواخر كانون الثاني

 حيًا سكنيًا في شرق الموصل يوميًا. 40الواحد إلى 
  وتطوير مرافق ، لعليلام احمفي  وزارة الهجرة والمهجرينقطعة ارض في مخيم  2،111ـ توسع مرافق المياه والصرف الصحي لب المجموعةشركاء يقوم

 .األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين لمفوضيةالتابع مام العليل حقطعة ارض في مخيم  0،111لـ المياه والصرف الصحي 
  في قطعة  062، وومواقع الطوارئ المخيماتلمياه والصرف الصحي الجاهزة عبر ة أرض مخصصة لخدمات اقطع 20،064في المجموع، تم إعداد

 .شخص يحتمل نزوحهم 420،206لخدمة  العبور مواقع
  الحاج علي. في في موقع الطوارئ قطعة أرض 4،211ألول تم االنتهاء من تركيب شبكة مياه األنابيب 

 

 والمعوقات:الثغرات 
  في شرق الموصل هإعادة تأهيل محطات معالجة المياتمويل إلى ال تزال هناك حاجة ماسة. 

 
 
 

2،326،226 
 داخل وخارج المخيمات اً شخص

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
ية والنظافة  الصح ي  22 منذالصح 

 .4126 تشرين األول/ أكتوبر
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 الحماية
 :االحتياجات

  جميع المدنيين النازحين من منازلهم إلى مناطق آمنة، دون عائق ال مبرر له، حيث  وصولهناك حاجة للتأكد من
 يمكنهم الحصول على الخدمات اإلنسانية األساسية.

 المدني في مواقع النزوح، وخاصة في بعض مخيمات جنوب الموصل. هناك حاجة كبيرة إلى الحفاظ على الطابع 
 لمنع االنفصال اأُلسري في مواقع التدقيق األمني/ مواقع العبور.  هناك حاجة 

 

 االستجابة:
  أكتوبر/ األولتشرين  22منذ  من خالل شركاء الحماية اً صشخ 323،022تم الوصول إلى. 
  ُمام حم سريع للحماية في تقيي تم االنتهاء منففي األسبوع الماضي،  وخارج المخيمات. داخل أكتوبر/ األولتشرين  22تقييمًا سريعًا للحماية منذ  34جري أ

وأشار التقييم إلى أنَّ العناصر المسلحة تتحرك بحرية في بعض المخيمات، وتشكل مسألة االنفصال اأُلسري مبعث  .مع الشركاءمشاركة النتائج  تتمو  العليل
 قلق، وهناك حاجة إلى المزيد من الدعوة إلى حماية األطفال، وتحتاج العديد من اأُلسر إلى الخدمات األساسية.

  ،حالة و العام،  واالجتماعيمن خالل الدعم النفسي  اً شخص 41،602تم الوصول إلى خالل الفترة المشمولة بالتقرير حالة من قبل فرق الحماية  23،202ا 
 .متنقلة لتقديم المساعدة المتخصصةال

 فتى( اإلسعافات  22و، فتاة 22طفالً ) 220 تلق ى، و واالجتماعي( الدعم النفسي فتى 2،440و فتاة، 030طفالً ) 4،260 تلق ىرير، خالل الفترة المشمولة بالتق
 02،024 تلق ى. كما واالجتماعيفتى( الدعم النفسي  42،200و فتاة، 44،024) طفالً  22،242 تلق ى، أكتوبر/ األولتشرين  22ية النفسية. ومنذ األول

 ية النفسية.األولفتى( اإلسعافات  46،040و فتاة، 42،222طفاًل آخر )
  وبذلك يصل العدد الُكلي إلى األسبوع الماضيخالل  فتًى( 21و، فتاة 46)من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  طفالً  66 تسجيلتم ،

من األطفال غير فتًى(  64وفتاة،  242) مع ُأسرهم طفالً  00شمل  عوتم جم .أكتوبرتشرين األول/  22فتًى( منذ  602وفتاة،  260طفاًل ) 2،200
تشرين  22فتًى( منذ  321وفتاة،  316) 626، وبذلك يصل العدد الُكلي لألطفال الذين تم جمع شملهم مع ُأسرهم إلى ذويهم عنالمصحوبين والمنفصلين 

مولة بالتقرير، كما الفترة المشخالل ( للحصول على الخدمات المتخصصة فتى 211فتاة، و 04طفاًل ) 204ك، تمت إحالة . باإلضافة إلى ذلاألول/ أكتوبر
ل ، وبذلك يصفتًى( الذين لديهم مخاوف تتعلق بالحماية للحصول على الخدمات المتخصصة 2،232فتاة، و 2،324طفل ) 3،216مجموعه  تمت إحالة ما

