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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 
                                   (3117أيار/ مايو 7-1) 23رقم  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  

 . 3117 أيار/ مايو 11قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

 األحداثأبرز 
  أيار / مايو، مرَّ ما  4بعد إعادة تكثيف األعمال القتالية في

شخص من غرب الموصل عبر موقع  11،111يقرب من 
أيار / مايو، وفقا ألرقام  7التدقيق األمني في حمام العليل في 

 حكومية.
 

  أيار / مايو، ارتفع عدد األشخاص الفار ين من  7اعتبارًا من
 424،771شباط / فبراير إلى  11غرب مدينة الموصل منذ 

شخصًا، وفقًا للسلطات العراقية. ويبلغ عدد النازحين من غرب 
شخصًا،  412،411مدينة الموصل الذين ما زالوا نازحين حالياً 

 21حتى  موصلشخص إلى غرب مدينة ال 21،111كما عاد 
 نيسان/ أبريل.

 
  .إنَّ معدالت اإلصابات مرتفعة في مختلف مناطق الموصل

تشرين األول / أكتوبر من العام الماضي، أفاد  17ومنذ 
شخصًا قد  13،121شركاء الرعاية الصحية بأن أكثر من 

أحيلوا إلى المستشفيات في الموصل والمحافظات المجاورة، 
نها كانت من غرب الموصل ونحو نصف الحاالت المبلغ ع

وحده. وفي مراكز استقرار الحالة الصحية لإلصابات في 
شخصًا مصابًا،  1،171غرب الموصل، تم عالج حوالي 

 حالة كانت مهددة للحياة على الفور. 221منها 

 
 

 

3،213،211 
شخص داخل وخارج 

المخيمات تسلموا حصص 
االستجابة الطارئة من الغذاء 

 17منذ النظافة )والماء ولوازم 
 تشرين األول/ أكتوبر(

1،214،721 
شخص خارج المخيمات 
حصلوا على خدمات الماء 

 17والصرف الصحي )منذ 
 تشرين األول/ أكتوبر(

242،221  
استشارة طبية شخصًا تلقوا 

تشرين األول/  17)منذ 
(أكتوبر  

 211،111 
 عملياتبسبب  نازح حالياً 

أيار/  7اعتبارًا من  الموصل
وفقًا لحكومة العراق مايو  

712،121 
اللوازم غير تسلموا  شخص
تشرين  17)منذ  الغذائية

 األول/ أكتوبر(

2،121 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

بخدمات متكاملة وجاهزة 
 11لالستخدام الفوري في 

اعتبارًا  لطوارئمخيمًا وموقعًا ل
أيار/ مايو 7من   
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 
ي أعقاب إعادة اإلنساني. وف استمرت المواجهات بين قوات األمن العراقية وتنظيم داعش في شمال غرب الموصل هذا األسبوع، األمر الذي أث ر تأثيرًا كبيرًا على الوضع

أيار / مايو، وفقا  7األمني في حمام العليل في شخص من غرب الموصل عبر موقع التدقيق  11،111مرَّ ما يقرب من أيار / مايو،  4تكثيف األعمال القتالية في 
في بادوش التي أنشئت حديثًا، شمال شرق مدينة الموصل على طول الطريق السريع مع  النازحين تجمعبالوصول إلى نقطة  اأُلسريد من وبدأت العد ألرقام حكومية.

الطعام الجاهز والماء. ويواصل الشركاء في المجال اإلنساني تقديم الخدمات األساسية في  سوريا، حيث قدم الشركاء في المجال اإلنساني مساعدات طارئة، بما في ذلك
 موقع التجمع في بادوش، وتشمل المأوى، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وخدمات الحماية والصحة.

 
شخصًا، وفقًا للسلطات العراقية. ويبلغ عدد  424،771شباط / فبراير إلى  11نذ أيار / مايو، ارتفع عدد األشخاص الفار ين من غرب مدينة الموصل م 7اعتبارًا من 

وتفيد حكومة  نيسان/ أبريل. 21شخص إلى غرب مدينة الموصل، وذلك اعتبارًا من  21،111عاد  إذشخصًا،  412،411النازحين من غرب مدينة الموصل حاليًا 
شخص بشكل تراكمي من مدينة الموصل. وال تزال هناك  211،111، نزح أكثر من 3112األول / أكتوبر  تشرين 17العراق أنه منذ بداية عمليات الموصل في 

 شخص يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش. 221،111مخاوف جدية تتعلق بحماية المدنيين في غرب المدينة، حيث ال يزال هناك ما يقرب من 
 

