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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 
                                   (6202/ مارس آذار 62-62) 62رقم  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  

 . 6202 نيسان/ أبريل 3قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

 األحداثأبرز 
 مقتل بآذار / مارس، أفادت وسائط إعالم وطنية ودولية  63 بتأريخ

ي فالمكتظ بالسكان عدد كبير من المدنيين في حي األغوات الجديدة 
 حايا.للضغرب الموصل. ولم يتم بعد تحديد السبب والعدد الدقيق 

  ً662،222من غرب الموصل بحوالي  يقدر عدد النازحين حاليا 
حكومة  إلحصائيات ، وفقاً 6202شباط / فبراير  01شخص منذ 

 العراق.
 تشرين  02العدد الُكل ي للنازحين منذ بداية عملية الموصل في  وصل

شخص. ومع عودة  352،222 أكثرإلى  6202لعام  األول/ أكتوبر
شخص إلى أماكنهم األصلية، ال يزال هناك  22،222ما يقدر بنحو 

وفقًا لمصفوفة  ُأسرة(، 62،522)شخص نازح  621،222 أكثر من
 التابعة لمنظمة الهجرة الدولية. تتبع النزوح

  مع خدمات كاملة وجاهزة للسكن في  خيمة 3،605يوجد حوالي
ء ي بناعمليت تتسارعالشرقية والشمالية لمدينة الموصل. كما  المناطق

 المخيم وتوسيع الموقع لتلبية االحتياجات.
  من بينهم شخصاً  266،621منذ بدء عملية الموصل، تلقى ،

 حصص الموصل ة منوالغربي ةالشرقي المناطق من طفالً  632،356
قد نزحوا عدة مرات، فمن  السكانوبما أن . االستجابة السريعة ةآلي

ة االستجابة السريع ةآليحصص من إلى المساعدة يحتاجوا  الممكن أن
 أكثر من مرة.

 

0،036،222 
شخص داخل وخارج 
المخيمات حصلوا على 
خدمات الماء والصرف 

تشرين  02الصحي )منذ 
 األول/ أكتوبر(

221،622 
شخص داخل وخارج المخيمات 
تسلموا حصص االستجابة 

تشرين األول/  02منذ الطارئة )
 أكتوبر(

222،226  
 )منذاستشارة طبية تم تقديمها 

(أكتوبرتشرين األول/  02  

 621،222 
 عملياتبسبب  نازح حالياً 

 الموصل 
322،222 

نازح تسلموا المساعدة الخاصة 
تشرين  02بالحماية )منذ 

 األول/ أكتوبر(

6،605 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

بخدمات متكاملة وجاهزة 
لالستخدام الفوري في 
 المخيمات ومواقع الطوارئ
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 
مقتل عدد كبير من المدنيين بآذار / مارس، أفادت وسائط إعالم وطنية ودولية  63 وبتأريخاشتداد القتال الستعادة الموصل، تتعرض أرواح المدنيين للخطر الشديد.  مع

 الجديدة المكتظ بالسكان في غرب الموصل. ولم يتم بعد تحديد السبب والعدد الدقيق للضحايا. في حي األغوات

 

 56،222) شخص 352،222 إلى أكثر 6202لعام  تشرين األول/ أكتوبر 02العدد الُكل ي للنازحين منذ بداية عملية الموصل في  ، فقد وصلوفقاً لمصفوفة تتبع النزوح
يقدر عدد ُأسرة(. و  62،522)شخص نازح  621،222 أكثر منال يزال هناك فشخص إلى أماكنهم األصلية،  22،222بنحو عودة ما يقدر  الرغم منعلى و . (سرةأُ 

 حكومة العراق. إلحصائيات ، وفقاً 6202شباط / فبراير  01شخص منذ  662،222من غرب الموصل بحوالي  النازحين حالياً 
 

 .خازروقيماوة وحسن شام و  النركزليةخيمات مبأن العودة إلى شرق مدينة الموصل مستمرة من المناطق الشرقية والشمالية، وال سيما من  أفاد الشركاء أيضاً 
 

. ومنذ بداية التجمع د نقاطعن ، ويجري توزيع المياه أيضاً العليلفي حمام  التدقيق األمنيدد إلى موقع الغذاء والماء على الوافدين الجُ التي ضم ت تم توزيع حزم الطوارئ 
 .طفالً  356 632، من بينهم شخصاً  626،266الطوارئ على  آلية االستجابة الطارئة بتوزيع حصصشركاء  قامعملية الموصل، 

 
 652وه، عي مخيم جدغذائية جافة ف ةحص 02،222من الوجبات السريعة:  مجموعة 6،222وغذائية جافة  ةحص 05،622توزيع  إلىوزارة الهجرة والمهجرين  أشارت
مجموعة من الوجبات  6،222غذائية في أربيل، و ةحص 322السليمانية، و في 5،222و، النمرودغذائية في حصة  652وغذائية في حي المصارف، والزهور،  حصة

 السريعة في دهوك خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
 

آذار /  62وم لمتضررين. وفي مساء يلسكان اة لالملح   االحتياجاتإلى زيادة القدرة على تلبية  اإلنسانيينالشركاء ب دفعمن غرب الموصل  األشخاص رارفاستمرار  إن  
توسيع إنشاء المزيد من المخيمات و  المقررالفوري في المنطقتين الشمالية والشرقية لمدينة الموصل. ومن  للسكنقطعة أرض مجهزة بالكامل  3،366مارس، كان هناك 

مخيم جديد، لاالستعداد  أحد الشركاء في المجال اإلنسانيتركيب خدمات المياه والصرف الصحي عبر المخيمات ومواقع الطوارئ. وقد بدأ عملية تسارع تقع، كما امو ال
زحين، ومن المتوقع أن يضم مبدئيًا شخص من النا 22،222، الذي يبعد عشر كيلومترات إلى الجنوب من مدينة حمام العليل الستقبال ما يصل إلى 6وهو السالمية 

