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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 
                                   (8102 / أبريلنيسان 9-8) 82رقم  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  

 . 8102 نيسان/ أبريل 02قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

  األحداثأبرز 
 ارير إلىتشير التق ثيح ،كبيرةفي غرب الموصل  اإلنسانية اجاتيال تزال االحت 

في  بعض المناطقإمكانية الوصول إلى . وعلى الرغم من والمياهنقص في الغذاء 
غرب الموصل من قبل الشركاء في المجال اإلنساني، إال أن إمدادات المياه 

خطير  إلى نقص أدىمما الدائر  الصراع جر اء شديداً  تضررت تضرراً قد  المستمرة
 في إمدادات المياه ذات النوعية المقبولة.

  825،111شباط/ فبراير، مرٌّ حوالي  09منذ بداية عملية غرب الموصل في 
 شخص من موقع التدقيق األمني في حمام العليل وفقًا إلحصائيات حكومة العراق

 .نيسان/ أبريل 9اعتبارًا من 
 تشرين األول/  02العدد الُكل ي للنازحين منذ بداية عملية الموصل في  وصل

. نيسان/ أبريل 9اعتبارًا من  شخص 632،111 إلى أكثر 8102لعام  أكتوبر
شرق شخص إلى  90،111عودة ما يقدر بنحو لحكومة إلى وتشير احصائيات ا

شخص  365،111 أكثر من وبهذا يبلغ عدد النازحين في الوقت الحالي، الموصل
 نيسان/ أبريل. 9اعتبارًا من نازح 

  اإلنسانية تاالحتياجاقع لتلبية اتوسيع المو عملية تتسارع وتيرة بناء المخيمات و 
دارة المخيلمجموعة  الموصل. ووفقاً مدينة غرب من  لنازحين حديثاً ل ، متنسيق وا 

أسرة( في المخيمات ومواقع  56،111شخص ) 823،028حوالي  حالياً  يقيم
الطوارئ، والباقي في المجتمعات المضيفة والمواقع غير الرسمية. ويوجد حاليا 

متاحة لالستخدام الفوري في أربعة مواقع و قطعة أرض كاملة الخدمات  5،996
 نيسان / أبريل. 9من  وستة مواقع أخرى، اعتباراً  ،ةذات أولوي

  2،361أكثر من  ُأحيلبدء العمليات العسكرية في الموصل العام الماضي، منذ 
 عالجةت متمث يح ؛إلى المستشفيات في الموصل والمحافظات المجاورة شخصاً 
 في غرب الموصل وحده. مراكز استقرار الحالة الصحيةحالة في  0،223

 

0،295،111 
شخص داخل وخارج 

المخيمات تسلموا حصص 
من الغذاء الطارئة  االستجابة

 02منذ ) والماء ولوازم النظافة
 تشرين األول/ أكتوبر(

0،023،111 
شخص خارج المخيمات 
حصلوا على خدمات الماء 

 02والصرف الصحي )منذ 
 تشرين األول/ أكتوبر(

111،202  
استشارة طبية شخصًا تلقوا 

تشرين األول/  02)منذ 
(أكتوبر  

 632،111 
 عملياتبسبب  نازح حالياً 
وفقًا إلحصائية الموصل 

نيسان/  9الحكومة اعتبارًا من 
 أبريل

293،211 
اللوازم غير نازح تسلموا 

تشرين  02)منذ  الغذائية
 األول/ أكتوبر(

5،996 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

بخدمات متكاملة وجاهزة 
الفوري في لالستخدام 

 المخيمات ومواقع الطوارئ
نيسان/ أبريل 9اعتبارًا من   



82العراق: االستجابة اإلنسانية للموصل #   | 2 
 

.  
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) | Iraq 
Coordination Saves Lives | unocha.org | @OCHAIraq | facebook.com/OCHAIraq | unocha.org/iraq 

 

 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 
نازح من مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها اعتبارًا  632،111 ، أشارت حكومة العراق بأن هناك أكثر8102 تشرين األول/ أكتوبر 02منذ بداية عملية الموصل في 

 حاليًا.شخص نازح  365،111 أكثر منال يزال هناك و ، آذار/ مارس 31حتى تأريخ  األصلية مناطقهمشخص إلى  90،011ما يقدر بنحو  وقد عاد. نيسان/ أبريل 9من 
 

وحده، شخص قد نزحوا من غرب الموصل  825،111أن ب، أفادت حكومة العراق 8102شباط / فبراير  09مدينة الموصل في غرب ومنذ بدء العمليات العسكرية في 
في  التدقيق األمنيمدينة الموصل عبر موقع غرب من  شخص يومياً  2،511حوالي  هامعدلة نزوح بلغ موجنيسان / أبريل. وشهد األسبوع الماضي  9من  وذلك اعتباراً 
 حمام العليل.

