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principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

 للموصل اإلنسانيةالعراق: االستجابة 
                                   (/ ديسمبراألولكانون  52 – 19) 13رقم اإلنساني تقرير الوضع 

 
  

رقام والمواقع المدرجة في تكون األ فمن المحتمل أن  ر الوضع، في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ونظرًا لسرعة تغي   اإلنسانيةالمتحدة لتنسيق الشؤون  اأُلممتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب 
 . 2016الثاني/ يناير كانون  5قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندهذا التقرير غير دقيقة 

  األحداثأبرز 
  شخص من  12،222نازح، وأكثر من  111،215هناك اآلن

العائدين، ومئات اآلالف من الفئة السكانية الضعيفة جدًا في المناطق 
 التي تمت استعادتها حديثًا، وهم بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية.

  ُيقد ر بأن هناك ما يصل عدده إلى مليون شخٍص بعيٍد عن وصول
المساعدة اإلنسانية في الموصل. وهناك قلٌق بالٌغ حول التقارير التي 

 ُتشير إلى نقٍص في الغذاء والماء.
  في صفوف المدنيين مبعث قلٍق كبيٍر، حيث اإلصابات ُتشك لال تزال 

الماضي، معظمها إصابات بالعيارات  اإلسبوعإصابة في  973بلغت 
وُأحيل نفس العدد من ، رةالنارية واأللغام، والنيران غير المباش

 الماضي. اإلسبوعاألشخاص للعناية الطبية في 
  عمال أودت بحياة ي تالو وقع عدد من الحوادث األمنية هذا األسبوع

. يةإنسان ون مساعداتأو المستفيدين الذين يتلق  اإلنسانية اإلغاثة 
 لضمان وصولالصراع أطراف جميع  دعوة اإلنسانييواصل المجتمع و 

 .لوصول إلى جميع المحتاجين أينما كانواواالمساعدات اإلنسانية 
 

 
 
 
 
 

،222923  
شخص تسلموا حصص 

االستجابة لحاالت الطوارئ 
وتشمل الغذاء والماء ولوازم 

تشرين  17النظافة )منذ 
 (أكتوبر/ األول

337،222 
شخص تسلموا المواد الغذائية 
التي تكفي لمدة شهر واحد 

/ األولتشرين  17)منذ 
 (أكتوبر

331،222 
شخص تسلموا اللوازم المنزلية 

الشتاء  لبما في ذلك لوازم فص
/ األولتشرين  17)منذ 

(أكتوبر  

222،132  
نذ )متم تقديمها استشارة الطبية 

( أكتوبر/ األولتشرين  17  
99،222 

في  حالياً شخص نازح 
 المخيمات ومواقع الطوارئ 

33،222 
للوافدين  حالياً المساحة الُمتاحة 

الُجدد في المخيمات ومواقع 
 الطوارئ
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 نظرة عامة على الوضع اإلنساني

 لقتالانتيجة  شخصاً  111،215نحو  حالياً شهرين من بدء القوات العراقية عمليات استعادة السيطرة على مدينة الموصل من تنظيم داعش، بلغ عدد النازحين مضي بعد 
 .الدائر

 
المجتمع عر ويشني. ال توجد تقديرات محددة حول عدد السكان الذين ُيحتمل بقائهم في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وال يمكن إجراء أي تقييم إنسا

 ذنملم يتم تجديد المخزونات من المواد المنزلية األساسية حيث ، غرب مدينة الموصلتدهورت األوضاع اإلنسانية ذلك وب، األوضاع اإلنسانية بالقلق إزاءاإلنساني 
 إغالق طرق اإلمداد في المدينة.

 
 الخدمات األساسية مثل المياه النظيفة الصالحة للشربالمقيمين والوافدين في المخيم إلى النازحين  وصولوتجرى معظم األنشطة اإلنسانية في المخيمات لضمان 

يوالمراحيض والخدمات  ب مدينة بعض المخيمات وال سيما جنو في دد بصورة عاجلة الستيعاب الوافدين الجُ التي جرت التوسع  أعمال على الرغم منو ة والغذائية. الصح 
سكنية  فر مساحاتتو ضمان فإن  ،لشركاء في المجال اإلنساني والنظراء الحكوميينوبالنسبة ل تلبية الطلب على بعض الخدمات األساسية. هناك صعوبة في  ،الموصل
في األسبوع خص ش 12،172 بـعدد النازحين  هذا وقد إرتفعلحة. أولوية مُ ُيعدُّ حملة عسكرية في مدينة الموصل أية تصعيد جر اء  حديثاً  زحينالستيعاب النا جديدة

زل واألماكن المنا علىغير مباشر و متفرق  هناك تبادل إطالق نارمن مدينة الموصل،  حديثاً  الُمستعادةفي األحياء  الخدمات األساسية نقصباإلضافة إلى و الماضي. 
 لبعض النازحين الراغبين في العودة إلى هذه المناطق. عامل ردعٍ  أيضاً ، وُيش كل العامة

 
 ،ديسمبر /األولكانون  55 بتاريخو مدينة الموصل. شرق في اإلنسانية عمليات االغاثة ، األمر الذي أثر سلبًا على عدة حوادث أمنية حدثتفي األسبوع الماضي، و 

، مدينة الموصلرق شإلى  المؤدي تقع على الطريق الرئيسي كوكجلي وبما أن  ، في الضواحي الشرقية لمدينة الموصل. كوكجلي في منطقة مفخخةانفجرت ثالث سيارات 
. كوكجليداخل  بشكٍل جيدٍ المساعدات  ة تقديمملي، حيث تجري عمدينةالشرق إلى  اإلنسانيةقوافل المساعدات على سير لهجمات في هذه المنطقة فمن الممكن أن  تؤثر ا
إنسانية مساعدات  إثناء توزيع بنيران مدافع الهاونمصرعهم مستفيدين إغاثة و عمال حيث لقى لسابقين، حوادث أمنية كبيرة في اليومين اعقب وجاءت هذه التفجيرات 