 قطعة أرض مخصصة للسكن عند استكماله. 02،222قطعة أرض مخصصة للسكن. ومن المقرر أن يوفر المخيم  5،222
 

استقرار  مراكزها شباط / فبراير، أصبحت الخدمات التي تقدم 01ال تزال معدالت اإلصابات في الموصل مرتفعة. ومنذ بدء العملية العسكرية في غرب الموصل في 
تشرين األول / أكتوبر  02 اإلصابات في الفترة ما بينبلغ العدد اإلجمالي إلحاالت المستشفيات لحاالت و . أكثر طلباً  الحالة الصحية لإلصابات الناجمة عن الصراع

 فبراير.شباط / شهر حالة من غرب الموصل وحده منذ  0،563حالة، منها  2،222، 6202/ مارس  آذار 62، و6202
 

مرضى من الميداني، وهو اآلن جاهز الستقبال ال عذبةمستشفى اإلصابات في وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، أعلن الشركاء االنتهاء من مشروع مشترك لفتح قسم 
 .، وستصل المعدات الطبية قريباً قسم التوليد الطارئ افتتاحغرب الموصل. وسيبدأ 

   ةاإلنساني االستجابة
 آلية االستجابة السريعة

 :االحتياجات
  إلى مخيمات خازر  العليلالحمام  التدقيق األمني فيموقع  خاللاستمرت عمليات النزوح من غرب الموصل من

ي شرق ف الوافدة حديثاً  اأُلسرقيارة. كما يتم استضافة العديد من في قاعدة الطوارئ الوموقع  ،ةعشام وجد وحسن
الغذاء والماء في مجموعات الموصل ب النازحة من غر  اأُلسرتلق ت و . كوكجليالموصل والمجتمعات المحلية في 

621،266 
آلية  شخص تسل موا حصص
تشرين  02االستجابة السريعة )منذ 
 األول/ أكتوبر(
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جموعة ستجابة السريعة، التي تشمل أيضًا متوزيعات آلية االستجابة السريعة في موقع التدقيق األمني، ومجموعة كاملة من حصص آلية اال خالل خفيفة من
 النظافة ولوازم النساء في المخيمات ومواقع الطوارئ.

 

 االستجابة:
 (أسرة 62،226)شخصًا  053،262إلى  الطوارئصة من مجموعات ح 62،650توزيع ب خالل الفترة المشمولة بالتقرير آلية االستجابة السريعة قام شركاء ،

آلية االستجابة  حصص ممن السكان الذين تمت مساعدته %22شخصًا، الذين يشكلون تقريبًا  023،616تلقى حوالي و  .طفالً  66،616بما في ذلك 
 06،326و ؛6وجدعة  ،والحاج علي شخصًا في موقع الطوارئ في قاعدة القيارة 02،212السريعة في مخيم وموقع التدقيق األمني في حمام العليل، ويليها 

 6،022، والنركزلية مخيم شخصاً في 3،636و ؛الخازرشخصاً  6،126و نقطة تفتيش العقرب،في شخصاً  00،302و ،في نقطة تفتيش تل قاسيومشخصاً 
 .شخصًا( 52والباجي ) شخصًا( 66) مخيم ديبكة. كما ُقدمت المساعدة إلى باقي األشخاص في في شيخ يونس شخص 0،622والمعون، شخصًا في 

  وبما أن  . طفالً  632،356شخصًا، بما في ذلك  266،621قام شركاء آلية االستجابة السريعة منذ بداية عملية الموصل بتوزيع مجموعات الطوارئ على
 .خالل تنقلهم السكان قد نزحوا لعدة مرات، فمن المحتمل تسل م بعض النازحين حصص آلية االستجابة السريعة أكثر من مرة

 كيلو غرامًا من حصص االستجابة الفورية التموينية، ومجموعة النظافة،  2.6آلية االستجابة السريعة التي تكفي لمدة أسبوع لكل أسرة، من  تتكون مجموعة
 لترًا من مياه الشرب، وحاويات المياه.  06فضاًل عن 

  الطوارئ متعددة القطاعات. حصص  شخصاً  01،022 حوالي ، تلقى ما مجموعهشباط/ فبراير 01منذ 

 
 الثغرات والمعوقات:

 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 
 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :االحتياجات
 اختار ما تبقى منهم السكن مع  فيمافي المخيمات ومواقع الطوارئ،  حالياً  ُأسرة( 66،606) اً شخص 652،666 ُيقيم

  .الرسمية غير المجتمعات المضيفة والمواقع
  يوميًا في  شخص 2،222و 5،222من الموصل، بمعدل يتراوح ما بين  الغربيةيستمر النزوح من المناطق

تنسيق رکاء ش ويوصي .ةالبناء مستمر  أعمال من المزيد إال  أن  في الوقت الراهن، قليلة جدًا القدرة في المنطقة الغربية والشرقية  بينما ال تزال. المخيمات
دارة المخو   الکاملة. تهاياإمکانبفي منطقة الشمال  يماستخدام قدرة المخب يماتا 
 

 االستجابة:
  دارة المخيمات بزيادة عدد التقييمات من خالل أداة تقييم المخاطر السريع في المواقع ذات األولوية في مناطق ل، وذلك الموص أطرافقام شركاء تنسيق وا 

 تقييمًا.  66لتحديد االحتياجات ذات األولوية في المستوطنات غير الرسمية. وفي األسبوع الماضي، تم إجراء 
  دارةأوصى فريق تنسيق ستمر تمن غرب الموصل في الوقت الذي  ينالقائمة ألول مرة للنازح يماتالقدرات في المخ يعاستخدام جم يتمبأن  يماتالمخ وا 

 البناء.أعمال و  يماتالمخ ياراخت عمليتي
  شام  ج علي والسالمية والحمام العليل وحسناالبناء في الحإن  أعمالU2 ومن المتوقع أن يتم خالل األسبوع المزيد السكان استقبالالقدرة على زيد من ت .