دوتتسع عملية بناء المخيمات وأعمال توسيع المواقع لتلبية االحتياجات اإلنسانية للنازحين حديثًا من غرب مدينة الموصل. ووفقًا لمجموع ارة المخيمات، يوجد ة تنسيق وا 
أيار / مايو،  7يفة والمواقع غير الرسمية. وحتى ( في المخيمات ومواقع الطوارئ، ويقيم الباقون في المجتمعات المضُأسرة 21،371شخصًا ) 234،122حاليًا حوالي 
قطعة أرض في المواقع التسعة ذات األولوية، بينما  2،711موقعًا مختلفًا. ويوجد نحو  11قطعة أرض كاملة الخدمات متاحة لالستخدام الفوري في  2،121يوجد حاليًا 

 مواقع أخرى. 11قطعة أخرى في  3،771يوجد 
 

أيار/ مايو نتيجة ارتفاع منسوب المياه بسبب األمطار الغزيرة في مناطق تجم ع المياه، األمر الذي تطل ب تفريغ  3كم جنوب الموصل منذ  21تم إغالق جسر نمرود، 
د ارتفاع منسوب عن إمكانية إغالقهالسلطات من  تحذيركم جنوب الموصل( ال يزال مفتوحًا رغم  21المياه من سد الموصل. غير أن جسر القيارة )من كميات كبيرة 

مكتب األمم المتحدة  لقامت الجهات الفاعلة اإلنسانية بتخزين اإلمدادات مسبقًا على الجانب الغربي من نهر دجلة لتعويض أي تعطل في تقديم المساعدة. وال يزاالمياه. و 
 ر على الخدمات اإلنسانية إلى أدنى حد. لتنسيق الشؤون اإلنسانية على اتصال وثيق بالسلطات فيما يتعلق بوضع الجسور بغية تقليل األث

 
اإلنساني بنقل  لمجالال تزال المياه تشكل مصدر قلق إنساني كبير في مدينة الموصل. وال يزال هناك نقص في المياه في شرق مدينة الموصل، ويقوم الشركاء في ا

ة توفير المياه من خالل صهاريج المياه، ويتم تكملتها بالمياه المعبأة. وقد قامت منظمة ، ال تزال تجري عملي1مليون لتر من الماء يوميًا. وفي مخيم حمام العليل  2.1
لتحديد  من جانب اليونيسيف خطط   أيضاً مترًا مكعبًا إضافيًا لتغطية النقص في المياه في المخيم بشكل يومي. وهناك  11اليونيسف بتعبئة وحدة لمعالجة المياه لتسليم 

اطق لمياه حتى تتم إعادة تأهيل محطة معالجة المياه في المنالتخزين موقع محطة مؤقتة لمعالجة المياه في منطقة البو سيف في غرب الموصل لتوفير مصدر إضافي 
المخيمات وخارجها على المياه المأمونة تشكل خطرًا على تفشي المتضررة. وال يزال شركاء الرعاية الصحية يحذرون من أن محدودية إمكانية حصول الناس داخل 

 األمراض المنقولة بواسطة المياه واألمراض مثل اإلسهال المائي الحاد.
 

كاء في مجال الصحة لشر وأفاد اال يزال توفير خدمات الرعاية الصحية األولية الشاملة لألشخاص المتضررين في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا ُيشك ل أولوية. 
إحالة طارئة، وأحيلت  271منها لألطفال دون سن الخامسة. وتم القيام بنحو  2،122استشارة طبية خالل األسبوع الماضي، ومنها تقديم  22،122تقديم ما مجموعه 

فسية أو الدعم النفسي واالجتماعي. وتتناول مجموعة الصحة استشارة للصحة الن 122تقديم  أيضاً حالة منها بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل أو الوالدة. كمت تم  71
 مشكلة الجرب في المخيمات من خالل ضمان توافر األدوية وتطوير مواد المعلومات والتعليم والتواصل للتوزيع في المخيمات. أيضاً 

 
من غرب  شهراً  11و 2بين  رهممازحين التي تستقبل أطفااًل تتراوح أعالماضيين في مخيمات الناالشهرين وأفاد شرکاء الرعاية الصحية القيام بفحص التغذية خالل 

طفاًل ممن يعانون من سوء التغذية  442طفاًل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد بدرجة شديدة، و 313طفاًل الذين تم فحصهم، تم إحالة  13،124الموصل. ومن بين 
ذية لصحية األولية في المخيمات. ويستمر فحص التغالحاد بدرجة متوسطة، من أجل اإلدارة والعالج باستخدام العالجات التي تعتمد على التغذية في منشآت الرعاية ا