تلق ي الوصول إلى هذه المناطق و و وضع مبادئ توجيهية لتخفيف المخاطر لتحسين سالمة عمال اإلغاثة في األمم المتحدة الحكومة  وتشاركفي شرق مدينة الموصل. 
ويواصل المجتمع اإلنساني دعوة جميع أطراف الصراع لضمان السماح بوصول المساعدات ستجابة سريعة للمساعدة. ا تقديم، مما يساعد على المستفيدين المساعدات

 اإلنسانية إلى جميع المحتاجين أينما كانوا.
 

من شرق الموصل إلى مستشفيات أربيل في األسبوع إصابة  973 حوالي ُأحيلتصابات بشكل كبير في شرق مدينة الموصل خالل الشهر الماضي. وقد حد ة اإل إرتفعت
في حالة  662 التي بلغت تقريباً زيادة ملحوظة بالمقارنة مع الحاالت  . وُتشك ل هذهن أعيرة نارية ونيران غير مباشرةمعظم هذه اإلصابات ناجمة ع وكانت الماضي،

يمراكز استقرار الحالة  لتوفير المزيد من ماس ةهناك حاجة و قبل ثالثة أسابيع.  ةإصاب 122األسبوعين الماضيين، و ط بالقرب من مناطق الخطو  ة لإلصاباتالصح 
ة بالرعاية  األمامية لتوفير ميداني قرب  منظمة غير حكومية في الوقت الحالي ببناء مستشفى وتقوم. الصح ي ستقرار، وتحقيق اإلاإلصاباتورعاية الُمصابين فرز الخاص 

 أربيل. في اإلسعاف وتخفيف الضغط على المستشفياتسيارات صير رحالت برطلة، لتق
 

ي هذه المناطق على ف ويعتمد السكانشرق مدينة الموصل.  مناطقفي  نيالمتبق   للسكانإنساني كبير  قلقٍ  ُيشك ل مبعثنقص الغذاء ومياه الشرب جدًا بأن من الواضح 
مدينة  شرق شخص في 12،222إلى ما يقرب من  يومياً بالصهايج لتر من المياه  122،222 نقل ويجري، وجمع مياه األمطار لتوفير المياه. اآلبار المحفورة حديثاً 

ذائية والمياه والنظافة لغاإلمدادات ا وستبقىلتلبية احتياجات جميع السكان المتضررين. المياه  مصادر حت ى تتم استعادة لمياهوستكون هناك حاجة لزيادة توفير االموصل. 
ي  سمحت الظروف األمنية بذلك.متى ما لتسليمها إلى أحياء شرق الموصل،  جاهزةة الصح 

 
يالتأكد من عدم تلو ث مياه الشرب بمياه الصرف  وهناك حاجة إلىفيضاناٍت في بعض المخيمات،  إلى حدوث المستمر ة أد ت  األمطار الغزيرة لسيطرة على ، واالصح 

الوقود والمالبس ويعدُّ المأوى والتدفئة و ، مع تساقط الثلوج في بعض المناطق. اه. وانخفضت درجات الحرارة أيضاً الُمعدية الُمحتملة التي تنتقل عن طريق المياألمراض 
 .وية للعديد من األشخاص المتضرريناألولوالبطانيات من اإلحتياجات ذات 
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كيس  5،622و ،الدقيقكيس من  1،222و من األرز، كيس 1،522و صندوق من زيت الطهي، 3،722تم توزيع ديسمبر، / األولكانون  19-21بين وفي الفترة ما 
رينوزارة الهجرة كما قامت للحكومة. التابع نظام التوزيع العام عن طريق  من محافظة نينوى حديثاً  الُمستعادةالسكر في المناطق  من نينوى، محافظة ن ضمأيضًا  والمهج 

 .خيمة 1،222و، سخان 1،622ومجموعة من مستلزمات النظافة،  7،222و غذائي، صندوق 11،222بطانية و 32،222بتوزيع 
 
 

 التمويل

 
 

 
في المائة من المبلغ  95مليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل حوالي  536.6 إلىلنداء العاجل للموصل امساهمات إرتفعت قيمة  ،ديسمبر/ األولكانون  52عتبارًا من إ

ذ أنشطة االستجابة وتنفي وتوفير لوازم فصل الشتاء ،اتتكثيف جهود التأهب لتعزيز قدرة المخيمفي المجال اإلنساني  واصل الشركاءوبهذه المساهمات، يالمطلوب. 
. مينللمساعدة اإلنسانية، بما في ذلك كل من النازحين والفئة السكانية الضعيفة من الُمقي لجميع المحتاجين لتقديم أنشطة االستجابةيخطط الشركاء و  اإلنسانية األساسية.

وُيذكر بأن  .الدعم للصحة اإلنجابية، وأنشطة فصل الشتاءلتقديم مليون دوالر أمريكي  13.1قدره مبلغ على صرف الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ  صادقوقد 
مليون عراقي من  7.3مليون دوالر أمريكي لتوفير المساعدات الُمنقذة للحياة إلى  361في المائة من المبلغ المطلوب والبالغ  31للعراق تلق ت  اإلنسانيةخطة االستجابة 

 الفئة السكانية الضعيفة.
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   اإلنسانية االستجابة
 آلية االستجابة السريعة     

 :اإلحتياجات
   إلى حتاجون ي ، أو الذين هم في طريقهم للنزوح إلى المخيماتطق التي تمت استعادتها حديثاً انفي الم نيالنازحإن

 مساعدة عاجلة بسبب انهيار الخدمات األساسية.
 