 القادم تحقيق زيادة كبيرة في القدرات إذا سمحت الظروف الجوية بذلك.
  دارة المخيمات حالة تحديدبنظرًا لزيادة عدد النازحين خارج المخيم، يقوم شركاء تنسيق وا  كاء القطاعات إلى شر المناطق العشوائية التي تقيم في  اأُلسر وا 

 .لالستجابة إلى احتياجاتهم

605،3 وجاهز لالستخدام  سكنية متوفرة قطعة  
المخيمات ومواقع الطوارئ في الفوري  
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 الثغرات والمعوقات:

 ر فمعدالت النزوح المرتفعة واألحوال الجوية السيئة في خلق تحديات في الوصول إلى أهداف بناء المخيمات. ومن المتوقع أن تتأخر زيادة توا تسببت
ن الظروف م هي األنشطة األكثر تضرراً  الخياملبنية التحتية وتركيب أعمال اإن  . آخر خمسة عشر يوماً مد ة مواقع السبعة عشرة ذات األولوية األراضي في ال

 الجوية.
  ومخيمات حسن شام  6تأخر البناء في حمام العليلU2 .وتبذل جهود لتعويض هذا التأخير غير المتوقع.  بسبب األمطار الغزيرة 
  التي تقيم في القاعات الجماعية المؤقتة.   اأُلسروصل مخيم قاعدة القيارة إلى كامل طاقته االستيعابية، وسيتم تخصيص الخيام المتبقية إلى 
 .قامة سياج وتوفير الكهرباء للوصول إلى المعايير الدولية مية إلى تطوير مرافق المياه والصرف الصحي وا   يحتاج مخيم السال 

 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :االحتياجات

  يحتاج السكان داخل وخارج المخيمات إلى المواد غير الغذائية المتزايدة من غرب الموصل،  عداد النازحينألنظرًا
مؤقتة، والذين يقيمون مع عائالت مضيفة، أو في مستوطنات  مالجئالقاطنة في  اأُلسروالمأوى المناسب والكريم. إن  السكان المحتاجين إلى المساعدة هم 

 .، أو السكان المتبقون في منازلهمازلهاسكنية مؤقته، والفئات السكانية الضعيفة األخرى المتبقية في من
 

 االستجابة:
  األسبوع، وتضمنت اللوازم الشتوية.خالل  في المخيمات األساسيةمجموعة من اللوازم غير الغذائية  6،102تم توزيع 
  الضعيفة خارج المخيمات. اأُلسرلتر من النفط األبيض إلى  002،622تم توزيع 
  الستيكية باويات حلشمسية ولوازم النظافة وجراكن الفرش األرضية والفوانيس التي تعمل على الطاقة االبطانيات و الفرش و تم توزيع سلع موسمية تكميلية مثل

 .6202 تشرين األول/ أكتوبر 02منذ ُأسرة،  62،626إلى أكثر من ومواقد وسخانات 
  وحمام العليل المناطق التي أمكن الوصول إليها مؤخرًا في حي القوسياتجرت توزيعات خارج المخيمات في. 
 مجموعة متنقلة من اللوازم غير الغذائية،  32،361، بما في ذلك مجموعة من اللوازم غير الغذائية 006،602، تم توزيع ما مجموعه منذ بداية االستجابة

لوازم الشتاء، مجموعًة من  30،260 تم توزيع ،شخصًا. باإلضافة إلى ذلك 221،662مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية إلى  66،622
مجموعة  002،622شخص. وتم أيضًا توزيع حوالي  012،222 ما يقدر بـ وتضمن ت سخانات، وحصير حرارية، وجراكن للحصول على الوقود، إلى

 .مالبس
  ة في مخيمات قاعدة القيارة والحاج علي.خيم 0،622حوالي خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم تثبيت 
  ،توزيع  من خالل، شخص 620،222خيمة عائلية لتوفير المأوى في المخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي  63،501ما مجموعه  نصبتم حتى اآلن

، أكتوبرتشرين األول/  02مجموعة من لوازم سد المنافذ في حاالت الطوارئ منذ  1،666 ،مجموعة من مجموعات المأوى في حاالت الطوارئ 6،626
 شخص. 025،322ويستفيد منها ما يقرب من 

  عمليات  ثناءأتستعد المجموعة لالستجابة الصيفية. وتمت مشاركة التوجيهات التقنية حول الدعم المتعلق بالطقس والفصول مع الشركاء للنظر فيها
 التخطيط.

  ة التقارير ُتشك ل عائقًا  .ةقأمام قياس استجابة موثو ال تزال عملية اإلبالغ لالستجابة للموصل في إدارة المعلومات من خالل "اكتفتي انفو" ومنص 
 

 الثغرات والمعوقات:
  فئة ومواقع النازحين، وتوفير االحتياجات للنظرًا لتدفق النازحين من غرب الموصل، فإن بيئة التنسيق الصعبة، وشحة الموارد والقدرات وتعق ب أعداد

 .أكثر صعوبةً  تالسكانية األكثر ضعفًا أصبح
 

662،221 حصل على اللوازم غير  اً خصش  
(أكتوبرتشرين األول/  02منذ )الغذائية   
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 األمن الغذائي  

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

 ألغذية الجافة فور وصولها الى مواقع التدقيق األمني والمخيمات.اومن 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.
 

