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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 

                                   (2017حزيران  28-12) 38رقم  اإلنسانيتقرير الوضع 

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

 . 2017 ويولي /تموز 13-9قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

 األحداثأبرز 

في الوقت الذي تصل فيه معركة الموصل إلى مراحلها  •

في صفوف النهائية، هناك تقارير عن وقوع قتلى وجرحى 

ً  12تل ما ال يقل عن المدنيين، حيث قُ  في عطلة نهاية  شخصا

 .بجراح آخرين مئاتسبوع وأصيب األ

 ويوني /حزيران 28بلغ العدد التراكمي للنازحين في  •

 /تشرين األول 17بدء العمليات في  )منذ 663،893

 .أكتوبر(

الهاربين من مدينة الموصل القديمة السكان أعداد  انخفضت •

إلى حد كبير في األسابيع األخيرة، ولكنها ارتفعت يوم 

شخص  5،500حزيران / يونيو عندما هرب  23الجمعة 

ينة مع استمرار القتال العنيف. وانخفضت األرقام من المد

يونيو. وال يزال حزيران/  24بحلول يوم السبت  2،500إلى 

في يقيمون مع العائلة واألصدقاء  النازحينأكثر من نصف 

ً  المجتمعات المضيفة مما يضع عبئاً  على هذه  إضافيا

 .المجتمعات

ً  43 في السريعة لالحتياجاتأجري تقييم ثان  • في  حياً سكنيا

األول وسيساعد التقييم إن هذا التقييم يعزز ؛ والموصل

الشركاء في المجال اإلنساني في استهداف المساعدة وتحديد 

 .أولوياتها

حسن من التسمم الغذائي في مخيمات  حالتينتم اإلبالغ عن  •

ً  945حمام العليل حيث أصيب حوالي و U2 شام  شخصا

من  أيوقوع وفيات فى  بالقيء واإلسهال. ولم ترد انباء عن

 .الحادثين

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 

 أعداد أن إلى التقارير وتشير القديمة، المدينة في المعركة من األخيرة المراحل وتدور. العراق حكومة سيطرة تحت الموصل مدينة معظم أصبحت القتال، من أشهر بعد

 لبنيةافي  جسيمة حدوث أضراراً  إلى القديمة المدينة داخل من الواردة التقارير وتشير. األرض العراقية األمن قوات مسك مع كبير بشكل انخفضت قد داعش تنظيم

 نهاية عطلة خالل قتلى سقوط عن انفجارات عدة أسفرت كما. الداخل في المحاصرين المدنيين سالمة بشأن جدية مخاوف هناك تزال وال. القتالية األعمال بسبب التحتية

 المبارك. رمضان شهر نهاية في الجرحى ومئات قتيالً  12 وقع حيث األسبوع،

 
 الذين النازحين أعداد وارتفعت. النهائية مرحلتها في أصبحت المدينة على السيطرة الستعادة العسكرية العمليات أن حيث األخيرة األسابيع في النازحين تدفق انخفض

ً  362،699 إلى المضيفة المجتمعات في يعيشون ً  ويقيمون شخصا  تبقى ما ويعيش. الحكومة ترعاها التي االستضافة ترتيبات من ذلك وغير واألصدقاء العائلة مع حاليا

ً  320،138 من ً  19 في شخصا ً  مخيما ً  37،412 الستيعاب مساحة فيها تتوفر والتي للطوارئ وموقعا  عدد ويقدر. للسكن مجهزة أرض قطعة 7،902 في آخرين شخصا

ً  النازحين  23،837 ال يزال هناك حين في الموصل مدينة من الغربي الجانب من 659،000 شخصاً؛ 682،837 بنحو الموصل الستعادة العسكرية العمليات إثر على حاليا

000،1،200  
شخص تلقوا استشارة طبية 

تشرين األول/  17)منذ 

 أكتوبر(

897،663 
مجموع النازحين من مدينة 

 11الموصل اعتباراً من 

وفقاً ) 2017حزيران/ يونيو 
 لوزارة الهجرة والمهجرين(

823،000 
شخص حصلوا على اللوازم غير 

تشرين األول/  17)منذ الغذائية 

(2016 أكتوبر  

15,000 
تشرين  17)منذ عدد االحاالت 

 األول/ أكتوبر(
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ً  التقارير وتشير. نازحاً من شرق المدينة ً  214،826 عودة إلى أيضا  المجتمعات في وأصدقائهم أسرهم مع النازحين من المائة في 53 من أكثر ويعيش. المدينة إلى شخصا