 

دارة المخيملمجموعة  الفارين من غرب الموصل. ووفقاً  للسكانبناء المخيمات بسرعة لتلبية االحتياجات اإلنسانية تجري علمية زال تال  حوالي  د حالياً ، يوجتنسيق وا 
 5،996نيسان / أبريل، كانت هناك  9أسرة( في المخيمات ومواقع الطوارئ، والباقي في المجتمعات المضيفة والمواقع غير الرسمية. وفي  56،111شخص ) 823،028

 شخص. 61،111 وتكفي الستقبالام الفوري قطعة أرض كاملة الخدمات متاحة لالستخد

 
تجمع عند نقاط  أيضاً  المياه، كما يجري توزيع العليلحمام  التدقيق األمني فيفي موقع  حديثاً النازحة  األسرالطوارئ على  في حاالت ياهلمتوزيع الغذاء واعملية واصل توت

مدادات المياه الطارئة، و  التي تضمنت. ومنذ بداية عملية الموصل، تم توزيع حزم االستجابة للطوارئ النازحين ولوازم لنظافة الوازم الحصص الغذائية الجاهزة لألكل، وا 
 أزمة الموصل.من المتضررين من شخص  0،295،111لتلبية احتياجات  النساء

 
تشرين األول / أكتوبر من العام الماضي، أحيل  02خاصة بالقرب من الخطوط األمامية. ومنذ و غ، بال مصدر قلق   الصاباتلالصحية  رعايةالعملية تقديم ل شك  تُ ال تزال 

نيسان/ أبريل،  9من  شباط / فبراير. واعتباراً  09من غرب الموصل وحده منذ  حالة 0،202وإلى مستشفيات الموصل والمحافظات المجاورة،  شخصاً  2،361أكثر من 
 مدينة الموصل. غرب األمامية من الخطوطبالقرب من  استقرار الحالة الصحية مراكزحالة في  0،261تم عالج 

 
ل. اليرموك والمطاحن غربي مدينة الموصفي  األحياء السكنيةمصادر، منها وسائل إعالمية، استخدام قذائف الهاون الكيميائية في  نشرت عد ةوفي األسبوع الماضي، 

 ض للمواد الكيميائية السامة.مديرية الصحة، في رعاية المدنيين من هذه المناطق الذين تظهر عليهم أعراض التعر  وتساعد منظمة الصحة العالمية، من خالل 
 

مليون  8.3ص في المياه في شرق مدينة الموصل، ويواصل الشركاء في المجال اإلنساني نقل وهناك نقالمياه مصدر قلق إنساني كبير في مدينة الموصل. ل شك  تُ وال تزال 
النظيفة،  في المياه طال أمده نقصاً  أيضاً السكنية ، تواجه العديد من األحياء مدينة الموصلغرب إمدادات البلدية. وفي الستكمال  سكني حي 82إلى  تر من المياه يوميا  ل

رجح أن مصدر قلق متزايد. ومن الم ويشكل، سهالمن غرب الموصل المصابين باإل النازحين أطفاله غير المعالجة. وقد ارتفع عدد حيث يشرب الكثير من الناس الميا
ل. ولم أكبر محطة معالجة تعمل في الموص يبادوش لمعالجة المياه، وه محطةعلى  تنظيم داعشها فة بسبب الهجمات األخيرة التي شن  تفاقم نقص مياه الشرب النظيي

 الهجمات. تلكيعرف بعد حجم األضرار الناجمة عن 
 

 511 ىعقرب )تقاطع العقرب(، باإلضافة إلال نقطة تفتيش عبرالمار ة المياه على األسر  وقنانيوجبة ساخنة  08،351قامت جمعية الهالل األحمر العراقي بتوزيع وقد 
 .0المياه في مخيم حمام العليل  وقنانيوجبة ساخنة  2،511بتوزيع حوالي ت الجمعية وجبة جاهزة لألكل. كما قام

 

ي يسيطر من المناطق التفي حالة حدوث إجالء جماعي للمدنيين  ع نطاق أنشطة التقييم واالستجابةويقوم الشركاء في المجال اإلنساني بوضع خطط للطوارئ لتوسي
 .عملية التأهبمن السيناريوهات للمساعدة في  ت مجموعةفي مناطق غرب مدينة الموصل. وقد وضع عليها تنظيم داعش
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   ةاإلنساني االستجابة
 آلية االستجابة السريعة

 :االحتياجات
 فة الغذاء والماء في مجموعات خفي العليلالحمام  التدقيق األمني فيموقع المارين  تلق ى النازحون من غرب الموصل

ية مجموعة كاملة من حصص آل. كما تم توزيع السريعة في موقع التدقيق األمنيتوزيعات آلية االستجابة  خالل من
 االستجابة السريعة، التي تشمل أيضًا مجموعة النظافة ولوازم النساء في المخيمات ومواقع الطوارئ.

 

 االستجابة:
 بما (أسرة 22،823) أسرة 00،222إلى  الطوارئصة من مجموعات ح 03،125توزيع ب خالل الفترة المشمولة بالتقرير آلية االستجابة السريعة قام شركاء ،

 حصص (%32تقريبًا ) شخصاً  86،226تلقى حوالي و . %32عدد المستفيدين بنسبة  نة مع األسبوع الماضي، فقد انخفضومقار  .طفالً  32،115في ذلك 
أيضًا باسم نقطة تفتيش  فعر )وتُ  نقطة تجمع العقرب فيشخصًا  09،121آلية االستجابة السريعة في مخيم وموقع التدقيق األمني في حمام العليل، ويليها 

 وحسن شام الخازرشخصًا في  3،836، والنركزلية شخصًا في مخيم 0/310و ،موقع الطوارئ في قاعدة القيارةشخصًا  02/299و، وتل قسيوم العقرب(
M3.  