 .تشرين األول/ أكتوبر 22فتى( منذ  2،032فتاة، و 2،242عدد الكلي إلى )
  التخفيف من بما في ذلك معلومات حول العنف الجنسي،  من خالل توفيررجاًل  22فتى، و 02وفتاة،  301و ،امرأة 303خالل األسبوع، تم الوصول إلى

الرعاية المتخصصة بما في ذلك مختلف انواع لتلق ي فتيات  21فتى، و 24امرأة، و 20رجال، و 2ل وقد ُأحي .طر، وخدمات العنف الجنسي المتاحةالمخا
المساعدة  شخصاً  20 كما تلق ى امرأة الدعم النفسي واالجتماعي في حاالت الطوارئ، 260فتاة، و 224 تتلقو . 2في مخيم نركزلية  إدارة حالة العنف الجنسي

وتم  معلومات عن الخدمات العنف الجنسي المتاحة.ة من اللوازم النسائية، و مجموع 601تم توزيع هذا،  إلىباإلضافة  .العنف الجنسيبالقانونية المتعلقة 
 فرق متنقلة مختصة بالعنف الجنسي. 6نساء في المركز، و 21تقديم هذه الخدمات عن طريق 

 

 الثغرات والمعوقات:
  َّخطر العنف لى إالنساء والفتيات ، يعر ض ضاءة لياًل ، وعدم توفر اإلي بعض المخيماتالمنفصلة ما بين الجنسين فقلة مرافق المياه والصرف الصحي إن

 .المحتمل الجنسي
 .هناك حاجة إلى المزيد من القدرات لضمان تقديم خدمات إدارة الحالة الشاملة وخدمات األطفال المنفصلين عن ذويهم 
 
 
 
 

323،022 
 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 

 أكتوبر/ األولتشرين  22منذ 
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 التعليم  

 :االحتياجات
  طفاًل في سن الدراسة، ومن بين هؤالء، فإن  20،012من بين النازحين من أزمة الطوارئ في الموصل، هناك

ن هذه األعداد في تزايد سريع ومست .في الوقت الحالي ال يتلق ون أي نوع من التعليم النظاميطفاًل  20،660 مر، وا 
 بينما تستمر اأُلسر بالفرار من غرب مدينة الموصل

 
 

 االستجابة:
  230 كما تلق ىطفل.  211في حمام العليل، ويستفيد منها  مؤقتة للتعلمجديدة مساحات التعليم إنشاء مجموعة خالل الفترة المشمولة بالتقرير، أكمل شركاء 

، ومواقع وجدعة، M2وحسن شام  ،M1خازر و ، 1 نركزليةدعم من برامج التعليم غير النظامي في مخيمات مؤخرًا الفي المائة من الفتيات(  20) آخر طفالً 
 القيارة ومدينة تكريت.وقاعدة الحاج علي، في الطوارئ 

 في مخيمات خازر،  البرامج التعليمية في المساحات المؤقتة للتعلم( في فتاة 20،012و ،ىفت 22،330)من النازحين  طفالً  34،030ما مجموعه  يشارك
تم  اكم، لمعالتأهيلها في تكريت و  التي تم الفصول الدراسيةفي ك ، وكذلي الحاج عليوقيماوة، ومواقع الطوارئ ف، 2ونركزليةوزيلكان،  وجدعة،، وحسن شام

 .حي القادسية شرق مدينة الموصلإنشاء مساحات مؤقتة للتعلم في 
 حتى الذين تم تسجيلهم فتيات(  % 00) طفل 3،020، وفتيات( في مخيم خازر % 01)طفل  3،111التعليم النظامي في المخيمات، التحق البدء ب عقب

 .قيماوة مساحات مكتملة في التحاق مماثلة فيعملية  تجريو . M2، وحسن شام U 3 حسن شاماآلن في مخيم 
  مدرسة في شرق الموصل،  411مليون كتاب مدرسي إلى  2.2التعليمية، كما تم توزيع أكثر من طفل على اللوازم  01،111معلم و 2،111أكثر من حصل

 سبورة. 2،111للفصول الدراسية، و طاولة 3،111باإلضافة إلى 
  سرين جارية.يتسجيل األطفال، وتوظيف وتدريب المُ  علمية تزال والوحمام العليل هذا األسبوع،  جاماكورفي مخيمات  مؤقتة للتعلمجديدة مساحات تم فتح 
 