ً  يشكل مما المضيفة، ً  عبئا  الضعيفة. المجتمعات على إضافيا

 

 لتدفق االستجابة في اإلنساني المجال في الشركاء ويستمر. األمني التدقيق ومواقع النازحين لتجمع مناطق تسع هناك يزال ال الموصل، مدينة في النزوح طرق بتتبع

 عن فضالً  الصحي، الصرف ومرافق الشرب ومياه لألكل الجاهزة الغذائية والوجبات التظليل أماكن توفير ذلك في بما - الطارئة المساعدة يقدمون الذين األشخاص

 الحماية. وخدمات الطبية الخدمات

 
ً  43 على إجرائها التي تم المتعددة القطاعاتو المنظمات بين المشتركة لالحتياجات الثانية السريعة للتقييمات األولية النتائج عرض تم  التي الجديدة المناطق من حياً سكنيا

 وأسفرت اإلنساني، المجال في الشركاء قبل من التقييم إجراء . وتم2017 يونيو /حزيران 22 بتأريخ العمل لفريق اجتماع في وذلك الموصل، في إليها الوصول أمكن

ً  28 في ضعف ونقاط عن تفهم االحتياجات النتائج ً سكنيا ً  15و الموصل غرب في حيا ً سكنيا  التقييم لنتائج تكملة النتائج هذهوتعد . المدينة من الشرقي الجانب في حيا

 تم وقد الشركاء، برامج تخطيط في التقييمات هذه من المستمدة النتائج وستُسهم. بالفعل تقييمها يتم لم التي األحياء على التركيز خالل من األولية لالحتياجات السريع

 عنها عبر التي الرئيسية من بين األسباب وكانت. خاص بشكل شديدة االحتياجات تكون حيث قطاعات عدة في للمتابعة متعمقة تقييمات إجراء إلى الحاجة عن اإلبالغ

 المعيشة تكاليف ارتفاع عن يبلغون الذين الناس من متساوي عدد يتبعه األصلية مناطقهم في باألمن الشعور للعودة هي التحسن في المدينة من الجانبين كال في المدنيون

 ذات الرئيسية االحتياجات فإن الموصل، غرب في تقييمها تم التي األحياء ومن. األصلية مناطقهم في والممتلكات األراضي إلى الوصول وتحسين النزوح؛ منطقة في

 إلى 5 من الفترة في للتقرير الكاملة النتائج نشر وسيتم. والقانونية الغذائية المساعدات تليها للعمل أولوية الموصل شرق في الناس أعطى بينما والماء، الغذاء هي األولوية

  .اإلغاثة )ريليف ويب( شبكة على موقع وستتوفر يوليو /تموز 6

 
العليل بالتسمم الغذائي. وكان ذلك نتيجة لطهي الطعام خارج المخيمات خالل  وحمام U2 خالل شهر رمضان، أُصيب األشخاص الذين يعيشون في مخيمات حسن شام

معالجة ت ن البالغين. وتميتى غروب الشمس لحين إفطار الصائمالنهار وجلبه لتناول اإلفطار )وجبة المساء(. حيث تُركت الوجبات في درجات حرارة مرتفعة لساعات ح

في حين تم إدخال عدة أشخاص إلى  -حزيران/ يونيو  24حزيران/ يونيو والثاني في  13تفشي للقيء واإلسهال في  شخصاً من القيء واإلسهال. وحدث أول 945نحو 

 .العينات إلى المختبر لفحصهاتم ارسال المستشفى ولم تحدث وفيات. وسرعان ما تم احتواء الوضع في كال المخيمين حيث استجاب الشركاء في مجال الصحة للعالج و

 
 

ً  المياه توفير تجري عمليةتزال  ال  مدينة غرب إلى عن طريق الصهاريج لتر مليون 3.4 نحو توفير مع لتر، مليون 6.5 يبلغ حوالي ثابت معدلب الموصل مدينة إلى يوميا

 لذلك، ونتيجة. المياه في المدينة شبكة عبر فيجري تزويدها بالمياه الموصل شرق والسكر البلديات مثل األحياء أما. المدينة شرق إلى لتر مليون 3.1 وحوالي الموصل،

 .رئيسي قلق مصدر تشكل تزال ال المدينة نطاق على عاملة مياه شبكة إنشاء إعادة أن غير بالصهاريج، المياه نقل حجم تقليص اآلن يجري