 االستجابة:
  ( في موقع شخص 5،222أسرة ) 0،222 شخصًا(. وشمل التوزيع 66،215أسرة ) 6،601قام الشركاء هذا األسبوع بتوزيع الحصص الغذائية الجافة إلى

 0،222وموقع الطوارئ في الحاج علي،  شخصًا( في 2،605أسرة ) 0،663و، جاماكورشخصًا( في  2،522أسرة ) 0،306والطوارئ في قاعدة القيارة، 
شخصًا( في مخيم  662أسرة ) 66و، M2( في مخيم حسن شام شخص 6،602أسرة ) 126و حمام العليل، موقع الطوارئ في( في شخص 5،222أسرة )

شخصًا( في  6،235أسرة ) 0،262، و3شخصًا( في مخيم جدعة  0،205أسرة ) 363جدعة، وشخصًا( في مخيم  6،262أسرة ) 566و ،U3 حسن شام
 . M0مخيم خازر 

  أسرة  665 وع. وجرت التوزيعات علىشخصًا( خالل األسب 1،652أسرة ) 0،652أشار الشركاء إلى توزيع حصص غذائية طارئة جاهزة لألكل على
 .حي الشهداءشخصًا( في  5،065أسرة ) 0،265و، حي المأمونشخصًا( في  6،065)

 
 الثغرات والمعوقات:

  ،غبون أو غير النازحين ال ير بعض  فإننظرًا لتقييد حركة الماشية بين محافظتي أربيل ونينوى، وعدم وجود مساحة لرعاية الثروة الحيوانية في المخيمات
 االنتقال إلى المخيمات. قادرين على

 

ة   الصح 

 :االحتياجات
 ن م توفير خدمات الرعاية الصحية األولية للسكان المتضررين في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً  يعد

 .االحتياجات األولوية
 

 االستجابة:
  لألطفال الذين تقل أعمارهم  استشارة 6،631، بما في ذلك المشمولة بالتقريرالفترة خالل طبية استشارة  62،620أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه

 سنوات. 5عن 
  كان هناك، هذهومن بين حالة،  352إلحاالت الطبية في حاالت الطوارئ اعدد وبلغ  هذا األسبوع. استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية 6،122تم تقديم 

 استشارة للصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي. 620حوالي كما تم تقديم  حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. 61
 خالل الفترة المشمولة بالتقرير عاماً  05دون سن  لألطفال ضد شلل األطفال والحصبة لقاحاً  6،632 تم تقديم. 
 في  في نقطة التجمعرعاية الصحية األولية إلى مديرية صحة نينوى، وذلك لدعم خدمات البالكامل ين مفروشين كرفان تبرعت منظمة الصحة العالمية

 البوسيف.
  ،د من أجل تعزيز االستجابة لحاالت إلى البال كامالً  سيارة إسعاف مجهزة تجهيزاً  05 بجلبقامت منظمة الصحة العالمية، بدعم من مجموعة اللوجستيات

 في غرب الموصل. اإلصاباتوغير الت اإلصابات حاالطوارئ الناجمة عن 

215،66  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 32لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
6202آذار 65-01من  

 226،236 
 02منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

 أكتوبر/ األولتشرين 
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  6202مارس آذار/ 65في  المصابيناستقبال بالواقع بالقرب من نقطة تفتيش العقرب العمل  لإلصاباتالميداني  عذبةبدأ مستشفى. 

 
 الثغرات والمعوقات:

 الموصل مدينةعاف، إلحالة المصابين إلى خارج هناك نقص في الوقود وسيارات اإلس. 
 بالمرضى داخل محافظة نينوى توفير الرعايةعلى  القدرة هناك نقص في. 
 .ال يزال يشكل نقص القدرة القائمة على توفير الرعاية الالحقة للعمليات الجراحية مشكلًة 

 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 
 :االحتياجات

 المجموعة بتسريع عملية تركيب مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من خالل شركائها في موقع  قامت
الطوارئ الذي تم توسيعه في القيارة. وسيتم االنتهاء من تركيب مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

ل. وستغطى نيسان / أبري 02الباقي بحلول  ، ويمكن استكمالفي نهاية األسبوع المقبلقطعة أرض  3،222لحوالي 
دارة اليونيسيف العمليات و   لمخيم بأكمله.اا 

  تعرض مولد محطة الساهرون لمعالجة المياه في شرق الموصل ألضرار. ويجري تزويد السكان بالمياه حاليًا من
 بئر بازوايا عن طريق صهاريج المياه. 

 ن الوصول إليها حديثًا في مدينة شرق الموصل بمياه صالحة للشرب من خالل صهاريج المياه، إال  أن  من المناطق التي أمك على الرغم من تزويد عدد
 تلك المناطق. في ال تزال غير كافية. وهناك حاجة ماس ة إلى إدارة النفايات الصلبة المأمونةإمدادات مياه الشرب 

 

 االستجابة:
  ات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المخيمات القائمة.ُأسرة( خدم 31،566شخصًا ) 632،022يتلق ى حوالي 
  قطعة أرض في مخيم حمام العليل التابع إلى وزارة الهجرة والمهجرين من قبل  6،222يجري تطوير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لحوالي

توفير المياه من خالل الصهاريج، باإلضافة إلى المياه المعبأة الستكمال الحاجة بسبب بعض المشاكل المتعلقة بمحطة الحمام  ويجريأحد شركاء المجموعة. 
 .العليل لمعالجة المياه