 على أساس منتظم، حيث يصل النازحون الُجدد إلى المخيمات.
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 13،121تشرين األول / أكتوبر من العام الماضي، أفاد شركاء الرعاية الصحية بأن أكثر من  17إنَّ معدالت اإلصابات مرتفعة في مختلف مناطق الموصل. ومنذ 
لحالة اأحيلوا إلى المستشفيات في الموصل والمحافظات المجاورة، ونحو نصف الحاالت المبلغ عنها كانت من غرب الموصل وحده. وفي مراكز استقرار شخصًا قد 

 حالة كانت مهددة للحياة على الفور. 221شخصًا مصابًا، منها  1،171الصحية لإلصابات في غرب الموصل، تم عالج حوالي 
 

 

   ةاإلنساني االستجابة
 آلية االستجابة السريعة

 :االحتياجات
  التدقيق األمني والمخيمات، إلى مساعدة  مراكزالمتوجهة إلى و النازحة حديثًا من غرب مدينة الموصل،  اأُلسرتحتاج

 أساسية فورية لتلبية احتياجاتها اإلنسانية.
  مع افتتاح جبهة أمامية جديدة في شمال غرب الموصل، ظهر طريق جديد للنزوح عبر بادوش، مع وصول الوافدين

 الجدد الذين يحتاجون إلى المساعدة الطارئة.
  
 

 االستجابة:

 ساعة في مركز تجمع النازحين في بادوش 34السريعة بإنشاء نقطة توزيع على مدار  قام شركاء آلية االستجابة. 
  شخصًا(، بما في ذلك  21،122) ُأسرة 11،272حصة من مجموعات الطوارئ إلى  11،147بتوزيع األسبوع قام شركاء آلية االستجابة السريعة خالل

فتتح قبال، والمخيم الذي االمستفيدين في موقع التدقيق األمني في الحمام العليل، وموقع االستفي المائة من  21طفاًل. وتم الوصول إلى أكثر من  22،213
آخرين في مواقع الطوارئ في قاعدة  2،411شخصًا في مخيم خازر،  7،132شخصًا، ثم  11،212تجمع النازحين في بادوش بواقع يليه موقع حديثًا، 

 .شخصًا في منطقة زمار 14، وشخصًا في مخيم النركزلية 312القيارة وحاج علي، و
  وبما  .طفالً  224،712شخصًا، بما في ذلك  1،344،111قام شركاء آلية االستجابة السريعة منذ بداية عملية الموصل بتوزيع مجموعات الطوارئ على

 .ستجابة السريعة أكثر من مرةأنَّ السكان قد نزحوا لعدة مرات، فمن المحتمل تسل م بعض النازحين حصص آلية اال
  صص ، ومجموعة کاملة من حالنازحين تجمعومراكز خفيفة من آلية االستجابة السريعة في مواقع التدقيق األمني  صصالغذاء والماء في ح اأُلسرتتلقی

ة التي تتكون مجموعة آلية االستجابة السريعو آلية االستجابة السريعة في المخيمات ومواقع الطوارئ، التي تشمل أيضًا مستلزمات النظافة ولوازم النساء. 
لترًا من مياه الشرب، وحاويات  13نظافة، فضاًل عن كيلو غرامًا من حصص االستجابة الفورية التموينية، ومجموعة ال 2.4، من ُأسرةتكفي لمدة أسبوع لكل 

 المياه. 

 
 الثغرات والمعوقات:

 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 
 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :االحتياجات

111،344،1 
تسل موا حصص آلية شخص 

تشرين  17االستجابة السريعة )منذ 
 األول/ أكتوبر(

121،2  

http://www.unocha.org/


23العراق: االستجابة اإلنسانية للموصل #   | 4 
 

.  
 