 
ً  يثير اإلصابات معدل يزال ال ً  قلقا ً  15،020 إحالة تم يونيو، /حزيران 27 وحتى الماضي، العام من أكتوبر /األول تشرين ومنذ. بالغا  إلى الموصل مدينة من شخصا

 في الموصل غرب عملية بدء ومنذ. اإلصابات مركز إلى شخص 8،706 إحالة تم وحده، الموصل غرب ومن فبراير، /شباط ومنذ. إنشائه تم الذي اإلصابات مركز

 الموصل. مدينة غرب األمامية المناطق من بالقرب للمصابين الصحية الحالة استقرار مراكز في شخص 4،068 عالج تم يونيو، /حزيران 27 وحتى فبراير، /شباط

 

 

   ةاإلنساني االستجابة

 آلية االستجابة السريعة

 :االحتياجات

آلية  مجموعات من خفيفة حصصإلى  مراكز تجمع النازحين ومواقع التدقيق األمنيفي جميع النازحة  األُسر تحتاج  •

 هافور وصول آلية االستجابة السريعةاً كاملة من حصص األُسرتتلقى . و، والتي تشمل الغذاء والماءاالستجابة السريعة

افة واللوازم النظ ولوازم، الفورية غذائيةكغم من الحصص ال 6.4والتي تتضمن إلى المخيمات ومواقع الطوارئ 

 . وعاء لتخزين المياهلتراً من مياه الشرب، و 24و، النسائية

 

 االستجابة:

طفالً.  65،811(، بما في ذلك اً شخص 119،656أُسرة ) 23،520حصة من مجموعات الطوارئ إلى  24،257قام شركاء آلية االستجابة السريعة بتوزيع  •

 .%15 انخفاضاً في التوزيعات بنسبة ويعد هذاوبالمقارنة األسبوع الماضي، 

شخص في نقاط التفتيش ومواقع  36،000زحين الجدد في مناطق تجمع النازحين، في حين تم الوصول إلى حوالي االن من %38حوالي  تم الوصول إلى •

ما  كما تم الوصول إلى استقبال النازحين. ومخيم حمام العليلموقع التدقيق األمني في في  من حصص آلية االستجابة السريعة المستفيدين التدقيق األمني

 شخص آخرين في مخيمات أخرى. 38،000 يقرب من

هذا  .طفل 1،021،830شخصاً، بما في ذلك  1،857،873قام شركاء آلية االستجابة السريعة منذ بداية عملية الموصل بتوزيع مجموعات الطوارئ على  •

 حيث يستمر نزوحهم، وال يملكون االحتياجات األساسية المنقذة للحياة. حصص آلية االستجابة السريعة أكثر من مرة واسل متسكان لعديد من الاوأن 

 

 

873،8571، 
شخص تسل موا حصص آلية 

االستجابة السريعة )منذ تشرين 

 (2016 األول/ أكتوبر
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 تنسيق وإدارة المخيم  

 :االحتياجات

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

 .، والغذاء، والرعاية الطبية، وفرص العمللمختلف المواسمالسكن المناسب توفير األخيرة إلى ضرورة ضمان 

 

 الستجابة:ا

قطعة  3،795موقعاً مختلفاً، منها  19متاحة لالستخدام الفوري في وقطعة أرض جاهزة للسكن كاملة الخدمات  8،087حزيران/ يونيو، كان هناك  28 بتأريخ •

 27،752قطعة أرض متاحة في ثمانية مواقع أخرى إليواء  4،292شخصاً، في حين كان هناك  22،770موقعاً ذا أولوية إليواء  11أرض متاحة في 

 سيق وإدارة المخيمات الدعوة إلى استخدام قدرات المخيمات بكامل إمكاناتها.نويستمر شركاء ت -صشخ

، فيما اختار الباقون مخيماً/ موقعا للطوارئ 19في شخصاً  320،138حالياً المخيمات. وعموماً، يعيش  ية فيكاف ةيستمر بناء مواقع جديدة لضمان توفير قدر •

 المجتمعات المضيفة والمواقع غير الرسمية. العيش مع

 

 في حاالت الطوارئ المأوى واللوازم غير الغذائية 

 :االحتياجات

حيث فر السكان وبحوزتهم  ،والكريمغذائية والمأوى المناسب يحتاج السكان داخل وخارج المخيمات إلى المواد غير ال •