 خدمات بانتظاملقام شركاء المجموعة بتوفير مرافق إضافية للمياه والصرف الصحي والنظافة في مركز االستقبال في حمام العليل، ويقومون بتوفير ا. 
  قطعة أرض 6،522علی استعداد لتحسين مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة ل التابع إلى وزارة الهجرة والمهجرين إن  الشركاء في مخيم السالمية. 
 2،522دها طع األراضي البالغ عديعمل ثالثة شركاء في حمام العليل على توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في الحاج علي لجميع ق 

 قطعة. وسيتم االنتهاء من المخيم في األسبوع القادم، ويرجع سبب التأخير البسيط إلى سوء األحوال الجوية.  
 الحقاً  أرضقطعة  6،622قطعة أرض. وتستمر أعمال التوسيع لتغطي  6،022احتياجات  تغطيو للعمل شبكة معالجة المياه في الحاج علي  ادتع. 
  قطعة أرض في مخيم الحمام العليل التابع إلى مفوضية األمم المتحدة السامية  5،222يجري تركيب مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ل

 .لشؤون الالجئين
 01في شخصًا  00،622نحو حصل من الموصل. حتى األن، ي إلى الشمال الشرقي کانون الثاني / يناير 62 نقل المياه الصالحة للشرب منذ عمليةدأت ب 

 .ويجري حاليًا تحديد آبار عميقة جديدة في شرق الموصل. مياه الشربمترًا مکعبًا من  632على ما مجموعه قرية، بما في ذلك تلكيف والحقول 
  بمعدل يومي قدره  سكنيًا في الموصلحيًا  06يجري اآلن تعزيز نقل المياه الصالحة للشرب في شرق الموصل عن طريق شريك إضافي من بئر بازوايا إلى

حيًا سكنيًا على المياه الصالحة للشرب  66متر مكعب بسبب األضرار التي لحقت بمحطة الساهرون لمعالجة المياه. ويحصل اآلن ما يقرب من  0،222
 .متر مكعب يومياً  6،322بمعدل يصل إلى

0،036،253 
 داخل وخارج المخيمات اً شخص

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
ية والنظافة  الصح ي  02منذ الصح 

 .6202 تشرين األول/ أكتوبر
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  ،الشرب فقط إلی القرى األكثر تضررًا في تلکيف وتلسقف والقوسيات من بئر عميق في منطقة بنقل المياه بالصهاريج ألغراض الشركاء  دأبكإجراء مؤقت
ونيسيف بتوزيع ، قامت اليبالصهاريج، وتبين أنها مقبولة. وباإلضافة إلى نقل المياه اً وكيميائي ياً ر يتم اختبار جودة المياه بكت .الشالالت في شرق الموصل

 الصحية األولية لتحسين نوعية المياه من اآلبار الضحلة.على المراكز أقراص تعقيم المياه 

  نازحاً  363،626قطعة أرض في مواقع العبور تكفي لـ  526قطعة أرض جاهزة للسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ و 53،303تم إعداد حوالي. 
  في المائة، ويعمل حاليًا لتغطية احتياجات مياه  022علي بنسبة قطعة أرض في موقع الطوارئ في الحاج  6،022تم استكمال ترکيب شبكة مياه األنابيب لـ

 .الشرب
 بانتظار األمر من الحكومة لبدء العملفي المجموعة  ينشرکاء محتمليكون هناك  أن  ويمكن  مية،في السال   يدةالجد يماتمواقع المخ ييمتم تق. 

 

 والمعوقات:الثغرات 
  تأهيل محطات معالجة المياه في شرق الموصل للسماح للشركاء بتوفير المياه الصالحة للشرب بطريقة ال تزال هناك حاجة ماسة إلى تمويل إعادة

تم تحديث خرائط إحداثيات وأسماء وقدرات تسع معامل في شرق وغرب الموصل بمدخالت من مديرية مياه الموصل، وتستمر المناقشات حول و  مستدامة.
 العاجلة.تخصيص شركاء لدعم أعمال إعادة التأهيل 

 .تسعى و  تم اإلبالغ عن قضايا هامة تتعلق بمرافق المياه والصرف الصحي في المدارس في المناطق الجديدة التي أمکن الوصول إليها في شرق الموصل
لصحي والنظافة وجرى تنسيق االستجابة إلعادة تأهيل مرافق المياه والصرف ا المجموعة إلى إيجاد شركاء لضمان إجراء إصالحات سريعة للمرافق.

 الصحية في المدارس مع مجموعة التعليم، ومن ثم سيتم االتفاق على طرائق التنفيذ.
 رة وتولي مبادتعتبر عملية جمع القمامة والتخلص اآلمن منها من القضايا الهامة في شرق الموصل. وتجري المجموعة مناقشة لتحديد الشركاء ألخذ زمام ال

 الصلبة.مسؤوليات إدارة النفايات 
  ًفي موقعي الطوارئ في الحاج علي وقاعدة القيارة، ومخيم حمام العليل بسبب األمطار المستمرة، األمر الذي أث ر على وتيرة العمل. يواجه الشركاء مشاكال 

 
 

 الحماية
 :االحتياجات

  كبيرة إلى الحفاظ على الطابع المدني في مواقع النزوح، وخاصة في بعض مخيمات جنوب الموصل.هناك حاجة 
  حساسها باألمان. وهناك حاجة أيضًا إلى  اأُلسرتعاني من الضائقة بسبب الظروف التي أثرت على كرامتها وا 

خيم حمام لألسر، وال سيما في متوسيع نطاق الدعم النفسي االجتماعي ، و وفير اإلسعافات األولية النفسيةتعزيز ت
 العليل.

 حين من غرب ز يجب توسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئة السكانية الضعيفة جدًا، وال سيما كبار السن، في أقرب وقت ممكن في المخيمات التي تستقبل النا
 الموصل.