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

 

 اختار ما تبقى منهم السكن مع  فيمافي المخيمات ومواقع الطوارئ،  حالياً  (ُأسرة 23،311) اً شخص 234،122 ُيقيم
  .الرسمية غير المجتمعات المضيفة والمواقع

  قطعة أرض،  2،711في المواقع التسعة ذات األولوية  وتبلغ القدرة حالياً الموصل،  غربمناطق يستمر النزوح من
 مخيمات ومواقع أخرى. 11قطعة أرض أخرى متوفرة في  3،771وهناك 

 .تستمر العودة إلى شرق الموصل من مخيمات شمال وشرق مدينة الموصل بمعدل ثابت 
 

 االستجابة:
 دارة المخيمات  يستمر ي المواقع أداة تقييم المخاطر السريع ف من خالل في الموصلإليها  إلى المناطق التي يمكن الوصول بالقيام ببعثاتشركاء تنسيق وا 

دارة المخيمات وفي األسبوع الماضيالمواقع خارج المخيمات، ، وذلك لتحديد االحتياجات ذات األولوية في ةذات األولوي  33، أجرى شركاء تنسيق وا 
  تقييمًا. 

  دارة المخيمات  وأفضل الممارسات حول الوقاية من انتشار مرض الجرب. الحرائق بتنسيق عملية نشر المعلومات حول السالمة منتقوم مجموعة تنسيق وا 

 الثغرات والمعوقات:

 لتطوير هذه الخدمات. لم يتم تحديد شركاء بعد الصحية، كماإلى تطوير خدمات مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة  1ي جدعة يحتاج مخيم 
  دارة المخيمات إجراءات التخليص بساتين الشيوخ جاهز الستقبال النازحين الُجدد،إنَّ مخيم  ولكن ال يمكن فتحه بسبب القيود األمنية. وينتظر شركاء تنسيق وا 

 من السلطات المحلية.
 .تم تأجيل افتتاح مخيم السالمية بسبب تأخير في البناء 

 
 

 غير الغذائية المأوى واللوازم 
 :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  مساكنالقاطنة في  اأُلسروالمأوى المناسب والكريم. إنَّ السكان المحتاجين إلى المساعدة هم 
 .أو العائدون إلى منازلهم سكنية مؤقته، والفئات السكانية الضعيفة األخرى المتبقية في منازلها

 

 االستجابة:
 ةمدينفي  خارج المخيمات على السكان المحتاجين الطوارئي حاالت للمأوى فمن اللوازم غير الغذائية  مجموعة 321وخيمة  111م توزيع خالل األسبوع، ت 

مجموعة من اللوازم الموسمية على  223و، مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية 321باإلضافة إلى ذلك، تم توزيع القيارة وبايبوخت(. الموصل )
 الضعيفة في نفس المناطق، باإلضافة إلى بعشيقة وتلكيف. اأُلسر

  حسب اقتضاء الضرورة مع توافد أعداد من النازحين الُجدد إلى المخيمات في دهوكم غير الغذائية يجري توزيع اللواز . 
  113،414مجموعة متنقلة من اللوازم غير الغذائية، و 21،241بما في ذلك )مجموعة من اللوازم غير الغذائية،  123،722تم توزيع ما مجموعه 

لوازم الشتاء، مجموعًة من  44،242 . باإلضافة إلى ذلك، تم توزيع3112تشرين األول/ أكتوبر  17منذ  شخصاً  712،121 أكثر من إلىمجموعة( 
مجموعة  111،241توزيع حوالي  أيضاً . وتم اً شخص 343،112إلى ما يقدر بـ والنفط األبيض وتضمن ت سخانات، وحصير حرارية، وجراكن الوقود، 

 على اللوازم التكميلية الفصلية. ُأسرة 13،122، بينما حصلت مالبس
  222،111خيمة عائلية لتوفير المأوى في المخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي  12،421، تم توفير ما مجموعه 3112تشرين األول / أكتوبر  17منذ 

 142،213استفاد منها ما يقرب من مجموعة من مواد سد النوافذ في حاالت الطوارئ، و  11،712مجموعة مأوى للطوارئ و 13،343شخصًا، مع توزيع 
 شخصًا.

مساحة سكنية ُمتاحة حاليًا بخدمات   
 11متكاملة وجاهزة لالستخدام الفوري في 

 7اعتبارًا من مخيمًا وموقعًا للطوارئ 
 أيار/ مايو

121،271 حصل على اللوازم غير  اً شخص  
(أكتوبرتشرين األول/  17منذ )الغذائية   
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 الثغرات والمعوقات:
 ديم االستجابة.قإنَّ تسارع وتيرة نزوح السكان من غرب مدينة الموصل يشكل خطراً کبيراً علی خطوط اإلمدادات ألن بعض الشرکاء ينتظرون وصول األموال لت 

 

 األمن الغذائي  

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

ق األمني الى مواقع التدقي اأُلسرفور وصول بالنسبة للنازحين، يجري تقديم هذه المساعدة  ألغذية الجافة.اومن ثم 
 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.