 .مع ارتفاع درجات الحرارةالصيف  الخاصة بفصلوالمساعدة  مظللةالحاجة إلى مناطق  تشتدوباإلضافة إلى ذلك، . القليل جداً من االحتياجات الضرورية

 

 االستجابة:

ً  7،254 ىعل (ةي)متنقلة أو أساس ةيغذائ ريمجموعة مواد غ 1،209 یإل صليما  عيتم توز •  النركزلية ماتي، ومخM2و U3 حسن شام ماتيفي مخ شخصا

مجموعة من المواد غير الغذائية  1،292المناطق خارج المخيمات داخل الموصل، تم توزيع  أما في. يوحاج عل ارةيقمخيم مدرج قاعدة ال، وفي 2و 1

 الموصل وتكريت. مدينتيالصادق داخل حي في حي النهضة و مستفيداً  7،752)المتنقلة أو األساسية( على 

مجموعة  106،919ومجموعة متنقلة  30،349مجموعة مواد غير غذائية )بما في ذلك  137،268، تم توزيع ما مجموعه 2016منذ تشرين األول / أكتوبر  •

ً  823،608مواد غير غذائية أساسية(، حيث وصلت إلى ما يقرب من  مجموعة من مستلزمات الصيف إلى نحو  7،670ما مجموعه  كما تم ايصال. شخصا

واد موسمية صيفية تكميلية توزيع م مجموعة من المالبس الصيفية، في حين تم 2،000شخص منذ منتصف نيسان / أبريل. وتم توزيع أكثر من  46،000

 أسرة. 11،227إلى 

سد المنافذ في مجموعة من مواد  11،793ومأوى للطوارئ مجموعة  13،487تم توزيع  حيثخيمة عائلية،  57،439 ما مجموعه توزيع اآلن، تمحتى  •

 شخص. 150،000استفاد منها حوالي وأكتوبر، تشرين األول/ 17منذ حاالت الطوارئ 

 

 الثغرات والمعوقات:

في محافظة نينوى. وتشير النتائج األولية  ذات األولويةفي بعض المخيمات  األساسية االجتماعيةالجرد لتقييم الوصول إلى الخدمات تجري عملية زال ال ت •

الموارد  یإل وبالنظرقدر من االستدامة  أقص ولتحققإلى وجود ثغرات في توفير الكهرباء والمواد غير الغذائية الصيفية ونقص وقود مولدات الكهرباء. 

 السلبي. التبريد تقنياتباستخدام  المجتمع یالمتاحة، توصي المجموعة بالحلول القائمة عل واللوجستية ةيالمال

 

 

 األمن الغذائي  

 :االحتياجات

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

وهناك حاجة إلى توفير األنشطة  أو المواقع اآلمنة األخرى. الى المخيماتهم فور وصول بشكل مستمر ألغذية الجافةا

ة للدخل لتلبية االحتياجات الغذائية لألُسر الضعيفة  الُمدر 

المخزونات المتبقية  ألن الجرابيعشخاص الذين يملكون مواشي في تل أللتوفير األعالف العلف الحيواني و هناك حاجة إلى •

ً  30 خاللستستنزف  من الماشية في حين لم يتم تلقيح  سرأ 500ورأس من األغنام  50،000. وهناك ما يقدر ب يوما

 الحيوانات هذا العام.

 

 

 

087،8  
مساحة سكنية ُمتاحة حالياً بخدمات   

متكاملة وجاهزة لالستخدام الفوري في 

اعتباراً من مخيماً وموقعاً للطوارئ  19
 2017يونيو حزيران/  28

608،823  
حصل على اللوازم غير  اً شخص 

 أكتوبرمنذ تشرين األول/ )الغذائية 

2016 )  

940،34  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 30لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية

األسبوع الماضييوماً خالل   

http://www.unocha.org/
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 االستجابة:

ً  34،940ما مجموعه  قيتلأفاد أربعة شركاء في المجموعة  • ً  30غذائية جافة لمدة  اً حصص( أسرة 6،988) شخصا في المناطق  أسريةأو حصص غذائية  يوما

 3،125) ؛ الشرقاطأسرة( 627شخصاً،  3،135) (؛ مدرج قاعدة القيارةأسرة 4،328شخصاً،  1،640) والمخيمات وأحياء غرب الموصل التالية: مخيم جدعة