 ت ة خالل التنقل. وهناك حاجة إلى تعزيز خطوااأُلسر ر للحفاظ على وحدة ي في مواقع التدقيق األمني/ مواقع العبو اأُلسر لمنع االنفصال  هناك حاجة ماس ة
 ي.اأُلسر منع االنفصال 

 .يحتاج عدد كبير من األطفال حديثي الوالدة إلى شهادة الميالد والتلقيح 
 زالة األلغام في المناطق الجديدة التي  تم الوصول إليها. هناك حاجة إلى التوعية بمخاطر األلغام، وتقييم مخاطر المتفجرات، وا 
 

 االستجابة:
  أكتوبر/ األولتشرين  02منذ  من خالل شركاء الحماية اً شخص 322،226تم الوصول إلى. 
  شخصًا من خالل الدعم  60،652 كما تم الوصول إلى .الحمايةرصد شخصًا من خالل فرق  03،026تشرين األول/ أكتوبر، تم الوصول إلى  02منذ

حالة   لتلق ي المساعدة المتخصصة.حالة من قبل فرق الحماية المتنقلة  03،266النفسي واالجتماعي العام، وا 

322،226 
 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 

 أكتوبر/ األولتشرين  02منذ 
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  فتى(  630وفتاة،  625طفاًل ) 0،232فتى( الدعم النفسي واالجتماعي، وتلق ى  6،232و فتاة، 6،323طفاًل ) 6،621خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلق ى
 65،626طفاًل ) 56،030إلى تشرين األول/ أكتوبر  02اإلسعافات األولية النفسية. وبذلك يصل عدد األطفال الذين تلق وا الدعم النفسي واالجتماعي منذ 

 فتى( اإلسعافات األولية النفسية. 62،220فتاة، و 65،261طفل آخر ) 53،522فتى(. كما تلق ى  62،250فتاة، 
  وبذلك يصل العدد الُكلي إلى األسبوع الماضيخالل  فتًى( 36و، فتاة 63)من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  طفالً  55 تسجيلتم ،

 .أكتوبرتشرين األول/  02فتًى( منذ  226وفتاة،  562طفاًل ) 0،666
 وبذلك يصل العدد الُكلي لألطفال الذين تم جمع (يانفت 6و، فتيات 3) مع ُأسرهممن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين  طفالً  00 حوالي شمل عتم جم ،

 .تشرين األول/ أكتوبر 02فتًى( منذ  312وفتاة،  306) 226شملهم مع ُأسرهم إلى 
   لى إعدد الكلي الالذين لديهم مخاوف تتعلق بالحماية للحصول على الخدمات المتخصصة، وبذلك يصل ( فتى 25وفتاة،  062طفاًل ) 605تمت إحالة

 تشرين األول/ أكتوبر 02فتى( منذ  0،162فتاة، و 0،222طفاًل ) 3،562
طر، التخفيف من المخامعلومات حول العنف الجنسي، بما في ذلك  من خالل توفيررجاًل  15فتاة، و 606و ،امرأة 532خالل األسبوع، تم الوصول إلى 
امرأة  066وفتاة  12حوالي  توتلق  بالعنف الجنسي.  اً معنيفريقًا  31، ومراكز نسوية 2وتم توفير هذه الخدمات من خالل وخدمات العنف الجنسي المتاحة. 

 003. باإلضافة إلى هذا، تم توزيع من الجهات الفاعلة في منع العنف الجنسي واالستجابة الدعم النفسي واالجتماعي حول االستشارة المتعلقة باألزمة
 امرأة حول منع العنف الجنسي/ أو اإلحالة.  632وفتاة،  016وتم تدريب مجموعة من اللوازم النسائية، ومعلومات عن الخدمات العنف الجنسي المتاحة. 

 لتحديد مخاطر العنف الجنسي والدعوة إلى تحسن بيئة الحماية للنساء والفتيات. ، وذلكعمليات تدقيق للسالمة ستةكما تم إجراء 
  تشرين األول/ أكتوبر، في الشمال  02شخصًا منذ  56،260شركاء األعمال المتعلقة باأللغام تقديم التوعية بمخاطر األلغام، حيث تم الوصول إلى واصل

ييم إضافي في شرق الموصل، حيث . كما تم إجراء تقالقيارة ناحيةمدرسة في  00ثير لـ والشرق. وخالل األسبوع الماضي، ُأجريت تقييمات للتهديد والتأ
 وتم تسليمها للقوات العراقية لمعالجتها.  الذخائر غير المنفجرةإزالة بعض ت تم

 
 الثغرات المعوقات:

  االستجابةتؤثر الفجوة في التمويل على بعض الجهات الفاعلة لتوسيع نطاق. 
   التي لتحدياتا إن  . الموصل غرب من لهموصو تدفق  استمرار بسبب تهمر إدا صعبتو  يرکب التدقيق األمنيمواقع  إلی لهمتم نق ينالذ ينعدد النازحإن 

 ألشخاصاالحماية التي يتعرض لها ًا تتعلق بمخاطر  شهدتحمام العليل إلى مخيمات أخرى التدقيق األمني في من موقع  النازحين نقل تنظيم عملية تواجه
 .ياأُلسر  حاالت االنفصال المزيد من لكالضعفاء، بما في ذ

  وخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومستوى أعلى من الرعاية النفسية.طبيبات للمعاينة السريريةتفتقر المراكز الصحية إلى ، 
  المنفصلين عن ذويهم.غير المصحوبين و  ألطفالللضمان تقديم خدمات إدارة الحالة االستجابة هناك حاجة إلى المزيد من قدرات 
 زالتها محدوداً ال يزا  داخل المنطقة الغربية. ل وجود الشركاء المعتمدين في مجال التوعية بمخاطر األلغام وا 
 