 االستجابة:
  (شخصاً  11،253) ُأسرة 5،253إلى  في حاالت الطوارئ حصة من مجموعات آلية االستجابة السريعة 5،236خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم توزيع .

 1،163) قاعدة القيارةومخيم ، (3،399شخص(، ومخيم خازر ) 1،195)جدعة  النازحة الوافدة الى مخيم اأُلسركما تم توزيع معظم المجموعات على 
  .شخص( 511ومخيم ديبكة )شخصًا(  131شخصًا( ومخيم قيماوة  ) 1،296وحدود فيشخابور )شخص( 

  173،311لى بة السريعة بتوزيع حصص المساعدة ع، قام شركاء آلية االستجاأكتوبر/ األولتشرين  17منذ بداية العملية العسكرية في الموصل يوم 
 في المناطق التي تمت استعادتها حديثًا في مناطق شرق الموصل. شخصاً  53،177 وكان من ضمنهمطفاًل(،  91،772) شخصاً 

  ي التمختلف اللوازم  التي تضممجموعة النظافة و االستجابة الفورية التموينية، حصص من  كيلو غراماً  15من  آلية االستجابة السريعةتتكون مجموعة
 كما ضم ت لوازمًا نسائية تابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان.وحاويات المياه؛ ، من مياه الشرب المعبأة لتراً  15و ،لكل ُأسرة سبوعتكفي لمدة إ

 
 

 الثغرات والمعوقات:
 .ال يوجد شيء مهم 

 
 

331،731 
شخص تسلموا حصص آلية 

تشرين  17) منذ  االستجابة السريعة
 (أكتوبر/ األول
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دارة المخيم    تنسيق وا 

 :اإلحتياجات

  اختار ما تبقى منهم السكن  فيمالسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ، ل حالياً من النازحين شخص  99،222لجأ
 الرسمية. غير مع المجتمعات المضيفة والمواقع

  .اطاقاته اآلن إلى كامل وقيماوة، وخازر، مخيمات حسن شام وقد وصلتالنزوح آخذ في اإلرتفاع بشكل ثابت 
شكل مؤقت، رة بوصل مخيم جدعة طاقته اإلستيعابية المقر   .في الوقت الحالي قيد اإلنشاء ال تزالإن  أعمال التوسع في بعض المخيمات اإلستيعابية. 
جاهزًا في منتصف  5جاهزًا في األيام القادمة، بينما ُيتوقع أن يكون نركزلية  1سيكون مخيم نركزلية  مساحة سكنية بصورة عاجلة. 5،222ويجري تهيئة 

 شهر كانون الثاني/ يناير. 
 

 االستجابة:

 دارة المخيم قام شركاء مجموعة يالمياه والصرف  مجموعةو  ،تنسيق وا  ملة في حتموقع الطوارئ المُ  ي ن منتحديد موقعين إضافيب مأوىال مجموعةو  ،الصح 
دام هذه الموافقة على استختنسيق الشؤون اإلنسانية، والتنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية من أجل األمم المتحدة ل مكتب من دعموباألسبوع الماضي. 

دارة المخيم ب ، قامت مجموعةاألرض  تطوير مخيمات جديدة.تنسيق وا 
 والخدمات اللوجستية، والصحة، واألمن الغذائيالصح يشركاء في دعم إعداد مواقع الطوارئ ليتسنى لمجموعات المأوى، والمياه والصرف ال يستمر ،، 

 والتعليم تقديم المساعدة والخدمات. ،والحماية
  دارة المخيمواصلت مجموعة الشركاء في المجال اإلنساني والسلطات المحلية لمعالجة الثغرات الرئيسية التي تم تحديدها  كل مندعوة  مجموعة تنسيق وا 

 .حالياً في مواقع الطوارئ والمخيمات التي تستقبل النازحين 
 

 الثغرات والمعوقات:
   وخاصة في مناطق شرق مدينة الموصل.عداد مساحات سكنيةإلاد السريع ستعداإل غير قادرة علىفي المخيمات الكاملة خدمات الدعم  عملية إنشاء إن ، 
 دارة . وقد قامت مجموعة تنسبعض الخدمات األساسية في اإلسبوع الماضي تركيبإلى تأخر  قاعدة القيارة موقع الطوارئ في تسببت الفيضانات في يق وا 

 معالجة القضايا المهمة في الموقع.بوالمنظمة الدولية للهجرة  ،الصح يمجموعة المياه والصرف ، و مجموعة المأوىمع  بالتعاونالمخيم 
 
 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :اإلحتياجات

 إلى  السكان المحتاجين. إن  الكريمالمناسب و  والمأوى لمخيمات إلى المواد غير الغذائيةيحتاج السكان داخل وخارج ا
خرى والفئات السكانية الضعيفة األ ،مؤقتة، والذين يقيمون مع عائالت مضيفة مآويالقاطنة في  اأُلسر هم المساعدة

 ها.المتبقية في منازل
  ،إلحتياجات والبطانيات من ا ،المالبس الدافئةووسائل التدفئة، والوقود، و ، المأوىكل من عتبر يُ مع قدوم فصل الشتاء

 وية.األولذات 
 
 
 
 

173،33 شخص يمكن اسكانهم اليوم في   
 المخيمات ومواقع الطوارئ

222،331  
الذين حصلوا على المواد  األشخاصعدد 

/ األولتشرين  17غير الغذائية منذ 
 أكتوبر
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 االستجابة:
  ضعيفة الللفئة السكانية مجموعة من المواد غير الغذائية  3،522تم توزيع في المخيمات، كما  اإلسبوعمجموعة من اللوازم غير الغذائية هذا  7،363تم توزيع

 331،222، من خالل الوصول إلى 22،167إلى  / أكتوبراألولتشرين  17الموزعة منذ لمواد غير الغذائية ، وبذلك يصل العدد اإلجمالي لخارج المخيمات
 شخص.