 أسرة(؛ 181؛ شخص 905)M1 مخيم خازر ؛أسرة( 540شخصاً،  2،700) 2 يةمخيم السالم ؛أسرة( 587شخصاً،  2،935حاج علي ) مخيمأسرة(؛  625شخصاً، 

 3،000) ارماتح(. كما تم توفير حصص غذائية جافة في غرب الموصل في أسرة 25شخصاً،  125) امحسم شومخيم  ؛عائلة( 75شخصاً،  375) حمام العليل

ً  7،100 الجرابيعل (؛ تأسرة 150، شخصاً  750الرفاعي (؛ أسرة 1،000 شخص، 5،000)العبور أسرة(؛  600 ،شخص  ة(.أسر 1،420 ،شخصا

 .للسكان الضعفاء في الموصل األغراضالشركاء لتقديم مقترحات مشاريع لتنفيذ المساعدات النقدية متعددة  دُعي •

 

 

ة   الصح 

 :االحتياجات

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

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

 المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً.

 

 االستجابة:

استشارة صحية خالل األسبوعين الماضيين،  72،035إذ تم تقديم  – صحيةاستشارات  اً شخص 1،170،426تلق ى ، 2016تشرين األول/ أكتوبر  17منذ  •

 .لألطفال دون سن الخامسة استشارة 16،006بما في ذلك 

حالة بسبب  238إحالة و -حالة طارئة  1،108إحالة في ذلك  بما، استشارة في مجال الصحة اإلنجابية 15،398 تقديمإلى مجال الصحة  الشركاء في أشار •

 الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي.تتعلق باستشارة  208الحمل أو الوالدة. وباإلضافة إلى ذلك، تم تقديم في مضاعفات 

 .بشكل دوري سنة 15 دون سن طفالً  1،137 تلقيحتم  •

 

 الثغرات والمعوقات:

شك ل مصدر قلق بسبب فضالً عن أوضاع الصرف الصحي غير المالئمة تُ ، وخارج المخيماتمحدودية الوصول إلی المياه الصالحة للشرب داخل  زالتال  •

 المخاطر المحتملة لتفشي األمراض المنقولة بالمياه.

 

 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :االحتياجات

إدارة النفايات الصلبة  خدمة هناك نقص في إمدادات المياه الصالحة للشرب والبنية التحتية للصرف الصحي وتوفير •

 داخل المخيمات وجميع المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً في الموصل.

 االستجابة:

نازحاً علی خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في کل من المخيمات ومواقع العبور.  320،138يحصل  •

 دعم المياه والصرف الصحي خارج المخيم.من خالل شخصاً  1،355،431، تم الوصول إلى 2016ومنذ تشرين األول/ أكتوبر 

 قطعة أرض في مواقع العبور. 564قطعة أرض جاهزة للسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ، في حين تم إنشاء  85،046تم إعداد  •

متر مكعب من الماء في اليوم  1،000حالياً  يجري حالياً إنشاء شبكة مياه داخلية لمخيم حاج علي، وستتضمن مخزونا إضافياً للمياه، بينما توفر الصهاريج •

 ألغراض الشرب.

ً مكعب اً متر 50 بسعةبعد مناقشات حول إمكانية تركيب وحدة معالجة متنقلة  • منطقة في  تحديدفي الساعة غرب الموصل لزيادة إنتاج المياه في المنطقة، تم  ا

 شمال شرق الموصل كموقع مناسب.

 قام الشركاء بزيادة تعزيز النظافة مع التركيز على مرض اإلسهال.في أعقاب حوادث التسمم الغذائي،  •

 

 والمعوقات:الثغرات 

انقطاع التيار القدرة الحالية على إنتاج المياه وإيصالها، فضالً عن التحديات التي تواجه إمكانية الوصول إلى وحدات معالجة المياه بسبب هناك تحديات في  •

 إلصالح المرافق المتضررة. حاجة إلى األموال وهناكوعطب آالت الضخ.  الكهربائي

هناك نقص في المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي في المدارس في شرق الموصل. وتواصل المجموعة بالتعاون مع السلطات الدعوة الستئناف  •

 الموصل.أمكن الوصول إليها حديثاً في  لقيام بإدارة النفايات الصلبة في جميع المناطق التيا الشركاء طلبالخدمات األساسية، فضالً عن 