  وأراضي الرعي إلى انخفاض حجم القطيع، في حين أدى عدم توفر مساحة للماشية في المخيمات إلى عزوف بعض النازحين ممن أدى نقص األعالف
 لديهم أصول إنتاجية عن االنتقال إلى المخيمات.

 
 

 االستجابة:
  ،يومًا. ويشمل  21التي تكفي فمدة الحصص الغذائية ( ُأسرة 1،321شخصًا ) 32،211األمن الغذائي إلى تسل م شركاء أشار خالل الفترة المشمولة بالتقرير

( غرب ُأسرة 331شخصًا ) 1،131و اليرموك:شقق و  ( في المطاحن؛ُأسرة 111شخص ) 111و؛ منطقة عبار( في ُأسرة 221شخصًا ) 1،231هذا العدد، 
شخصًا  2،121: 3حمام العليل (؛ و ُأسرة 234شخصًا ) 1،231ج علي: االحو (؛ ُأسرة 121)شخص  111قيارة: قاعدة الوفي المخيمات التالية:  الموصل؛

(؛ ُأسرة 111)شخص  3،111: 2جدعة و (؛ ُأسرة 171)شخصًا  U2 ،4،211 حسن شام(؛ ُأسرة 112) M2 ،4،111م وحسن شا(؛ ُأسرة 1،217)
 (.ُأسرة 77)شخصًا  M1 221 :وخازر

  (، حصص ُأسرة 2،727شخصًا ) 7،121تلقى ما مجموعه كما  .1( في مخيم حمام العليل ُأسرة 3،111شخص ) 1،111تم توزيع الوجبات الساخنة على
 الغذائية الفورية.االستجابة 

  ذائي الغشهد موقع تجمع النازحين الجديد في بادوش، على طول طرق النزوح شمال غرب الموصل، زيادة جديدة في أعداد النازحين. ويقوم شركاء األمن
 مليات في المنطقة لتلبية احتياجاتهم الغذائية الفورية.بتوسيع نطاق الع

 
 

 الثغرات والمعوقات:
 لمعرضين ا إنَّ القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المستعادة حديثا في غرب مدينة الموصل تمنع شركاء األمن الغذائي من الوصول إلى السكان

 للخطر، بما في ذلك في حي تنك والسعدان والسعدية وهرج وغانم عواد وأم كاريز، شقق الثورة، والنصر، والسيحة الثانية.
 

ة   الصح 

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

في  إدارة االصابات للسكان المتضررين فضاًل عناالستجابة لها والصحة النفسية والخدمات النفسية واالجتماعية، 
 المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا.

211،32  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 21لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
 يومًا خالل الفترة المشمولة بالتقرير

 221،242 
 17منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

 أكتوبر/ األولتشرين 
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 االستجابة:
  لألطفال الذين تقل أعمارهم  استشارة 2،122، بما في ذلك الفترة المشمولة بالتقريرخالل طبية استشارة  22،122أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه

 سنوات. 1عن 
  كان ، هذهومن بين حالة،  271حوالي إلحاالت الطبية في حاالت الطوارئ اعدد وبلغ  هذا األسبوع. استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية 2،221تم تقديم

 استشارة للصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي. 122حوالي كما تم تقديم  حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. 71 هناك
 األسبوع هذا عاماً  11دون سن  لألطفال شلل األطفال والحصبة ضد لقاحاً  3،312 تم تقديم. 
 هالل األحمر لمع تدفق النازحين إلى نقطة التجمع في بادوش التي تم إنشاؤها حديثًا، قامت مجموعة الصحة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالسماح لجمعية ا

 مسألة الجرب من خالل توفير األدوية وتطوير مواد المعلومات والتعليم واالتصال لتوزيعها في المخيمات.القطري بتقديم الخدمات. كما تناولت المجموعة 

 
 الثغرات والمعوقات:

 ة ملشك ل مصدر قلق بسبب المخاطر المحتوخارج المخيمات، والتخلص من النفايات الصلبة تُ زال محدودية الوصول إلی المياه الصالحة للشرب داخل ال ت
 .األمراض المنقولة بالمياهلتفشي 

 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :االحتياجات
  دارة النفايات الصلبة في  طقمنامختلف ال تزال هناك حاجة ماسة إلى إمدادات كافية من مياه الشرب المأمونة وا 

 .والمناطق المحيطة بها الموصل
 

 االستجابة:
  عبورمواقع الو ( خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المخيمات ُأسرة 21،211شخصًا ) 231،222يتلق ى حوالي. 
  قطعة أرض في مخيم السالمية التابع إلى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون  4،241يجري تركيب مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ل

 .الالجئين
  ري عملية تقديم المياه . وال تزال تج1قطعة أرض في مخيم حمام العليل  4،111يواصل الشركاء تطوير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ل

متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في اليوم  11كما قامت اليونيسف بتركيب محطة معالجة المياه لتوفير  عن طريق الصهاريج، وتكملها المياه المعبأة.
 الواحد لتغطية النقص.