  وبما أنَّ . طفالً  582،252شخصًا، بما في ذلك  952،552قام شركاء آلية االستجابة السريعة منذ بداية عملية الموصل بتوزيع مجموعات الطوارئ على
 .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،  2.6وعة آلية االستجابة السريعة التي تكفي لمدة أسبوع لكل أسرة، من تتكون مجم
 لترًا من مياه الشرب، وحاويات المياه.  08فضاًل عن 

 
 الثغرات والمعوقات:

  أيام 3في حمام العليل إلى تعليق العمليات اإلنسانية لمدة  الشركاءنظرًا للمخاوف األمنية، اضطر. 
 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :االحتياجات
 اختار ما تبقى منهم السكن مع  فيمافي المخيمات ومواقع الطوارئ،  حالياً  ُأسرة( 56،111) اً شخص 823،028 ُيقيم

  .الرسمية غير المجتمعات المضيفة والمواقع
  ويتوجه يومياً  شخص 2،111 – 5،111 يصل إلىمن الموصل، بمعدل  الغربيةيستمر النزوح من المناطق ،

 . غالبيتهم إلى المخيمات
  البناءعمليات تتزايد القدرة في المخيمات ومواقع الطوارئ في شرق وجنوب مدينة الموصل مع استمرار 
  مخيمات النركزلية المناطق في شرق وشمال مدينة الموصل، وخاصة في ، وخاصة من والقرى المحيطة بهاتستمر حاالت العودة إلى شرق الموصل

 وقيماوة وحسن شام وخازر.

 االستجابة:
  دارة المخيمات بزيادة عدد التقييمات من خالل أداة تقييم المخاطر صول في المناطق التي يمكن الو في المواقع ذات األولوية السريعة قام شركاء تنسيق وا 

 ًا. تقييم 88. وفي األسبوع الماضي، تم إجراء المواقع خارج المخيماتالموصل، وذلك لتحديد االحتياجات ذات األولوية في  إليها في

556،823 
شخص تسل موا حصص آلية 

تشرين  02االستجابة السريعة )منذ 
 األول/ أكتوبر(

530،9 وجاهز لالستخدام  سكنية متوفرة قطعة  
المخيمات ومواقع الطوارئ في الفوري  
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  شام  ج علي والسالمية والحمام العليل وحسناالبناء في الحإنَّ أعمالU2  قطعة أرض  0،521ومن مجموع . المزيد السكان استقبالالقدرة على تزيد من
المزيد من  تتوفر أنومن المتوقع قطعة أرض في الحاج علي.  981قطعة أرض متوفرة الستقبال النازحين. كما تتوفر  611موقع حسن شام، هناك 

 المساحات السكنية في كال المخيمين.
 دارة المخيمات لذا ، ات تزايداً خارج المخيم تشهد أعداد النازحين حالة تحديدبيقوم شركاء تنسيق وا  لى شركاء إالمناطق العشوائية التي تقيم في  اأُلسر وا 

 .القطاعات لالستجابة إلى احتياجاتهم
 

 الثغرات والمعوقات:

  والنظافة الصحية. مرافق المياه والصرف الصحيخدمات تطوير إلى  5يحتاج مخيم جدعة 
 .يحتاج موقع بساتين الشيوخ إلى شريك لتزويده بالخيام للوصول إلى كامل طاقته 
  قلة خدمات الرعاية الصحية في المخيم.قد م السكان المقيمون في مخيم جاماكور شكوى حول 

 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :االحتياجات

  يحتاج السكان داخل وخارج المخيمات إلى المواد غير الغذائية المتزايدة من غرب الموصل،  ألعداد النازحيننظرًا
مؤقتة، والذين يقيمون مع عائالت مضيفة، أو في مستوطنات سكنية  مالجئالقاطنة في  اأُلسروالمأوى المناسب. إنَّ السكان المحتاجين إلى المساعدة هم 

 مؤقته، والفئات السكانية الضعيفة األخرى المتبقية في منازلها.
 