  ات سخانالمالبس و  ، وتضمنتاإلسبوعهذا  لوازم الشتاء أيضاً مجموعات المواد غير الغذائية ن األشخاص الذين تسلموا م %13منذ بداية االستجابة، تسلم
 إضافية، وجراكن للحصول على الوقود، والحصير الحرارية.

 وبذلك يصل ، ُأسرة 16،162، وسخانات إلى ومدافئ ،/ فرشات، والمواقدوبطانيات  ،، مثل األحذية والسجاداإلسبوعسلعًا موسمية إضافية هذا  تم توزيع
 .ُأسرة 61،279إلى أكثر من  أكتوبر/ األولتشرين  17التي تسل مت هذه اللوازم منذ  اأُلسرمجموع 

 رينمعظم التوزيعات من قبل وزارة الهجرة  وجرت، اإلسبوعخيمة هذا  5،772توزيع  تم وفير التي ت، وبذلك يصل العدد اإلجمالي للخيام الموزعة ، والمهج 
 شخص. 163،222. وهذه توفر المأوى إلى حوالي 57،222المأوى في المخيمات ومواقع الطوارئ إلى 

 لتوفير الحلول الطارئة للسكان الوافدين على المدى القصير، وبذلك يصل عدد لوازم هذا األسبوع  وارئالطمجموعة من مجموعات حاالت  122 تم توفير
 . 3،631المأوى الموزعة إلى 

 ل يصوهكذا الصراع،  جر اءالتي تضررت لألسر خارج المخيمات، وذلك لسد المنافذ  وارئالطمجموعة من مجموعات سد المنافذ في حاالت  313 تم توفير
 شخص. 37،222ما يقرب من  ويستفيد منها، 5،113 إلى أكتوبر /األولتشرين  17الطوارئ منذ  لوازم سد المنافذ الموزعة في حاالتإجمالي 

 م ، والعلالقيارةو القادسية، و ، وقيماوةديباكه، و ، وحسن شامخازر، العلى مخيمات  المأوى والمواد غير الغذائية خالل األسبوع أساساً  أنشطة ركزتت
 .تكريتو السليمانية والموصل و الحمدانية و كركوك، أقضية في  اتالمخيم خارجالتوزيعات و 
 

 الثغرات والمعوقات:
  يصال ومواطن الضعف لدى السكان،حتياجات لإلإجراء تقييم إن  عملية  بسبب حدياً شكل تتُ زال تال  ،حديثا المستعادةالمناطق  ىالمواد غير الغذائية إل وا 

 حتياجات اإلنسانية.اإل حولمحدودية المعلومات 
 ُتشك للخاصة ياجات احتملية تحديد مستفيدين محتملين واإلومع ذلك فإن ع ؛مضيفة، وتسعى المجموعة لمعالجتهاال لأُلسراالستجابة عم هناك فجوة في د 

 تحديًا.
 والشركاء اآلخرينلتحسين التنسيق داخل المجموعة، وكذلك بين المجموعات  هناك حاجة إلى. 

 

 األمن الغذائي  

 :اإلحتياجات
  المساعدات الغذائية الجاهزة فور وصولها الى مواقع التدقيق األمني والمخيمات والمساعدة إلى  النازحة اأُلسرتحتاج

 الالحقة في شكل حصص غذائية شهرية.
  يفة إلى األغذية المضالنازحين والمقيمين والمجتمعات ، بما فيهم الُمستعادةفي المناطق ضعيفي الموارد يحتاج السكان

متاحًا، كما يحتاجون إلى المساعدات األخرى  اإلنسانيةصبح وصول المساعدات الجاهزة كاستجابة فورية عندما يُ 
 .لتكملة المساعدة الحكومية على شكل حصص غذائية جافة

  يث غالبًا ما ح أسعار المواد الغذائية تشكالن مخاوفهم الرئيسية،ة فرص العمل وارتفاع ، إلى أن  شح  حديثاً في المناطق التي تمت استعادتها  اأُلسرُتشير
 يفتقرون إلى نظام التوزيع العام للحصص الغذائية.

 
 
 
 

225،336  
شخص تم الوصول إليهم من خالل 

 32لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
  أكتوبر/ األولتشرين  17يومًا منذ 
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 االستجابة:
  في مخيمات  اً نازح 35،273 (، بما في ذلكشخصاً  11،123) ُأسرة 3،171، قام شركاء المجموعة بتوزيع حصص غذائية جافة ل اإلسبوع الماضيخالل

، وتغط ي حاالت مختلطة من السكان بما في ُمستعادة مناطق 3من الفئة السكانية الضعيفة في  شخصاً  3،232 ، وكذلك إلىالقيارةوقاعدة  وجدعة ،خازر
  .ذلك األشخاص من القرى القريبة

  وديبكةحسن شامساخنة للنازحين في مخيمات خازر، و غذائية وجبة  1،625قام شركاء المجموعة بتوزيع ،. 
  رينقامت وزارة الهجرة ومناطق ، في مخيم جدعةوجبة غذائية جاهزة للسكان  7،522وكذلك  ،حصة من الحصص الغذائية الجافة 3،722بتوزيع  والمهج 

 ُقرى نمرود.