  حتى يتم تأهيل  لمياهالتخزين لتثبيت محطة مؤقتة لمعالجة المياه في منطقة أبو سيف في غرب الموصل لتوفير مصدر إضافي  أيضاً تخطط اليونيسف
 محطات معالجة المياه في المنطقة.

  متر مكعب من المياه يوميًا، على التوالي. 1،411و 2،111تتواصل عمليات نقل المياه في شرق وغرب الموصل، والتي توفر 
 نازحًا محتماًل. 441،122قطعة أرض في مواقع العبور، لخدمة  124قطعة أرض جاهزة للسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ، و 73،717عداد تم إ 
 ة المياه كستعادة شباستعادة محطة الغزالني لمعالجة المياه؛ حيث بدأت أعمال إعادة التأهيل لوحدات معالجة المياه في برطلة والحمدانية. وقد بدأ العمل ال

 في الحمدانية.
 

 والمعوقات:الثغرات 
  ،وات الضخ، وتغيير مسار صهاريج المياه من قبل قومكائن تم اإلبالغ عن تحديات تتعلق بالوصول إلی وحدات معالجة المياه بسبب أعطال في الكهرباء

 األمن هذا األسبوع.
  عائقًا كبيرًا من أجل توفير مياه الشرب بصورة مستدامة.ال يزال التمويل إلعادة تأهيل محطات معالجة المياه يشكل 

1،214،721 
 داخل وخارج المخيمات اً شخص

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
ية والنظافة  الصح ي  17منذ الصح 

 .3112 تشرين األول/ أكتوبر
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  .تم اإلبالغ عن قضايا هامة تتعلق بمرافق المياه والصرف الصحي في المدارس في شرق الموصل 
 

 

 الحماية
 :االحتياجات

 مساعدة متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة في مخيم النركزلية. هناك حاجة ماسة لتقديم 
  هناك حاجة لتعزيز نشر المعلومات في موقع العبور في حمام العليل وعلى طول طرق النازحين، وخاصة في مراكز

 تجمع النازحين في بادوش ومركز تجمع النازحين عند نقطة تفتيش العقرب.
 ة أثناء عمليات التوزيع التي يقوم بها الشركاء في المناطق القريبة من هناك حاجة إلى توسيع نطاق تعميم الحماي

 الخطوط األمامية.
  ية البديلة الطارئة للفتيات والفتيان غير المصحوبين.اأُلسر هناك حاجة إلى خدمات الرعاية 
  أيضاً هناك حاجة لتوسيع نطاق حماية الطفل في مخيم جدعه وخارج المخيمات. 
 لتوعية والتخلص من مخاطر األلغام في المناطق التي يمكن الوصول إليها حديثًا.هناك حاجة مستمرة ل 
 

 االستجابة:
 .قام الشرکاء في مجال الحماية بتوسيع نطاق عملهم في مراكز تجمع النازحين علی طول طرق النزوح 
  الحماية. وتم  رصدشخصًا من قبل فرق  17،144تم الوصول إلى  كماشخصًا؛  211،241تشرين األول / أكتوبر، إلى  17وصل شركاء الحماية منذ

 حالة لتلق ي المساعدة المتخصصة. 12،111شخصاً آخر من خالل الدعم النفسي االجتماعي العام، كما أحالت فرق الحماية المتنقلة  34،121الوصول إلى 
  3112تشرين األول/ أكتوبر  17ى طول ممر الموصل منذ تقييمًا للحماية السريعة في المخيمات وخارج المخيمات عل 44تم إجراء. 
  1،271فتاة و 1،132طفاًل ) 2،112فتى( الدعم النفسي واالجتماعي، وتلقى  1،433وفتاة  4،221) طفالً  11،111خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى 