 االستجابة:
  الشتوية، اللوازم توزيع ، وتضمنتعلى الفئة السكانية الضعيفة خارج المخيمات األساسيةمجموعة من اللوازم غير الغذائية  5،925تم توزيع  األسبوع،خالل 

 الضعيفة في المخيمات. اأُلسرلتر من النفط األبيض على  051،211وتوزيع 
 ولوازم  عد ة المطبخو  لشمسيةالفرش األرضية والفوانيس التي تعمل على الطاقة االبطانيات و الفرش و مثل  ومواد غير غذائية تم توزيع سلع موسمية تكميلية

 .8102 تشرين األول/ أكتوبر 02منذ ُأسرة،  98،225إلى أكثر من سخانات طباخات و الستيكية و حاويات بومواقد و النظافة وجراكن 
 في مدينة الموصل المناطق التي أمكن الوصول إليها مؤخرًا في حي القوسيات جرت توزيعات خارج المخيمات في. 
 مجموعة متنقلة من اللوازم غير الغذائية،  31،369، بما في ذلك مجموعة من اللوازم غير الغذائية 009،222، تم توزيع ما مجموعه منذ بداية االستجابة

لوازم الشتاء، مجموعًة من  32،068 تم توزيع ،. باإلضافة إلى ذلكشخص 293،211مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية إلى  98،252و
 .مجموعة مالبس 002،821. وتم أيضًا توزيع حوالي اً شخص 816،221 ما يقدر بـ وتضمن ت سخانات، وحصير حرارية، وجراكن الوقود، إلى

  مجموعة  211، بينما تم توزيع وحمام العليل وجدعة القيارة خيمة في مناطق خارج المخيمات في 651حوالي خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم تثبيت
 .8خيمة في مخيم حمام العليل  0،221خاصة بالمأوى في حاالت الطوارئ، و

  ،توزيع  من خالل، اً شخص 313،861حوالي إلى أوى في المخيمات ومواقع الطوارئ خيمة عائلية لتوفير الم 51،559ما مجموعه  نصبتم حتى اآلن
، أكتوبرتشرين األول/  02مجموعة من لوازم سد المنافذ في حاالت الطوارئ منذ  00،293و ،مجموعة من مجموعات المأوى في حاالت الطوارئ 2،828

 .اً شخص 081،331ويستفيد منها ما يقرب من 
 الوكاالت اإلنسانية لتنفيذ خطط لتوفير الظالل ولوازم الصيف األخرى مثل المبردات وجراكن. المجموعة ، تشجعرجات الحرارةبينما ترتفع د 

 الثغرات والمعوقات:
  ة الالنزوح من غرب الموصل و حد ة على خلفية ازدياد لبية احتياجات بدقة وت النازحينلتتبع عدد ومواقع  الجهودتعزيز  تشتد الحاجة إلىقدرات، الموارد و شح 

 من السكان. ضعفاً  األكثرالفئات 
 

121،392 حصل على اللوازم غير  اً شخص  
(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 

تدقيق الى مواقع ال اأُلسر وصول . وبالنسبة لأُلسر النازحة، يجري تقديم هذه المساعدة عندألغذية الجافةاومن ثم 
 األمني والمخيمات.

  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:
  مخيم حسن  في (اً شخص 821أسرة ) 62 شخصًا(. وشمل التوزيع 83،331أسرة ) 6،222األسبوع بتوزيع الحصص الغذائية الجافة إلى  خاللقام الشركاء

 شخصًا( في مخيم 0،055أسرة ) 830، و5جدعة ( في مخيم شخص 9،111أسرة ) 0،211و، U3في مخيم حسن شام ( اً شخص 05) أسر 3و، M2شام 
البوير، شخصًا( في  285أسرة ) 025شخص في األمل، و 01،111أسرة ) 8،111وفي مدينة الموصل ونينوى، جرى التوزيع إلى . M0في مخيم خازر 

 شخصًا( في الخوين. 085أسرة ) 85شخصًا(، وفي السنانيك، و 251أسرة ) 021شخصًا( في البو فكشة، و 0،031أسرة ) 882و
  في حسن شام شخص 3،513 مطهية إلىغذائية وجبات أشار الشركاء إلى توزيع M2 . 

 
 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 9،296، بما في ذلك الفترة المشمولة بالتقريرخالل طبية استشارة  60،819أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه

 سنوات. 5عن 
  كان هناك، هذهومن بين حالة،  222إلحاالت الطبية في حاالت الطوارئ اعدد وبلغ  هذا األسبوع. استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية 2،216تم تقديم 

 استشارة للصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي. 208حوالي كما تم تقديم  حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. 052
 األسبوع هذا عاماً  05دون سن  لألطفال ضد شلل األطفال والحصبة لقاحاً  8،250 تم تقديم. 
 لعالج مجموعة صحية لحاالت الطوارئ للقطاعات المتعددة التي تكفي  88إلى مديرية صحة نينوى ومنظمة واحة الدولية من خالل  تم تقديم الدعم

 حالة. 311حالة مرضية، ومجموعتين للعمليات الجراحية ومجموعة واحدة لإلصابات تكفي لعالج  80،111

 
 

331،83  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 2-8 للفترة من الحصص الغذائية
8102نيسان   

 681،376 

 02منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص
 أكتوبر/ األولتشرين 
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 الثغرات والمعوقات:
  مصدر قلق، مما قد يؤثر على مدة بعض المشاريع. ُيشك لالمتضررين  للسكانعدم كفاية التمويل لتوفير الخدمات الصحية الكافية 
  ض مصدر قلق بسبب المخاطر المحتملة لتفشي األمراُيشك ل الموصل،  ينةمد شرق الصالحة للشرب داخل ياهالم یالوصول إل يةنقص الوقود ومحدود يزالال

 الحاد. اإلسهالحاالت مثل  بالمياه،المنقولة 
 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :االحتياجات
  مدينة الموصل بمياه الشرب النظيفة من خالل شرق في  عدد من المناطق المستعادة حديثاً  تزويدعلى الرغم من

دارة النفايات الصلبة فيإمدادات كافية من إلى  حاجة ماسة هناك ، ال تزالبالصهاريجالنقل   مياه الشرب المأمونة وا 
 المناطق. تلك

 ولكن الوصول إلى مصادر المياه ال يزال يشكل تحديا  ، وصول إلى بعض أجزاء غرب الموصلهناك إمكانية لل. 
 