 1،206،799 
تشرين منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

 2016 أكتوبر /األول

1،355،431 
 داخل وخارج المخيمات اً شخص

والصرف المياه خدمات  علىيحصلون 

ي ية والنظافة  الصح  تشرين منذ الصح 
 .2016 األول/ أكتوبر
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 الحماية

 :االحتياجات

خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي واألدوية، وتقييم األعمال المتعلقة باأللغام وإزالتها. في شرق  •

 األمومة. رعاية في مخيم النركزلية: انشاء وحدةوتوسيع نطاق الحماية، وتحديداً حماية الطفل. والموصل: 

 

 االستجابة:

الحماية. فيما وصل الدعم النفسي االجتماعي إلى  رصدمن قبل فرق  115،884 – 700،978وصل شركاء الحماية إلى  ،2016أكتوبر تشرين األول/ منذ  •

30،632  ً  لمساعدة المتخصصة.تلقي احالة ل 20،506المتنقلة ، وأحالت فرق الحماية آخر شخصا

ً  5،088طفالً ) 9،729تلقى  • ً  1،227) طفالً  2،415تلقى كما فتاة( الدعم النفسي،  4،641و صبيا فتاة( اإلسعافات األولية النفسية. ومنذ تشرين  1،188و صبيا

ً  66،247طفالً ) 130،448، تلقى 2016األول/ أكتوبر  ً فتاة(  64،201و  صبيا ً  54،775) طفالً  109،981تلقى فيما نفسياً،  دعما فتاة(  55،116و  صبيا

 .اإلسعافات األولية النفسية

ً  324طفالً ) 598تلقى  • ً  5،014) طفالً  9،147 –( خدمات حماية متخصصة فتاة 274و صبيا  .2016فتاة( منذ تشرين األول/ أكتوبر  4،133و صبيا

ً  201منفصلين عن ذويهم )المصحوبين والغير من األطفال  طفالً  365تم توثيق  •  2،004و صبياً 2،744) طفل 4،704فتاة(، أي ما مجموعه  164و صبيا

ً  51. وخالل األسبوعين الماضيين، تم لم شمل )2016فتاة( منذ تشرين األول/ أكتوبر  فتاة( من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  40و  صبيا

 .2016فتاة( منذ أكتوبر  1،881صبيا و 2،594) طفالً  4،430أي ما مجموعه  -مع أسرهم 

علومات حول العنف الجنسي وتخفيف المخاطر وخدمات العنف من خالل توفير مشخصاً  17،191تمكن الشركاء في مجال العنف الجنسي من الوصول إلى  •

 .صبياً( 207والً رج 365وفتاة  899و إمراه 1،607) 2،738ل  االجتماعيالجنسي وتوفير الدعم النفسي 

 68،188وبلغ المجموع  -يواصل شركاء مكافحة األلغام تقييم وازالة وتقديم التوعية بمخاطر األلغام في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها في الموصل  •

وصل ومستشفى واحد في شرق مدرسة في مناطق برطلة والقيارة وغرب الم 11. وتم إجراء تقييمات ألثر التهديد لـ 2016تشرين األول/ أكتوبر شخصاً منذ 

 الموصل.

 

 الثغرات المعوقات:

في العديد من المواقع، وال سيما بالقرب من المراحيض النسائية.  بالغمصدر قلق تشك ل ال تزال إدارة الحاالت المتعلقة بالعنف الجنسي والتحرش الجنسي  •

خاص في مخيمات  شكلبوبالمثل، فإن إحالة الحاالت الطبية تشكل تحدياً بسبب محدودية الخدمات الصحية وقلة عدد الشركاء، ويثير هذا األمر القلق 

 .6وجدعة  2و 1السالمية 

 

 التعليم  

 :االحتياجات

ال يحصلون على أي  طفالً  74،706طفالً في سن الدراسة، من بينهم  146،103، هناك من بين النازحين مؤخراً  •

 شكل من أشكال التعليم.