 
 الثغرات والمعوقات:

 وتقديم المساعدات الغذائية في المناطق التي أمكن المجموعة والتواصل مع الشركاء خارج نظام المجموعة. شركاء صل المجموعة تعزيز التنسيق بين توا
وعدم حدوث إزدواجية في من الموارد  رالجهود لضمان الحصول على أكبر قد وتتظافر. مناطق شرق مدينة الموصل، بما في ذلك حديثاً الوصول إليها 
 تقديم الخدمات.

 لالستجابة الفورية لحاالت الطوارئ، تواصل المجموعة الدعوة والتخطيط لضمان تقديم الدعم في إعادة تأهيل ُسُبل العيش  األولتقديم المستوى  إلى جانب
 اشية في حاالت الطوارئ.عتدخالت المتوفير النقد من خالل النقد مقابل العمل والللسكان المتضررين، بما في ذلك 

 

 

ة   الصح 

 :اإلحتياجات
  تلق يلهناك حاجة إلى سيارات إسعاف إلحالة الُمصابين من األجزاء الشرقية من مدينة الموصل الى المستشفيات 

لتحسين خدمات اإلحالة  أكبر، بما في ذلك إدارة السجالت إلى تنظيم أيضاً وهناك حاجة  الرعاية الثانوية.
يداخل المخيمات وضمان التغطية  واإلستشارة الطبية  ساعة. 51ة على مدار الصح 

  يواستقرار الحالة  اإلصاباتعالج لتحتاج وكاالت الصحة الُمنفذة إلى إنشاء مراكز  ة، ومستشفيات ميدانية بالقرب من مدينة الموصل لتقديم الخدماتالصح 
ي دارة الصح   والتداخل الجراحي(. باتاإلصاة الثانوية )فرز المصابين، وا 

 

 االستجابة:
  إستشارة لألطفال الذين تقل  3،733 تم تقديم، هؤالءاستشارة خالل الفترة المشمولة بالتقرير. من بين  33،291أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه

، والغالبية العظمى اإلصاباتمن الموصل إلى المستشفيات في أربيل بسبب  شخصاً  973تمت إحالة حوالي  ،اإلسبوعوفي هذا سنوات.  2أعمارهم عن 
 بسبب أعيرة نارية ونيران غير مباشرة.

 الخدمات  لتقديمديسمبر  /األولكانون  53لمستشفى الحمدانية في  لمعالجة اإلصابات ومجموعة واحدة كاملة ،اثنين من مجموعات الجراحة تم توفير
كما تم بجروح بالغة. من الُمصابين مريض  322يمكن استخدام هذه المجموعات لعالج و من داخل الموصل.  تمت إحالتهم الذينلألشخاص المصابين 

يلرعاية لسماح الإلى مركز  أيضاً  لمعالجة اإلصابات وعة واحدة كاملةجمتقديم  ديسمبر لدعم رعاية  /األولكانون  51ية داخل الموصل في األولة الصح 
 من مناطق خط الجبهة. بالقرب اإلصابات

  اإلحالة المناسبة للمساعدة في تسهيل عملية اإلحالة للحاالت المحولة إلى المستشفيات في  لفة منتوفير أشكال مختتم توفير عيادات داخل المخيمات مع
 اربيل.

 يطوارئ بطقمين لل حسن شامالطبية في مخيم  المنشآتم دعم ت في لما يصل عدده تك التي المستلزمات الطبية األساسيةة األساسية، التي تحتوي على الصح 
 شخص. 1،222لى إ

 132،237 
 17تم تقديمها منذ  طبيةإستشارة 

 أكتوبر/ األولتشرين 
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 يجيان مجموعات صحية طارئة لمنظمة  تم تسليم خمس يالخدمات بتوفير  وتقوم منظمة جيانمريض.  2،222ل ، وتكفيةالصح  ة في مخيمات الصح 
 .وحسن شامديبكه 

  ية استشارة حول الرعاي 5،123أشارت بعض التقارير إلى تقديم إستشارة خاصة بالصحة العقلية أو تقديم الدعم  179ة اإلنجابية، إلى جانب تقديم الصح 
 سنة. 12تقل أعمارهم عن  نلقاح ضد الحصبة لألطفال الذي 13تم تقديم ما مجموعه كما النفسي اإلجتماعي. 

  على أنشطة اإلنذار  القيارة ناحيةإدخال البيانات في في مجال الطبي و  من العاملين في المجال موظفاً  32تدرب  تم، / ديسمبراألولكانون  19بتاريخ
 المبكر للكشف عن حاالت تفشي المرض.

 

 الثغرات والمعوقات:
  يالبعثات  إلى الحد منأخرى، مع حوادث ، كوكجلي مفخخة في اتانفجار سيار  حوادثأدت مدينة الموصل خالل الفترة المشمولة شرق ة إلى الصح 

 .بالتقرير
 

 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :اإلحتياجات
  يالمياه والصرف لخدمات  كبيرة احتياجاتهناك هذه  اجوتحتداخل مدينة الموصل.  الُمستعادةفي األحياء  الصح 

)حتى تتم استعادة خدمات  وخدمة نقل المياه بالصهاريجمستلزمات النظافة ومواد معالجة المياه إلى المناطق 
 المياه(.

 حقت لالكبيرة التي ضرار األفي المياه المعالجة بسبب  الجنوب والشرق من الموصل نقصاً المناطق في  تواجه
مياه هناك حاجة لتوسيع نطاق توزيع الو توفر مياه النهر غير المعالجة فقط. ت، ميةوالسال  في بعض المناطق مثل حمام العليل و محطات معالجة المياه. ب

 المعالجة.
 