 

 االستجابة:
  ومواقع العبورُأسرة( خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المخيمات  55،892شخصًا ) 823،028يتلق ى حوالي. 
  التابع إلى وزارة الهجرة والمهجرين من قبل  السليمانيةقطعة أرض في مخيم  8،511يجري تطوير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لحوالي

 شركاء المجموعة. 
 قطعة أرض في مخيم حمام العليل التابع إلى وزارة الهجرة والمهجرين من قبل  6،111صرف الصحي والنظافة الصحية لحوالي يجري تطوير مرافق المياه وال

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

  8 قطعة أرض في مخيم الحمام العليل 5،111يجري تركيب مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ل. 
  وأعمال دمات في حمام العليل، ويقومون بتوفير الخ النازحين استقبالوالصرف الصحي والنظافة في مركز قام شركاء المجموعة بتوفير مرافق إضافية للمياه

 .بانتظامالصيانة 
 هاء في قاعدة القيارة )الجزء الذي تم توسيعه(، ومن المتوقع االنت لمياه والصرف الصحي والنظافةامرافق تركيب تسريع عملية يقوم أحد شركاء المجموعة ب

 نيسان/ أبريل. 01من العمل بحلول 
  قطعة أرض في مواقع  526في المخيمات ومواقع الطوارئ و والصرف الصحيومخصصة لخدمات المياه قطعة أرض جاهزة  25،323تم إعداد حوالي

 .نازحاً  393،528العبور تكفي لـ 
 

 والمعوقات:الثغرات 
  ًفي النهر بعد هطول أمطار غزيرة. نسبة التلوثبسبب ارتفاع  ال تزال نوعية المياه تشكل تحديا 
  معالجة المياه في شرق الموصل للسماح للشركاء بتوفير المياه الصالحة للشرب بطريقة ال تزال هناك حاجة ماسة إلى تمويل إعادة تأهيل محطات

 مستدامة.
  المجموعة إلى إيجاد شركاء لضمان إجراء تم اإلبالغ عن قضايا هامة تتعلق بمرافق المياه والصرف الصحي في المدارس في شرق الموصل. وتسعى

  إصالحات سريعة للمرافق.
  القمامة والتخلص اآلمن منها من القضايا الهامة في شرق الموصل. وتجري المجموعة مناقشة لتحديد الشركاء ألخذ زمام المبادرة وتولي تعتبر عملية جمع

 مسؤوليات إدارة النفايات الصلبة.

0،028،202 
 داخل وخارج المخيمات اً شخص

والصرف المياه خدمات  علىيحصلون 
ية والنظافة  الصح ي  02منذ الصح 

 .8102 تشرين األول/ أكتوبر
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  ًاألمر الذي مؤخراً مام العليل بسبب األمطار موقعي الطوارئ في الحاج علي وقاعدة القيارة ومخيم حفي المياه الُمجم عة التعامل في  يواجه الشركاء مشاكال ،
  .العمل في تطوير خدمات المياه الصرف الصحيوتيرة أدى إلى تأخير 

 

 الحماية
 :االحتياجات

 في بعض مخيمات جنوب الموصل. النزوحى الطابع المدني في مواقع هناك حاجة كبيرة إلى الحفاظ عل 
 وخاصة يمات،الخدمات خارج المخ يروتوفية، الحما رصد أنشطة بتوسيع يةشرکاء الحماقيام  إلی حاجة هناك 

 طرق النزوح جنوب غربي الموصل. یعل
  م الوصول إلى ، والتي تضمنت: عدلحمايةلرئيسية المخاوف ال 5حددت تقييمات الحماية السريعة في مخيم جدعة

والشواغل المتعلقة بحماية الطفل والحفاظ على الطابع المدني  الوثائق الرسمية،ومصادرة  األساسية،الخدمات 
 للمخيم.