فتى( دعمًا نفسيًا واجتماعيًا.  21،121وطفاًل  14،441طفاًل ) 114،211، تلقى 3112تشرين األول / أكتوبر  17فتى( اإلسعافات األولية النفسية. ومنذ 
 فتى( اإلسعافات األولية النفسية. 47،211فتاة  41،211طفاًل آخر ) 13،232كما تلقى 

  2،171فتى( في األسبوع الماضي، ليصل المجموع الكلي إلى  344وفتاة  174طفاًل من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ) 412تم توثيق 
طفاًل من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن  112. وقد تم جمع شمل 3112تشرين األول/ أكتوبر  17( منذ فتى 1،421وفتاة  1،322طفاًل )
. وتمت إحالة 3112تشرين األول / أكتوبر  17فتى( منذ  741وفتاة  131طفاًل ) 1،322فتى(، وبهذا يصل العدد الكلي إلى  131وفتاة  72ذويهم )
فتاة  2،272طفاًل ) 7،373فتى( ممن لديهم مخاوف تتعلق بالحماية إلى الخدمات المتخصصة، ليصل المجموع إلى  122وفتاة  113طفاًل ) 271

 .3112تشرين األول/ أكتوبر  17منذ فتى(  2،214و
  وذلك من خالل معلومات عن  ،فتًى( 121رجاًل و 21فتاة و 731امرأة  142شخصًا ) 1،222وصل الشركاء العاملون في مجال العنف الجنسي إلى

تقديم دعم نفسي اجتماعي  ذلك، تمباإلضافة خارج المخيمات.  عمليات تدقيق للسالمة من العنف الجنسي 7خدمات الوقاية من العنف الجنسي. وتم إجراء 
 212شخص من أفراد المجتمعات المضيفة، حيث تم تدريب  1،111 تم تدريب كمافتى.  32ورجال  12وفتاة،  127، وامرأة 423 ًا:شخص 222إلى 

 .ية مع معلومات حول الخدمات المتوفرةمجموعة من اللوازم النسائ 12الوقاية من العنف الجنسي / اإلحالة وتم توزيع فتاة، على  411امرأة، و
 134،211الموصل. إذ قام الشركاء بتطهير  في مدينة يهايواصل شرکاء األلغام تقديم التوعية بمخاطر األلغام في جميع المناطق التي يمکن الوصول إل 

 للتهديدات واألثر. تقييماً  12ضي، أجري . وخالل األسبوع الما3117مترًا مربعًا في محافظة نينوى من شباط/ فبراير وحتى آذار/ مارس 
 
 
 
 
 

211،241 
 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 

 أكتوبر/ األولتشرين  17منذ 
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 الثغرات المعوقات:
 .أث ر إغالق الجسور على أنشطة الحماية في مخيم حمام العليل خالل األسبوع الماضي 
 .إنَّ فرص كسب الرزق المحدودة تعزز حاالت العودة السابقة ألوانها إلى المناطق غير اآلمنة في غرب الموصل 
  االعتقال العشوائي لألطفال بعد عملية التدقيق األمني مصدر قلٍق كبيٍر.ال يزال ُيشك ل 
  إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في بعض المخيمات.مسافة ُبعد الهناك خطر متزايد من التحرش الجنسي بسبب 
  وجود شركاء معتمدين في غرب الموصل. قل ةإنَّ أنشطة التوعية بمخاطر األلغام مقيدة بسبب 

 

 التعليم  

 :االحتياجات
 ،من مجموع  %21) طفاًل في سن الدراسة 137،121 هناك من بين النازحين من أزمة الطوارئ في الموصل

ن هذه  71،223، ومن بين هؤالء، فإن السكان( طفاًل ال يتلق ون أي نوع من التعليم النظامي في الوقت الحالي. وا 
 .بالفرار من غرب مدينة الموصل اأُلسراألعداد في تزايد سريع ومستمر، بينما تستمر 

 

 االستجابة:
  ل، الموص فتاة( في البرامج التعليمية في المساحات المؤقتة للتعلم في مخيمات 37،221وفتى،  31،111طفاًل من النازحين ) 12،312يشارك ما مجموعه

 .وصالح الدين ونركزلية، وجاماكور وقيماوة ،، وحاج عليوالقيارة حمام العليل وخازر، وحسن شام، وجدعة، بما في ذلك
  طفل خارج المخيمات بالعودة إلى المدرسة.  213،111 أتاح الفرصة لـمدرسة في شرق مدينة الموصل وبلدتي تلكيف وبعشيقة، مما  231أعيد افتتاح حوالي