 التعليم  

 :االحتياجات
 ،طفاًل في سن الدراسة، ومن بين هؤالء، فإن  12،256 هناك من بين النازحين من أزمة الطوارئ في الموصل

ن   35% طفاًل ال يتلق ون أي نوع من التعليم النظامي في الوقت الحالي.  22،620منهم قدموا من شرق الموصل وا 
ن هذه األعداد في تزايد سريع ومستمر، بينما تستمر   بالفرار من غرب مدينة الموصل اأُلسروا 

 

 االستجابة:
  ليل حمام الع فتاة( في البرامج التعليمية في المساحات المؤقتة للتعلم في مخيمات 06،066فتى،  01،605طفاًل من النازحين ) 32،312يشارك ما مجموعه

ية حالفصول الدراسية التي تم تأهيلها في مدينة تكريت وناوكذلك في ؛ وقيماوة وجاماكور ،6و 0الحاج علي ونركزليةو خازر، وحسن شام، وجدعة، وزيلكان، و 
 حي القادسية شرق مدينة الموصل.العلم و 

32،312 
وفتاة تم تسجيلهم في المساحات فتى 

 التعليمية المؤقتة

http://www.unocha.org/
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 لذين وصلوا إلى مخيمالنازحين التقديم التعليم إلى للنشر مستعدة فرق متنقلة إضافية وهناك  الطوارئفي حاالت لتعليم ل استجابتهم بدأ اثنين من الشركاء 
 .الماضي األسبوعمنذ  6 النركزلية

  شام  سنحمخيم في إضافية  تعليمية مؤقتةتم تخصيص مساحةM2 بسبب العدد المتزايد من األطفال في سن الدراسة. ويقوم أحد الشركاء بإنشاء هذه ،
 المساحة لدعم األطفال غير الملتحقين بالمدارس.

  هميبوتدر  الميسرين وتوظيف األطفال تسجيل ويجري. األسبوع اذه العليلوحمام اماكور ج يمجديدة في مختم افتتاح مساحات تعليمية مؤقتة. 
  شام  وحسن كانيلالقادم، بما في ذلك مخيمات ز  األسبوعتوقع افتتاحها في يجميع مخيمات غرب الموصل الجديدة التي في شركاء التعليم  تعيينتمU2 

مية  .والسال 
 

 الثغرات والمعوقات:
  العليلالطوارئ في مخيم حمام  حاالتالتعليم في  تدخالتالشريك غير قادر على البدء في تنفيذ ال يزال. 
  قهم من ح األطفالالذي من شأنه أن يحرم العديد من  األمرلمدارس كمأوى بسبب محدودية قدرة المخيم، لالسلطات  استخدامتعرب المجموعة عن قلقها من

 العامين الماضيين. خاللأولئك الذين فقدوا بالفعل تعليمهم  وخاصة-في التعليم 
 التعليم  مجموعة بما أن وكاالت اإلجراءات المتعلقة باأللغام المعتمدة من قبل الحكومة فقط مرخص لها بتقديم دورات التوعية بمخاطر األلغام، فإن شركاء

المتعلقة  الفرعية لإلجراءات نقذة للحياة عبر الطالب والمعلمين. وال تزال المجموعةمخاطر األلغام المُ متعلقة برسائل  لتمريريكافحون من أجل إيجاد سبل 
 .باأللغام تتلقى طلبات إليجاد حل لهذه القيود. وقد وجدت التقييمات أن مخاطر الذخائر غير المنفجرة والتلوث في المدارس وحولها مرتفعة

 ة في المخيمات.ال تزال مديرية تربية نينوى عاجزة عن زج معلميها رسميًا للعمل في جميع مدارس داخل الخيام الرسمية المطلوب 
  

 الدعم اللوجستي 
 المساحة التخزينية المتوفرة:

  مترًا مكعبًا في ثالثة عشر مركزًا لوجستيًا مختلفًا، لتستخدم من قبل  32،661تتوفر مساحة تخزينية مشتركة قدرها
 المنظمات لالستجابة لحاالت الطوارئ

 االستجابة
  متر مكعب من اللوازم إلى المنظمات اإلنسانية الشريكة  102مترًا مكعبًا من البضائع اإلنسانية، وقامت بتسليم  062تلقت المجموعة خالل األسبوع الماضي

منظمة إنسانية  33من لوازم الطوارئ دعمًا لـ  اً مكعب اً متر  66،622 المجموعةت تسل م، نذ بداية عمليات الموصلمن مستودع التخزين المشترك التابع لها. وم
 في مختلف المراكز اللوجستية.

 النركزليةمي في مخي وقريباً خازر،  ومخيم، الالجئينالمتحدة لشؤون  األممالتابع لمفوضية  العليلحمام و تخزين إضافية في موقع زمار،  وحدةإنشاء  يجري 
 .اإلنسانيةالمنظمات لدى ثغرات سد اللتلبية احتياجات و  وزيلكان

  في المواقع  ابةواالستجوالسلطات المعنية، تواصل مجموعة اللوجستيات توفير سعة التخزين والتوزيع في مواقع العبور  األخرىبالتنسيق مع المجموعات
 خارج المخيمات.