 .هناك حاجة لتحسين قدرة الشرکاء علی توفير خدمات الدعم النفسي واالجتماعي ذات جودة عالية 
 إلدارة الحاالت، وال سيما لتلبية احتياجات األطفال غير المصحوبين هناك حاجة إلى التعجيل بإنشاء نظام إدارة المعلومات 
  ِّفي المجال اإلنساني الشركاء لدىمصدر قلق التدقيق األمني ُيشك ل بعد إجراءات  األطفالاحتجاز إن. 
  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 623،525تم الوصول إلى. 
  شخصًا من خالل الدعم النفسي  88،012 كما تم الوصول إلى .الحمايةرصد من خالل فرق ُأسرة  29،139تشرين األول/ أكتوبر، تم الوصول إلى  02منذ

حالة واالجتماعي   لتلق ي المساعدة المتخصصة.حالة من قبل فرق الحماية المتنقلة  06،859العام، وا 
  ُالفترة المشمولة بالتقرير في  منها تقرير واحد خالل: تشرين األول/ أكتوبر 02منذ فيما يتعلق بحالة الطوارئ في الموصل تقييمًا سريعًا للحماية  35جري أ

 في محافظة نينوى. 5مخيم جدعة 
  2،630وفتاة،  2،250طفالً ) 02،128فتى( الدعم النفسي واالجتماعي، وتلق ى  2،002 فتاة، 2،260طفالً ) 03،252خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلق ى 

فتى( الدعم النفسي واالجتماعي،  32،259و فتاة، 32،108طفاًل ) 23،912تلق ى  ،أكتوبر تشرين األول/ 02منذ و فتى( اإلسعافات األولية النفسية. 
 اإلسعافات األولية النفسية. 

  وبذلك يصل العدد الُكلي األسبوع هذاخالل  فتًى( 302و، فتاة 855)من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  طفالً  523حوالي  تسجيلتم ،
من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين  طفالً  22 حوالي شمل عتم جمو  .أكتوبرتشرين األول/  02فتًى( منذ  0،036وفتاة،  218طفاًل ) 0،932إلى 

تشرين  02فتًى( منذ  580وفتاة،  322) 292، وبذلك يصل العدد الُكلي لألطفال الذين تم جمع شملهم مع ُأسرهم إلى (ىفت 68و، فتاة 82) مع ُأسرهم
الذين لديهم مخاوف تتعلق بالحماية للحصول على الخدمات المتخصصة، وبذلك يصل ( فتى 621وفتاة،  609طفاًل ) 299تمت إحالة كما  .األول/ أكتوبر

 .تشرين األول/ أكتوبر 02فتى( منذ  8،123و فتاة، 8،020طفاًل ) 6،226عدد الكلي إلى ال
  نسيالج، وخدمات العنف المترتبة عليه المخاطر، والتخفيف من الجنسيمعلومات عن العنف من خالل توفير امرأة وفتاة  8،012تم الوصول إلى حوالي 

و /  الجنسيالوقاية من العنف  حولامرأة وفتاة من المجتمع المحلي  593، وتم تدريب طارئاً  اجتماعياً  نفسياً  امرأة وفتاة دعماً  363نحو  تالمتاحة. وتلق
 69وفي تسعة مراكز نسائية  المتاحة الجنسيلعنف اخدمات لومات عن مع معاللوازم النسائية مجموعة  866على ذلك، تم توزيع  وعالوةأو اإلحاالت. 
 .عمليات تدقيق للسالمة 01أجريت حوالي وفي السياق ذاته، . الجنسيلعنف فريقًا معنيًا با

  تشرين األول/ أكتوبر، في الشمال  02شخصًا منذ  52،160واصل شركاء األعمال المتعلقة باأللغام تقديم التوعية بمخاطر األلغام، حيث تم الوصول إلى
 مدارس(. 5) القيارة ناحية. وخالل األسبوع الماضي، ُأجريت تقييمات للتهديد والتأثير في من مدينة الموصل والشرق

 
 

463،565 

 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 
 أكتوبر/ األولتشرين  02منذ 
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 الثغرات المعوقات:
  َّاعات المساعدات من قبل الجم يعتوز  نَّ كما أ، بما في ذلك الميليشيات، في بعض المخيمات يعوق تقديم المساعدة وخدمات الحماية. مسلحة قواتوجود إن

 .ينللنازح يةمجموعة من مخاطر الحما يسبب ومشاركة القوات المسلحة ينيةالد
  االحتياجاتذوي  األشخاصمن غرب مدينة الموصل إلى المخيمات القائمة، أصبحت تغطية خدمات الحماية لعدد متزايد من النزوح مع استمرار تدفق 

 .تحديا  ُتشك ل الخاصة 
  في غرب الموصل. محدوداً  يرطهتقيام بأعمال األلغام وال معتمدين للتوعية من مخاطروجود شرکاء  يزالال 
 ل مصدر قلق كبير يتطلب الدعوة.شك  يُ  التدقيق األمنيبعد عملية  للألطفا العشوائي االحتجازيزال  ال 

 

 التعليم  

 :االحتياجات
 ،طفاًل في سن الدراسة، ومن بين هؤالء، فإن  008،026 هناك من بين النازحين من أزمة الطوارئ في الموصل

ن هذه األعداد في تزايد سريع ومستمر،  53،258 طفاًل ال يتلق ون أي نوع من التعليم النظامي في الوقت الحالي. وا 
 بالفرار من غرب مدينة الموصل اأُلسربينما تستمر 

 

 االستجابة:
  خيماتمالعديد من الفتاة( في البرامج التعليمية في المساحات المؤقتة للتعلم في  82،865فتى،  31،022طفاًل من النازحين ) 52،688يشارك ما مجموعه 

شرق صالح الدين و و ؛ وقيماوة وجاماكور ،8و 0الحاج علي ونركزليةو خازر، وحسن شام، وجدعة، وزيلكان، حمام العليل و ومناطق خارج المخيمات مثل 
 مدينة الموصل.