 االستجابة:
 في المخيمات ومواقع العبور المؤقتة. الصح ي( خدمات المياه والصرف ُأسرة 12،333نازح ) 95،332 تلق ىي 
  12،222لتر من المياه يوميًا إلى ما يقرب من  122،222من أحياء شرق الموصل، وتم تقديم ما يقرب من  12استمر نقل المياه بالصهاريج في 

 شخص. 
  ،مخيمات ومواقع طوارئ 12في  الصح يقطعة أرض جاهزة لخدمات المياه والصرف  1،122تم إعداد تستمر أعمال التشييد. ففي اإلسبوع الماضي .

، وبذلك يصل عدد القطع شخص من اإلشخاص الذين ُيتوقع نزوحهم 125،121رض في مواقع العبور المؤقتة، لتقديم الخدمة ل أقطعة  153و
لجميع  الصح يويشمل هذا مرافق المياه والصرف .  5216/ أكتوبر األولتشرين  17منذ  51،936إلى  الصح يلخدمات المياه والصرف المخصصة 

وحاج  في مخيم جاماكور الصح يقطعة في مخيم حسن شام. وتتواصل عملية بناء مرافق المياه والصرف  3،722القطع المشغولة حاليًا، والبالغ عددها 
 .علي

 دارة النفايات الصح يمرافق المياه والصرف  أعمال صيانةستمر تفي مراكز اإلستقبال، و  الصح يصرف يستمر تقديم خدمات المياه وال كز امر جميع ي ف وا 
 .العبور المؤقتة للنازحين

  ال وحدة معالجة المياه الجديدة المياه الصالحة للشرب لك نتجومن الُمقرر أن  ت، قاعدة القيارة وجدعة القيارةتحسينات على إمدادات المياه في مخيمات تجري
 .قيد إجراءات المناقصة حالياً  وهي الُمخيمين،

  المخيم. تستمر مستقباًل فيالجيدة التي يمكن أن  ياهالجديد في برطلة موارد المالُمحتمل حددت زيارة إلى موقع المخيم 
 
 

156،221 
 داخل وخارج المخيمات شخصاً 

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
يوالنظافة  الصح ي  ة.الصح 
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 الثغرات والمعوقات:
 إمدادات ادرمص زيادةمنع المياه يالعبوات الناسفة حول بعض مرافق المياه مثل محطات الضخ وحفر اآلبار ومحطات معالجة الُمتمث ل بكبير ال خطرإن  ال 

 المياه.
 ركاء من لعديد من الشأمام ا تطوير إمدادات المياه المستدامةفي  ل عائقاً شك  تأهيل محطات معالجة المياه على المدى الطويل يُ فتقار إلى التمويل إلعادة اإل

يقطاع المياه والصرف   .الصح 
 لعمليات في ا من د بشدةشرق الموصل، مما يح   المناطق الُمستعادةتوزيع المياه في تصريح ل تتمث ل في الحصول علىصعوبات  المجموعةشركاء  يواجه

 هذه المناطق.
 
 

 الحماية
 :اإلحتياجات

  التي  اأُلسرإلى الحماية. إن   غير النازحينن داخل وخارج المخيمات والفئة السكانية الضعيفة من النازحو يحتاج
، واألشخاص المعر ضين لخطر محدد بسبب اإلعتقاد وكبار السن ،وأطفال ،ومعوقين ،تقودها نساء، ونساء حوامل
 يشكلون الفئة السكانية الضعيفة بشكل خاص.بارتباطهم بتنظيم داعش، 

  خطرًا كبيرًا في مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها. ُتشك لالعبوات الناسفة، مثل ال تزال مخاطر المتفجرات 
  اإلنفصال اأُلسري خالل النزوح وخالل التدقيق األمني، ومعالجة مسألة إنخراط األطفال مع الجماعات الُمسل حة.هناك حاجة للتأكد من أن آليات مساعدة 
  حديثاً  الُمستعادةال في القرى فرص التعليم لألطفللدعم النفسي واإلجتماعي، وتوفير  ماس ةهناك حاجة. 
  في المخيمات إضاءة كافية في الليل لزيادة السالمة والحد من مخاطر العنف الجنسي توفيرهناك حاجة لضمان. 
  ،نزوح ثانوي أو اإلعادة القسرية، والحاجة إلى ضمان األمن الكافي من  مخاطرو حرية التنقل،  ونقص فيهناك نقص في بعض الخدمات األساسية

 في المخيمات. لعاملين في المجال اإلنساني واألصولل
 

 
 االستجابة:

  أكتوبر/ األولتشرين  17من خالل شركاء الحماية منذ  شخصاً  163،119تم الوصول إلى. 
  ُفي المخيمات وخارج المخيمات.  أكتوبر/ األولتشرين  17تقييمًا سريعًا للحماية منذ  13جري أ 
  اإلجتماعيآخر من خالل الدعم النفسي و  شخصاً  7،212( من قبل فرق رصد الحماية؛ كما تم الوصول إلى شخصاً  56،319) ُأسرة 1،392تم الوصول إلى 

 .أكتوبر/ األولتشرين  17حالة من قبل فرق الحماية المتنقلة لتقديم المساعدة المتخصصة منذ  653العام، وقد تمت إحالة 
 ية النفسية األولفتى( اإلسعافات  5،562فتاة  5،293طفاًل ) 1،323 تلق ى، و اإلجتماعيفتى( الدعم النفسي و  5،159فتاة و 1،923طفاًل ) 1،237 تلق ى

 تلق ى. كما ياإلجتماعفتى( الدعم النفسي و  7،591فتاة، و 6،123طفاًل ) 13،711 تلق ى، أكتوبر/ األولتشرين  17خالل الفترة المشمولة بالتقرير. ومنذ 
 ية النفسية.األولفتى( اإلسعافات  7،932فتاة،  7،719طفاًل آخر ) 12،631