 
 الثغرات والمعوقات:

 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 
 

 مكعبًا مترًا  66،622
 منذمن المواد غير الغذائية تم تسل مها 

 تشرين األول، أكتوبر 02
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 في حاالت الطوارئ االتصاالت 
 ت بال نظمة االتصاالمع م حسن شامإلی  مشتركة قامت مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ بتنفيذ بعثة تقييم

 .في المخيماتالمتعلقة باالتصاالت وخدمات االتصال باألنترنت ، وذلك لتحديد االحتياجات حدود الشريكة
  في بلدة  أيادي الرحمةفي مكتب  لدعامةاالطاقة  ولبتطوير حلمجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ قامت

خدمات تكنولوجيا المعلومات أكثر استقرارا بالنسبة للعاملين في المجال  الحصول على قيارة، مما يضمنال
 .سانياإلن

 

 الثغرات والمعوقات:
 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 

 

   التنسيق والخدمات والمشتركة   
 االستجابة:  

 2،22253 إلى أكثر 6202لعام  تشرين األول/ أكتوبر 02العدد الُكل ي للنازحين منذ بداية عملية الموصل في  وصل 
شخص  222216، أكثر منشخص إلى أماكنهم األصلية، ال يزال هناك  22222،شخص. ومع عودة ما يقدر بنحو 

 .وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح، نازح
  من رجال االتصاالتمن  %62حوالي  تكانو . خالل الفترة المشمولة بالتقرير الموصل تتعلق بأوضاع مكالمة 036تلق ى مركز معلومات النازحين في العراق، 

المساعدة وتليها االتصاالت حول  (،%63) المساعدة الغذائيةتتعلق باالستفسار عن  من مدينة الموصلالرئيسية األربعة  تصاالتاالكانت و من نساء.  %26و
 %06من عائدين، و %63ومن نازحين،  %25ومن مجموع االتصاالت، كانت  (.%03) والصحة( %05)المساعدة التي تقدمها الحكومة (، وثم %66)النقدية 

 من أفراد المجتمع المضيف.
  لعراق ا ألجلتنسيق المنظمات غير الحكومية  لجنة ى المنسقين الميدانيين المتنقلين في، أجر 6202مارس  /آذار وحتى 6202نوفمبر  /من شرين الثانيفي الفترة

لشأن االتواصل مع أصحاب  من خاللبعثة لجمع المعلومات إلى القرى والبلدات مباشرة في الشمال والشرق والجنوب الشرقي وجنوب مدينة الموصل  066
(، 62قيارة )ال( و 32) ة( والشور 2)( ومخمور / نينوى 32( ونمرود )06( والحمدانية )2( وبرطلة )2( وتلعفر )6) وتكليف( 62)بعشيقة  :موقع 622في  المعنيين
عاما(. وقد تم تقديم التقارير المتعلقة باألغراض اإلنسانية والحماية والوصول في الوقت الحقيقي  06ليل )عمام الح(، و 02مدينة الموصل ) شرقو (، 6) والحضر

شراك أكثر من الثنائية المقدمة إلى المنظمات غير الحكواالجتماعات عن طريق آليات التنسيق القائمة   الشأنمن أصحاب  062ومية. وقد قامت اللجنة بتعيين وا 
 المحليين من جهات فاعلة متنوعة من اإلدارة المدنية إلى الجهات المسلحة المحلية.

  (، حردانفر )إلى سنجار / تلع 0، أجرى المنسقون الميدانيون ثماني بعثات: 6202آذار / مارس  66-06و ،آذار / مارس 02-00خالل األسابيع من
مدينة الموصل. شرق  إلى 0وب(، ر العق تفتيش إلى نقطة 0يل )علالحمام ال إلى 3و، القوسيات إلى 0ودية(، يشمال مدينة الموصل )بيسان والرش إلى 6و

جهة فاعلة من هيئات اإلدارة المدنية، ووكالتين تابعتين لألمم المتحدة،  02: الشأنمن أصحاب  62، اجتمع المنسقون الميدانيون مع المناطقوفي هذه 
ت لجنة تنسيق فاعلة مسلحة. وعرض جهات 1ومجتمع محلي،  قادة 2وغير حكومية محلية،  منظمات 3و، دولية دولية غير حكومية منظمات 6و

اجتماعات  6من الزيارات الميدانية في  المعلومات المستخلصةية، بما في ذلك نظر المنظمات غير الحكوم المنظمات غير الحكومية ألجل العراق وجهات
 والعسكري.تنسيق المدني لفريق العامل في ال، واجتماعين لللمحورتنسيقية  اجتماعات 6ولمركز العمليات اإلنسانية، 

 
 

 الثغرات والمعوقات:
  مهم لإلبالغ. شيءال يوجد 

 يومياً 
للمنظمات غير الحكومية تقديم المساعدة 

 لالتصاالتدعم البنية التحتية من خالل 
ةاإلنساني  

 يومياً 
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

أكتوبر/ األولتشرين  02منذ   
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 بـ االتصاللمزيد من المعلومات، يرجى 
 jaffr@un.orgريبر جاف،  السيد

   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  ل.للموص 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 
مت أوتشا بتأسيس في العراق. قا ةاإلنسانيلإلشراف على االستجابة  الشريكة بين اأُلمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنساني

، وحماية المدنيين ةاإلنسانيالدولي بمهمة تسهيل وصول المساعدات  العسكري-المدني اإلنسانيويقوم إطار التنسيق . أربيلالمتخصص في  ةاإلنسانيمركز العمليات 
 .ةاإلنسانيوضمان أمن العاملين في مجال المساعدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األزمة عن خلفية 
 الرمادي مدينتي بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 6206 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 

تنظيم داعش بالتعاون مع  قام ،6206 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 522،222 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

وُفرضت  األساسية، الخدمات وتوقف األساسية، اإلنسان حقوقانتهاك و  المدنيين ضد ومنظمة جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى وقد. الدين
 00كثر من أاإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاصحيث بلغ عدد  أزمة إنسانية في العالم،العراق اآلن أكبر  يواجه ونتيجة لذلك، .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوط
  موقع. 3،222ماليين نازح في الوقت الحالي، وينتشرون في  3شخص. وهناك أكثر من  مليون

http://www.unocha.org/