 ثر الدعم التعليمي ألك مناية مستأجرة في المناطق التي لم تفتح فيها المدارس النظامية بعد، وتقدب 05تعليمية في  بفتح مساحات نينوىتربية مديرية  قامت
 طالب من األطفال. 6،611من 

 استئناف  طالب خارج المخيمات من 39،111مدرسة ثانوية في ناحية القيارة، وذلك لتمكين  39مدرسة ابتدائية، و 013بفتح  نينوىتربية مديرية  قامت
  تعليمهم.

  إنَّ . ي المخيمف قيارة على توسيع أنشطتهم المدرسية الرسميةممثلية التربية في ال، وافقت مؤخراً  عةإلى مخيمات جد الوافدين األشخاصبعد ارتفاع عدد 
األطفال من  أيضاً  ستقبلتلخامس، والتي سوف لخيام بجوار مخيم جدعة الرابع أو اداخل ا لدعم وزارة التربية في فتح مدرسة جديدةعلى استعداد المجموعة 

 قيارة.في قاعدة الموقع طوارئ 
 ي جماعي من غرب الموصل ف إخالءفي حالة حدوث  كبيرة خارج المخيمالة لالستجابالتخطيط للطوارئ  فية التربيبإشراك وزارة  قوم المجموعة أيضاً ت

أو  نمعلمي عيينت إلىبحاجة  التربية، ولكن وزارة في الكرفانات والخياملفصول الدراسية خالل توفير ايقدموا الدعم من أن  للشركاء ويمكنالقادمة.  األسابيع
 .خريجين

 

 الثغرات والمعوقات:
 األمني للمعلمين إلى مزيد من التأخير. التدقيق عمليات ؤديكما تالرواتب. عدم دفع في شرق الموصل بسبب بإضراب ن و المعلم يقوم 
  يين مستعدون بعض شركاء التعليم الرئيسإنَّ . يننازحالجهات التي تدعم األطفال النينوى أو  فيالتعليم العاملة  وكاالتجميع  تسجيل التربيةتطلب وزارة

 الحكومة االتحادية. لدى غير مسجلونلتقديم خدمات التعليم في مخيمات الموصل ولكنهم 
 ي من حقهم ف األطفالالذي من شأنه أن يحرم العديد من  األمربسبب محدودية قدرة المخيم،  زحينإليواء النالمدارس لالسلطات  هناك قلق من استخدام

 التعليم.
  

58,422 
وفتاة تم تسجيلهم في المساحات فتى 

 التعليمية المؤقتة

http://www.unocha.org/
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 الدعم اللوجستي 
 المساحة التخزينية المتوفرة:

  مترًا مكعبًا في ثالثة عشر مركزًا لوجستيًا مختلفًا، لتستخدم من قبل  88،923تتوفر مساحة تخزينية مشتركة قدرها
 .المنظمات لالستجابة لحاالت الطوارئ

 االستجابة
 طنًا متري بالنيابة  0،629عن نقل  فضال   ،طناً  6،265سلع اإلغاثة والتي تعادل  من اً مكعب اً متر  89،223 ت المجموعةتسل م، نذ بداية عمليات الموصلم

  .منظمة إنسانية 36 عن
 صبح بذلك تو المخيم،  قدرة ليل، لدعم توسيعلعفي حمام ا الالجئينالسامية لشؤون  األمم المتحدة تم إرسال أربع وحدات تخزين متنقلة إلى موقع مفوضية

 .ليللعالموقعين في مخيم حمام ا فيمتر مربع  3،811إجمالي مساحة التخزين المشتركة 
  مايو. وسوف تكون متاحة للنشر  /في طريقها إلى أربيل، ومن المتوقع أن تصل إلى أوائل شهر أيار التخزين المتنقلوحدة أخرى من وحدات  81هناك

 إلنسانية.للمنظمات ا إلعارتهاأنحاء البالد، أو  مختلفالسريع للتخزين المشترك في مواقع التشغيل الرئيسية في 
  مشترك في مخيمات النركزلية وزيلکان لدعم الزيادة المتوقعة في االحتياجات شمال  مخزنتعمل مجموعة الدعم اللوجستي مع الشرکاء المحليين إلنشاء

 مدينة الموصل.
  آذار / مارس لتحديث المعلومات  31 مشتركة للتأهب لحاالت الطوارئ لسد الموصل في بعثةوبرنامج األغذية العالمي  الدعم اللوجستيأجرت مجموعة

 .ند توفرهع تقرير التقييم مع جميع الشركاء مشاركةالبناء. وسيجري وللقاء المستشارين المعنيين بالتهديدات الهيكلية الرئيسية  حولالموجودة 

 
 الثغرات والمعوقات:

 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 
 

 في حاالت الطوارئ االتصاالت 
  توفير االتصال بشبكة اإلنترنت وحلول الطاقة الشمسية عملية قامت مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ بتنظيم

 االحتياطية المستقلة للمنظمات اإلنسانية في منطقة القيارة.
 