 الثغرات والمعوقات:
 مية وحسن شام ، بما في ذلك ةغير كافي رب الموصلمن غلنزوح المقررة لحاالت االمخصصة في المخيمات الجديدة  يةلتعليمأن المساحة ا  .U2السال 
  والمساحات الصديقة للطفل اتمخيمها مؤخرًا، فضاًل عن الفتحالتي ُأعيد دورات التوعية من مخاطر األلغام داخل المدارس إلى هناك حاجة ماسة ،

 ر غير المنفجرة.الذخائبمن األراضي الملوثة  قريبة جداً ال العليلمام في حخاصة و 
  لموصل مدينة ا شرق أخطار المتفجرات في المدارس في عملية التخلص منمن شركاء مكافحة األلغام في إعادة تدقيق المستمر إلى الدعم ماس ة هناك حاجة

 والقيارة.
 المطلوبة في المخيمات.الخيام الرسمية داخل للعمل في جميع مدارس  اً معلميها رسمي زجعاجزة عن  مديرية تربية نينوى ال تزال 
 

 الدعم اللوجستي 
 المساحة التخزينية المتوفرة:

 طنًا  0،404، والتي تعادل سلع اإلغاثةمن  اً مكعب اً متر  21،662 ت المجموعةتسل م، منذ بداية عمليات الموصل
 إنسانية.منظمة  33بالنيابة عن  مترياً 

  وذلك للتخليص الجمركيحول نقطة خدمات موحدة  ونتائجالتي طرأ عليها تحسينات جراءات اإلتقديم لمارس آذار/  2تم عقد ورشة عمل مشتركة في ،
إلدارة لمن المجموعة اللوجستية، والمركز المشترك لتنسيق األزمة التابع  شخصاً  01 حوالي قام. المعنيةلتشجيع التواصل المباشر بين الجهات الفاعلة 

 أفضل الممارسات. ومشاركةالمتبقية بتحديد العقبات والمنظمات المشاركة  الكوردستانية

34،030 
من  40وفتاة تم تسجيلهم في  فتى

 المساحات التعليمية المؤقتة

 مكعبًا مترًا  4،340
ل خالمن المواد غير الغذائية تم تسل مها 

 هذا األسبوع
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  من المساحة السطحية  اً إضافي اً مربع اً متر  201توفير وقامت ب ،ديبكةفي مخيم  المتنقللتخزين تين متنقلتين لوحدبنصب  الدعم اللوجستيقامت مجموعة
( لدعم العمليات في غرب وجنوب اً مربع اً متر  201في حمام العليل ) وحدتين للتخزين كما تم تنصيبفي مساحة التخزين المشترك للمجتمع اإلنساني. 

 مدينة الموصل.
 اآلن الشحنات ويستقبلون متر مربع(،  411كجلي )كو إدارة المستودعات في  الدعم اللوجستيمنظمة غير حكومية شريكة لمجموعة  رسمياً  تسلمت

 اإلنسانية.
   من المساحة مشغولة(. %30)مترًا مكعبًا متوفرًا  46،120هناك 

 

 الثغرات والمعوقات:
 .هناك أعداد أكبر من النازحين من شرق الموصل، لذا تشتد الحاجة إلى مساحة تخزينية أكبر في حمام العليل 

 

 في حاالت الطوارئ االتصاالت 
 واستجابته إلى أزمة الموصل من خالل  اإلنساني دعم المجتمع مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ تواصل

عن طريق مكتب أحد المنظمات غير الحكومية في القيارة وفي مكتب الشركاء في  تقديم خدمات االتصال باإلنترنت
 المجال اإلنساني في موقع الطوارئ في قاعدة القيارة. 

 في  نترنتخدمات اإلبمهمة إلى القيارة لتحسين  االتصاالتمنظمة و  في حاالت الطوارئ االتصاالتمجموعة  تقوم
 .الموقع

 
 

 الثغرات والمعوقات:
 مهم لإلبالغ. ءشي ال يوجد 

 
 

   التنسيق والخدمات والمشتركة   
 االستجابة:  

  خالل الفترة المشمولة بالتقرير الموصل تتعلق بأوضاع مكالمة 412تلق ى مركز معلومات النازحين في العراق. 
من مدينة الرئيسية األربعة  تصاالتاالكانت و من نساء.  %42و ،من رجال االتصاالتمن  %20حوالي  تكانو 