 مسألة التوعيةزال ت ال، بشكل عامالمتفجرة الموجودة في مدارس الموصل ومحافظة نينوى  األخطارإلى عدد  نظراً  •

 .امثل أولوية رئيسية لجميع الشركاء للتركيز عليهت األلغاممخاطر ب

 

 

 االستجابة:

 .2016صبياً وفتاة الدعم في مجال التعليم في حاالت الطوارئ داخل وخارج المخيمات منذ تشرين األول/ اكتوبر  481،697تلقى  •

ً  36،981طفالً نازحاً ) 71،397بشكل عام، يشارك  •  .( في برامج التعليم في أماكن التعلم المؤقتة في المخيماتفتاة 34،416و ،صبيا

 .طفالً حديثاً في أنشطة التعليم غير النظامي في أماكن التعليم المؤقتة المتاحة في المخيمات 4،580تم تسجيل  •

 

 الثغرات والمعوقات:

إال إذا قدمت  ليفي إعادة التأه المشاركةالشرکاء  عيستطيال  ثيح ،في الحكومة المركزية التربية والتعليموزارة  تعليماتالمدارس بسبب  ليتأخر إعادة تأه •

 تسلموايمهندسي الوزارة. غير أن مهندسي وزارة التربية والتعليم لم قبل بعد إجراء تقييمات فنية من  القوائميتم إصدار و". ةيالکم قائمة" ةيوزارة الترب

 .قوائمرواتبهم خالل األشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى عدم إجراء أي تقييم للمدارس وعدم إصدار أي 

 الحكومة االتحادية ووزارة التربية. لدى متسجيله كاءحيث ينتظر الشر ة،في غرب الموصل معلق االستجابة •

. وهذه األنشطة ةالکاملاالستجابة وی المستوى الثاني إل مياستجابة التعلالمستوى األول من  من مرحلةمنع الشرکاء من االنتقال  یإل لينقص التمو ؤديي •

 مدارس للسنة الدراسية الجديدة التي تبدأ في أيلول / سبتمبر وحملة "العودة إلى التعلم".ال جاهزيةمطلوبة لضمان 

 

700،978 
 ً  لحمايةالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصا

 2016 أكتوبر /األولتشرين منذ 

 

481،697 
تسجيلهم في المساحات وفتاة تم فتى 

في المخيمات وخارج  التعليمية المؤقتة

 تشرين األول/ أكتوبر 17منذ  المخيمات
2016 
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 الدعم اللوجستي 

 المساحة التخزينية المتوفرة:

ً  25،540والتي تبلغ مشتركة التخزينية المساحة من مجموع ال • مساحة تخزين  توفر لدى المجموعة، تمتراً مكعبا

ً  17في  تاحة لالستخدام من قبل المنظمات اإلنسانية لالستجابة لحاالت الطوارئممتر مربع  15،800 قدرها   .موقعا

 االستجابة

ً مكعب اً متر 43،998ما مجموعه  تسلم، تم 2016منذ تشرين األول/ أكتوبر  • ً مكعب اً متر 6،913تخزين، وتم نقل غراض المن سلع اإلغاثة أل ا طناً  1،584) ا

ً متري ً مكعب اً متر 4،217 تسلمكما تم  -منظمة إنسانية  40 بالنيابة عن( ا  .فترة التقريرمن البضائع اإلنسانية خالل  ا

ً مكعب اً متر 11،840تقوم المجموعة حالياً بتخزين  • ً  25من سلع اإلغاثة بالنيابة عن طناً مترياً(  2،425) ا ً إنساني شريكا  .ا

 

 

 

 االتصاالت في حاالت الطوارئ

 :االستجابة

ومعدات السلكية  2x14kVAمولدات  جلب. ويشمل ذلك عذبةالمخطط له في مجمع مستشفى  اإلعدادمع  خدمات االتصال باإلنترنتتوفير تدعم المجموعة  •

 للموظفين لتعزيز سالمتهم وأمنهم. الطوارئ في حاالتآمنة اتصاالت لضمان توفر خدمات  أساسية ذات تردد عال جداً 

 

   التنسيق والخدمات والمشتركة   

 االحتياجات: 

ومنها  ،المخيمات في مختلف مناطق القطرمن هذه االتصاالت من  %26كانت و -مكالمة 2،583 مجموعه ات النازحين في العراق ماتسل م مركز معلوم •

 % من المخيمات في محافظة نينوى73

% من 25% من مدرج قاعدة القيارة؛ 33المخيمات ) خارجفي المائة( من مواقع  52مكالمة ) 578ومنها  -اتصاالً من محافظة نينوى 1،118هناك كان  •

 % 85) مدينة الموصلفي من مواقع خارج المخيمات ( واغلبها %48. وكانت باقي االتصاالت من محافظة نينوى )القيارة جدعةمن  %17ومام العليل، ح