  فتى( منذ  132فتاة و 132) طفل 312، ليصل المجموع إلى اإلجتماعيينفتى( لألخصائيين  52فتاة،  55طفاًل ) 17خالل الفترة المشمولة بالتقرير، ُأحيل
 .أكتوبر/ األولتشرين  17

  ،رجاًل( معلومات حول تخفيف مخاطر العنف  732فتى، و 763إمرأة ، و 1،139فتاة ، و 1،163) شخصاً  1،192 تلق ىخالل الفترة المشمولة بالتقرير
 132ة ، وفتا 111) شخصاً  325القائم على نوع الجنس وخدمات العنف الجنسي المتوفرة. كما تم تقديم الدعم النفسي أو المشورة في حالة األزمات إلى 

حالة رجالً  31إمرأة، و  للحصول على الرعاية المتخصصة، بما في ذلك إدارة حالة العنف الجنسي. رجال(  1فتيات، و 1، إمرأة 53) شخصاً  31(، وا 
  11،372رات إلى أخطار المتفجقامت المجموعة الفرعية لألعمال المتعلقة باأللغام بتوفير التدريب التوعوي بمخاطر األلغام للتخفيف من الخطر الذي تشكله 

اإلنسانية إلى  الستجابةلتقديم اثماني بعثات  بدعمهذا األسبوع  دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغامقامت  .أكتوبر/ األولتشرين  17منذ  شخصاً 

163،119 
أنشطة تلقوا ورجاًل وامرأة  وفتى فتاة

 أكتوبر/ األولتشرين  17منذ  الحماية
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لجهات ح لاألمر الذي ُيتي، أن الموقع كان آمناً القيارة بإلى مستشفى  يةشرق وجنوب الموصل. ووجدت البعثة البحثمناطق  في حديثاً  الُمستعادةالمناطق 
 إعادة تأهيل المستشفى.في بدء الالفاعلة اإلنسانية 

 
 الثغرات والمعوقات:

  كبيرةً  فجوةً  شك ليُ إن  نقص المساعدة القانونية للمعتقلين البالغين. 
  رئيسيًا في جنوب مدينة الموصل.إن  الطابع المدني لبعض مواقع النزوح ُيشكل عائقًا 
   لوثة.القدرة، وتباطؤ الجهود لتطهير المناطق المفي الحد من  ، يتمث لرئيسياً  شكل عائقاً منفذين لألعمال المتعلقة باأللغام يُ ين نقص شركاء وطنيإن 

 
 

 التعليم  

 :اإلحتياجات
  طفالً  53،392، ومن بين هؤالء، فإن 39،372بلغ إجمالي عدد األطفال النازحين في سن المدرسة في المخيمات 

 منهم ال يتلق ون أي نوع من التعليم النظامي.
  ا عن التعليم، بعد أن غابو  تلق يفي حاجة إلى  في مناطق شرق الموصل حديثاً هناك عدد غير معروف من األطفال في المجتمعات التي تمت استعادتها

 ألكثر من عامين. المدرسة كلياً 
 

 االستجابة:
  فل طفالً  1،152 كما تم تسجيل. جدعةومخيم في قاعدة القيارة، لتعلم في موقع الطوارئ ل ةالمؤقتمن المساحات في األسبوع الماضي، تم إنشاء سبعة 

  .التي أنشئت حديثاً لتعلم ل ةالمؤقتفي المساحات  (فتاة 222 فتى 272)
 ةالمؤقتمن المساحات  51في  في الموصل الدائربسبب القتال  النازحينطفال من األ( فتى 2136؛ فتاة 1،993) طفل 12،179ما مجموعه  تم تسجيل 

 علم.التأهيلها في تكريت و  وقيماوة، وكذلك في الفصول الدراسية التي تم، وجدعة ،والقيارة، وحسن شاملتعلم في مخيمات خازر، ل
 

 الثغرات والمعوقات:
   لمتطوعين امن  محدودحيث هناك عدد في دهوك، يؤثر على استجابة التعليم،  يسرين في بعض المخيمات، وخصوصاً عدم وجود حوافز للمعلمين والمُ إن

 يسرين.لمعلمين والمُ انقل خدمات لتعلم. ويضاف إلى ذلك نقص الكتب المدرسية و ل ةالمؤقتفي المساحات 
 

 الدعم اللوجستي 

 االستجابة:

  ،منظمات  12من البضائع غير الغذائية بالنيابة عن  متر مكعب 1،922 تسل مت المجموعةفي األسبوع الماضي
 اً متر  11،175ما مجموعه  تم تسل مديسمبر، / األولكانون  55أكتوبر و/ األولتشرين  17الفترة بين  وفيإنسانية. 