 والمعوقات:الثغرات 
 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 
 

   التنسيق والخدمات والمشتركة   
 االستجابة:  

  تكانو . خالل الفترة المشمولة بالتقرير الموصل تتعلق بأوضاع مكالمة 800تلق ى مركز معلومات النازحين في العراق 
لق تتع من مدينة الموصلالرئيسية األربعة  تصاالتاالكانت و من نساء.  %83و ،من رجال االتصاالتمن  %22حوالي 

 مكعبًا مترًا  8،239
 منذمن المواد غير الغذائية تم تسل مها 

 تشرين األول، أكتوبر 02

 يومياً 
للمنظمات غير الحكومية تقديم المساعدة 

 لالتصاالتدعم البنية التحتية من خالل 
ةاإلنساني  

 يومياً 
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

أكتوبر/ األولتشرين  02منذ   

http://www.unocha.org/
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 ومشاكل الحماية( %90)االتصاالت حول المساعدة الغذائية (، وثم %18)المساعدة التي تقدمها الحكومة وتليها  (،%38)النقدية المساعدة باالستفسار عن 
 .من المنظمات غير الحكومية %0، ومن أفراد المجتمع المضيف %20من عائدين، و %28ومن نازحين،  %55ومن مجموع االتصاالت، كانت  (.30%)

  جلألتنسيق المنظمات غير الحكومية  لجنة ى المنسقين الميدانيين المتنقلين في، أجر 8102 هاية آذار/ مارسن وحتى 8102نوفمبر  /شرين الثانيتمن في الفترة 
الشأن  التواصل مع أصحاب من خاللبعثة لجمع المعلومات إلى القرى والبلدات مباشرة في الشمال والشرق والجنوب الشرقي وجنوب مدينة الموصل  096العراق 
( 31) ة( والشور 2نينوى )( ومخمور / 31( ونمرود )02( والحمدانية )2( وبرطلة )2( وتلعفر )00) وتكليف( 28)بعشيقة  :بما في ذلك اً موقع 803في  المعنيين

عاما(. وقد تم تقديم التقارير المتعلقة باألغراض اإلنسانية والحماية والوصول في  02ليل )عمام الح(، و 08مدينة الموصل ) شرقو (، 8) والحضر(، 80قيارة )الو 
 811كثر من أ ومشاركةر الحكومية. وقد قامت اللجنة بتعيين الثنائية المقدمة إلى المنظمات غيواالجتماعات الوقت الحقيقي عن طريق آليات التنسيق القائمة 

 من جهات فاعلة متنوعة من اإلدارة المدنية إلى الجهات المسلحة المحلية. ةمحليجهة 
  0وفلسطين(، إلى شرق الموصل )حي  0و القيارة، إلى 0، وتلكيفإلى  8بعثات:  5، أجرى المنسقون الميدانيون 8102 / أبريلننيسا 2-0من  الفترةخالل 

ووكالتي فاعلة من هيئات اإلدارة المدنية،  جهات 6: المناطقفي هذه جهة فاعلة  82اجتمع المنسقون الميدانيون مع و . (حي جرن) إلى جنوب مدينة الموصل
فاعلة مسلحة.  جهات 2ومحلي، المجتمع ال قادة وجهة واحدة منغير حكومية محلية،  منظمات 5و، دولية دولية غير حكومية منظمات 5ومتحدة،  أمم

دانية من الزيارات المي المعلومات المستخلصةنظر المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك  ت لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية ألجل العراق وجهاتوعرض
 والعسكري.تنسيق المدني لعامل في اللفريق ال ، واجتماعللمحور من االجتماعات التنسيقية 8ولمركز العمليات اإلنسانية،  اجتماع واحدفي 

 
 

 الثغرات والمعوقات:
  مهم لإلبالغ. شيءال 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 
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 نياإلنساويقوم إطار التنسيق . أربيلالمتخصص في  ةاإلنسانيمركز العمليات 
 .ةاإلنسانيوضمان أمن العاملين في مجال المساعدات 
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 بـ االتصاللمزيد من المعلومات، يرجى 
 cusumanod@un.orgدونا كوسومانو 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األزمة عن خلفية 
 الرمادي مدينتي بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 8106 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 

تنظيم داعش بالتعاون مع  قام ،8106 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 511،111 من أكثر وتسببت في نزوح بسرعة العنفتنامت آثار و  ،والفلوجة
 صالحو  ينوىون وكركوك ديالى في محافظات مناطق ذلك في بما العراق، شمال من كبيرة وأجزاء ، ثاني أكبر مدن العراق،الموصل مدينةبالهجوم واجتياح األخرى  المسلحة الجماعات

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،211ماليين نازح في الوقت الحالي، وينتشرون في  3شخص. وهناك أكثر من  مليون

http://www.unocha.org/