 (.من االتصاالت

 سنة. 35و 26وردت معظم االتصاالت من شبان تتراوح أعمارهم بين  •

المأوى تتعلق  % من المكالمات حول شكاوى6 وردت نيمتابعة، في حألغراض المنها  %21مات، كانت ياخل المخالمكالمات الواردة من دمجموع من  •

من االتصاالت: الكهرباء، الفساد، األمن، وقضايا سوء المعاملة(  %30االتصاالت(؛ وتنسيق وإدارة المخيم )في المائة من  32) واللوازم غير الغذائية

 (.%12) يواألمن الغذائ

 .من قبل موظف االتصاالت ألغراض المتابعةمنها  % 24مات، كانت يالمخ مجموع المكالمات الواردة من خارجمن  •

 لمتابعة.ألغراض امعلوماتهم  مشاركةفي المائة من المتصلين على  82وافق  •

 أسر. اتربنَّ ك% 10المخيمات و% كانت االتصاالت من 70ومنهن ، اً المتصلين إناث مجموعمن % 19كان  •

 

 التنسيق العام

بشكل دوري إلدارة  ةاإلنسانيوحكومة إقليم كوردستان، وممثلي القوات العسكرية، ومنسق الشؤون  ،األعلى الذي يضم حكومة العراق االستشاريلفريق يلتقي ا

وتتألف خلية  للموصل. ةاإلنسانياألعلى التنسيق الشامل بين كافة الجهات الفاعلة في االستجابة  االستشاريويضمن الفريق  .االستراتيجية ةاإلنساني القضايا

، األسبوع في مرتين، ويلتقون ةاإلنسانيالتي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون  اإلنسانية الطوارئ من أهم الوكاالت

 لإلشراف على االستجابة الشريكة بين األُمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنسانيحسب الحاجة. وال يزال الفريق القُطري و

وحماية المدنيين، وضمان  ةاإلنسانيبمهمة تسهيل وصول المساعدات التابع لألمم المتحدة  العسكري-المدني اإلنسانيالتنسيق  فريقيقوم وفي العراق.  ةاإلنساني

 .مم المتحدة لشؤون السالمة واألمنبالتنسيق مع إدارة األ ةاإلنسانيأمن العاملين في مجال المساعدات 

 

 

 

 

 

 مكعباً متراً  4،217
خالل من المواد غير الغذائية تم تسل مها 

 هذا األسبوع
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلفية األزمة 

 الرمادي مدينتيوتضررت بالتحديد  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 2014 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 

قام تنظيم داعش  ،2014 يونيو شهر حزيران/ فيو. في نفس السنة مايو شهر أيار/ بحلول شخص 500،000 من أكثر وتسببت في نزوح بسرعة العنفتنامت آثار و ،والفلوجة

 وكركوك ديالى في محافظات مناطق ذلك في بما العراق، شمال من كبيرة وأجزاء ، ثاني أكبر مدن العراق،الموصل األخرى بالهجوم واجتياح مدينة المسلحة الجماعاتبالتعاون مع 

 الخدمات وتوقف األساسية، اإلنسان حقوقانتهاك و المدنيين ضد ومنظمة جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى وقد. الدين صالحو ونينوى

اإلنسانية أكثر حيث بلغ عدد األشخاص المحتاجين للمساعدة  أزمة إنسانية في العالم،العراق اآلن أكبر  ونتيجة لذلك، يواجه .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوطو األساسية،

ً موقع 3،577يون نازح عراقي في الوقت الحالي، وينتشرون في مل 3شخص. وهناك أكثر من  مليون 11من  اإلنساني:  يستمر الشركاء في المجال اإلنساني في تعبئة التمويلو .ا

خطة االستجابة  أمريكي المطلوبة ضمنمليون دوالر  985 من أصل دوالر أمريكي مليون 414.1إلى خطة االستجابة اإلنسانية للعراق حزيران/ يونيو، وصل تمويل  28واعتباراً من 

. إنَّ الجهات المانحة الرئيسية مليون دوالر لعملية الموصل 331ما يقرب من  سيتم تخصيص، 2017لعام  االستجابة اإلنسانيةوفي إطار خطة %. 42، أي بنسبة اإلنسانية للعراق

 مليون دوالر أمريكي(. 58.8وربية )والمفوضية األمليون دوالر أمريكي(  77.4والحكومة األلمانية ) مليون دوالر أمريكي(، 90.2)متحدة األمريكية الواليات الالثالث هي حكومة 

 

http://www.unocha.org/