 منظمة إنسانية. 51طن متري، نيابة عن  1،619من المواد غير الغذائية، أي ما يعادل ًا مكعب
  مترًا مكعبًا من  173طائرات من آلية الحماية المدنية في األتحاد األوروبي، تحمل  خمسوصلت إلى أربيل

يالتبرعات العينية )بما في ذلك المأوى والمواد غير الغذائية، والمياه والصرف  يوالمعدات  الصح  امج ة(. وتُنظ ُم المجموعة اللوجستية، من خالل برنالصح 

12،179 
من  13فتًى وفتاة تم تسجيلهم في 

 المساحات التعليمية المؤقتة

  مكعباً  اً متر  1،922
من المواد غير الغذائية تم تسلمها بالنيابة 

 هذا اإلسبوع منظمةً  12عن 
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رسال هذه اللوازم إلى  اأُلمموبالتنسيق مع مكتب  ،األغذية العالمي المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ترتيبات التخليص الجمركي، واستالم وتخزين، وا 
 .عن طريق المجموعات المعنية المنظمات اإلنسانية

 ديبكه، من و وحسن شام،  ،لوباتي ،ةرش، وبدرية، بما في ذلك بردالمناطقفي العديد من  اتمستودعللزيارات ميدانية وتقييم بالمجموعة اللوجستية  قامت
 الحتياجات الشركاء والثغرات. وفقاً  يةأجل رفع مستوى القدرة التخزين

 

 الثغرات والمعوقات:
 وبالقرب من مخيمات الطوارئ في النركزلية وقيماوةال يزال هناك حاجة لمساحة تخزين إضافية في دهوك وأطرافها ،. 

 

 في حاالت الطوارئ اإلتصاالت 
 االستجابة: 

  معلومات العاملين في المجال لتحديثفي حاالت الطوارئ تقديم التدريب الالسلكي  اإلتصاالتتواصل مجموعة 
 اإلنساني، لضمان سالمتهم وأمنهم.

  التحديثات على اثنين من مجموعات  وعملفحص المعدات ب الطوارئ مجموعة اإلتصاالت في حاالتقامت
 عاجل.بشكل للنشر  الجاهزةتصاالت األمنية اإلضافية اإل

 الثغرات والمعوقات:
 ليس هناك أي شي مهم لإلبالغ 

 

   التنسيق والخدمات والمشتركة  
 االستجابة: 

 في اإلسبوع الماضي مكالمة هاتفية من خالل مركز اإلتصال 952كز معلومات النازحين في العراق مر  تلق ى .
التي تأوي سكانًا من كانت معظم المكالمات الواردة من المخيمات و مكالمة مع الشركاء لمتابعة العمل.  95، تمت مشاركة اإلتصاالتومن بين هذه 

 .النقديةوالمياه الصالحة للشرب، والمساعدة والسخانات، ، واللوازم غير الغذائية، والنفط األبيض، المساعدة الغذائية حول طلبالموصل 
  بوابة الموصلتستمر عملية تتبع الطوارئ التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في تقديم المعلومات حول حاالت النزوح اليومية عبر. 

 

 الثغرات والمعوقات:
  لإلبالغليس هناك أي شي مهم 

 

 

 يومياً 
المساعدة إلى المنظمات غير تقديم 

الحكومية من خالل توفير البنية التحتية 
اإلنسانيةإلتصاالت ل  

 يومياً 
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل
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 اإلتصال بـ لمزيد من المعلومات، يرجى
  1292 193 790 964+ / جوال:  elkorany@un.org، السيد كريم الكوراني، ستفسارات وسائل اإلعالمإل

 rance@un.org ،دايميان رانسي لإلستفسارات اأُلخرى: السيد
   www.reliefweb.int ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

 http://bit.ly/2dDYK3Dولإلضافة والحذف من قائمة اإلرسال: 
 

 التنسيق العام
لمرة واحدة في  بشكل دوري اإلنسانيةومنسق الشؤون  ،وممثلي القوات العسكرية ،وحكومة إقليم كوردستان ،ضم حكومة العراقالذي يلفريق اإلستشاري األعلى يلتقي ا
وتتألف  ل.للموص اإلنسانيةويضمن الفريق اإلستشاري األعلى التنسيق الشامل بين كافة الجهات الفاعلة في االستجابة  .إلدارة القضايا اإلنسانية اإلستراتيجية اإلسبوع

وحسب  سبوعاإل، ويلتقون ثالث مرات في اإلنسانيةخلية الطوارئ من أهم الوكاالت التي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون 
في  إلنسانيةاالمتحدة والمنظمات غير الحكومية لإلشراف على االستجابة  اأُلمم. وال يزال الفريق الُقطري اإلنساني يمث ل هيكل التنسيق اإلستراتيجي بين شركاء ةالحاج

رينوسيقوم الفريق العامل المشترك، الذي يتألف من المركز المشترك لتنسيق األزمات، ووزارة الهجرة العراق.  ، اإلنسانيةؤون المتحدة لتنسيق الش اأُلمم، ومكتب والمهج 
ويقوم . أربيلص في المتخص اإلنسانية العملياتقامت أوتشا بتأسيس مركز للموصل.  اإلنسانيةلضمان التنسيق التشغيلي لالستجابة  اإلسبوعباإلجتماع مرة واحدة في 

 -اني المدني. ويقوم إطار التنسيق اإلنساإلنسانيةوكذلك مابين المنسقين ومنسق الشؤون  ،نسقي المناطقهذا المركز المتخصص بتعزيز التنسيق بين المجموعات وم
 .اإلنسانيةوحماية المدنيين، وضمان أمن العاملين في مجال المساعدات  اإلنسانيةالعسكري الدولي بمهمة تسهيل وصول المساعدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلفية األزمة 
 بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 5211 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعإندلع 
 قام ،5211 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 222،222 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، ساناإلن حقوقانتهاك و  المدنيين ضد وممنهجة جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى وقد. الدين صالحو  ونينوى وكركوك
بلغ عدد  حيث أزمة إنسانية في العالم،العراق اآلن أكبر  يواجه ونتيجة لذلك، .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوطوُفرضت  األساسية، الخدمات وتوقف

ماليين شخص بسبب العنف، ومن بين  1، نزح أكثر من 5211شخص. ومنذ كانون الثاني/ يناير ن ييمال 12أكثر من اإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاص
 مليون نازح في الوقت الحالي. 3.1هؤالء، هناك 
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