(، وثم المساعدة النقدية %22وتليها االتصاالت حول المساعدة التي تقدمها الحكومة ) (،%32) المساعدة الغذائيةتتعلق باالستفسار عن  الموصل
 (.%24( والحماية )20%)

  في مدينة الموصل  الحربيةتيجة لألعمال ن اً نازح 400،442 هناك أنبلمنظمة الدولية للهجرة أشارت مصفوفة النزوح التابعة ل آذار/ مارس، 24اعتبارا من
 .4126 أكتوبر /األولتشرين  22التي بدأت يوم وأطرافها 

  نوفمبر  في الفترة من تشرين الثاني/ جمع المعلوماتبعثة ل 226بإجراء العراق  ألجللجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية قام المنسقين الميدانيين من
التواصل مع الجهات المعنية في و الشمال والشرق والجنوب الشرقي والجنوب من مدينة الموصل  إلى، إلى القرى والبلدات 4122مارس آذار/ إلى  4126
(، 6) مخمورو (، 31نمرود )و (، 20الحمدانية )و (، 6برطلة )و (، 6تلعفر )و (، 0تلكيف )و (، 46)بعشيقة ، بما في ذلك: المناطقفي نفس  عموق 414

، أجرى 4122مارس عام آذار/  21-2 الفترة منخالل و (. 20مام العليل )حو (، 2وشرق مدينة الموصل )(، 4الحضر )و (، 41القيارة )و  (،31الشورى )و 
 القيارة.إلى  3و ،حمام العليلإلى  2وشرق مدينة الموصل، ى إل 2إلى دهوك، و 2و، تلعفر قضاءإلى  3بعثة إنسانية:  22 المنسقين الميدانيين

 يومياً 
للمنظمات غير الحكومية تقديم المساعدة 

 لالتصاالتدعم البنية التحتية من خالل 
ةاإلنساني  

 يومياً 
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

أكتوبر/ األولتشرين  22منذ   
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 بـ االتصاللمزيد من المعلومات، يرجى 
 rance@un.org ،دايميان رانسي السيد

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

 

 الثغرات والمعوقات:
  مهم لإلبالغ. ءشيال يوجد 

 

 

 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

ال الفريق الُقطري حسب الحاجة. وال يز ، و األسبوع في مرتين، ويلتقون ةاإلنسانيالوكاالت التي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون 
يقوم الفريق العامل في العراق. وس ةاإلنسانيلإلشراف على االستجابة  الشريكة بين اأُلمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنساني

رينالمشترك، الذي يتألف من المركز المشترك لتنسيق األزمات، ووزارة الهجرة  كل رة واحدة في م باالجتماع، ةاإلنساني، ومكتب اأُلمم المتحدة لتنسيق الشؤون والُمهج 
د اجتماع بين هذا المركز . ويعقأربيلالمتخصص في  ةاإلنسانيبتأسيس مركز العمليات للموصل. قامت أوتشا  ةاإلنسانيلضمان التنسيق التشغيلي لالستجابة  اسبوعين

رينالمتخصص   اإلنسانيار التنسيق . ويقوم إطومنسقي المجموعات كل أسبوع، المشترك مركز تنسيق األزماتو والمركز المشترك للتنسيق والرصد، ، ووزارة الهجرة والُمهج 
 .ةاإلنسانيوحماية المدنيين، وضمان أمن العاملين في مجال المساعدات  ةاإلنسانيالدولي بمهمة تسهيل وصول المساعدات  العسكري-المدني

 

 

 

 

 

 األزمة عن خلفية 
 بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 4122 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 
 قام ،4122 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 011،111 من أكثر وتسببت في نزوح بسرعة العنفتنامت آثار و  ،والفلوجة الرمادي مدينتي

 يالىد في محافظات مناطق ذلك في بما العراق، شمال من كبيرة وأجزاء الموصل مدينةبالهجوم واجتياح األخرى  المسلحة الجماعاتتنظيم داعش بالتعاون مع 
 األساسية، نساناإل حقوقانتهاك و  المدنيين ضد ومنهجية جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى وقد. الدين صالحو  ونينوى وكركوك
بلغ عدد  حيث إنسانية في العالم،أزمة العراق اآلن أكبر  يواجه ونتيجة لذلك، .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوطوُفرضت  األساسية، الخدمات وتوقف

ماليين شخص بسبب العنف، ومن بين  2، نزح أكثر من 4122شخص. ومنذ كانون الثاني/ يناير ن ييمال 21أكثر من اإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاص
 ماليين نازح في الوقت الحالي. 3هؤالء، هناك 
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