 من هؤالء األطفال بمواد تعليمية لتعزيز جودة التعلم لديهم. 141،111كما تم تزويد أكثر من 
 في األسبوع الماضي. ناث( في أنشطة التعليم غير النظامي في المساحات التعليمية المؤقتة المتاحة في المخيماتإ %42طفل ) 3،111 تم تسجيل 
  فتاة( بلوازم تعليمية جديدة في مدارس جدعة. 1،222طفل ) 4،211تم تزويد أکثر من 
 .تقوم مجموعة التعليم بإعادة تصميم ملصقات مركز معلومات النازحين لضمان إدراك األطفال والمراهقين تمامًا بأن الخدمات مجانية وسرية 
 وحدة مع وكاالت إزالة األلغام وشركاء تحقيق االستقرار في االستجابة للتعليم في غرب الموصل، بما في ذلك من سيتم تم االتفاق على إجراءات التشغيل الم

عادة إعمار المدارس التي تضررت بشدة.  تكليفهم بتطهير المدارس من المخاطر المتفجرة وا 
 

 

 الثغرات والمعوقات:
 الخيام على حضور الطلبة والمعلمين. تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في مساحات التعلم في 
  في صالح الدين علی أي نوع من التعليم. كما لم تتمكن إدارة التعليم من توفير  الشهامةطالب من المدارس الثانوية في مخيم  311ال يحصل أکثر من

لحصول لالكتب المدرسية أو المعلمين لدعم هؤالء الطالب وحضور االمتحانات النهائية. ويجري البحث عن حلول مع المنظمات غير الحكومية الشريكة 
 على فرص التعلم غير النظامي.

 

 الدعم اللوجستي 
 المساحة التخزينية المتوفرة:

  من قبل المنظمات لالستخدام مركزاً لوجستياً مختلفاً  14متراً مكعباً في  11،147تتوفر مساحة تخزينية مشتركة قدرها 
 .لالستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية

412،312 
وفتاة تم تسجيلهم في المساحات فتى 

في المخيمات وخارج  التعليمية المؤقتة
 المخيمات

 مكعبًا مترًا  111
ل خالمن المواد غير الغذائية تم تسل مها 

 هذا األسبوع

http://www.unocha.org/
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 االستجابة
 منظمة  24لدعم  مترًا مكعبًا( 1،111) متراً مكعباً  2،222باإلضافة إلى  ،طناً  2،114سلع اإلغاثة والتي تعادل  من اً مكعب اً متر  22،317 ت المجموعةتسل م

  .3112 تشرين األول/ أـكتوبر 17منذ  إنسانية
  جهة فاعلة إنسانية 32طنًا متريًا من سلع اإلغاثة لدعم  1،124، أي ما يعادل اً مكعب اً متر  11،212تقوم المجموعة اللوجستية حاليًا بتخزين. 
 خيمي م وصلت مجموعة الدعم اللوجستي إلى المراحل النهائية من اتفاق مع أحد الشركاء من المنظمات غير الحكومية إلنشاء منشآت تخزين مشتركة في

 خطط أولية إلنشاء منشآت في مخيمي بساتين الشيوخ والسالمية. أيضاً وزيلكان. وهناك  1نركزلية 
 

 

 الثغرات والمعوقات:
  أيار/ مايو، علی الرغم من إبقاء جسر قيارة مفتوحًا. وتواصل مجموعة الدعم اللوجستي رصد  3نظرًا لتغي ر منسوب المياه، تم إغالق جسر نمرود منذ

 ة المنظمات في نقل مواد اإلغاثة الطارئة في غرب الموصل.الوصول إلى معابر الجسور، وهي مستعدة لمساعد
 

 في حاالت الطوارئ االتصاالت 
 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 
 

 الثغرات والمعوقات:
 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 

 
 

   التنسيق والخدمات والمشتركة   
 االستجابة:  

  مكالمة تتعلق بالموصل.  1،111خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تسل م مركز معلومات النازحين في العراق ما مجموعه
معنية أساسًا بنوعية الغذاء والماء، ومشاكل الكهرباء، والحاجة إلى المواد غير  3وكانت النداءات من مخيم حمام العليل 

قد والغذاء والمساعدة النالغذائية. أما في موقع الطوارئ في القيارة، كانت الشكاوى تتعلق في المقام األول بنقص الكهرباء في الخيام، وكذلك طلبات الحصول على 
موصل تتعلق بنقص المياه النظيفة وطلبات الحصول على الخدمات الصحية والمساعدة القانونية فيما يتعلق باألشخاص القانونية. وكانت االتصاالت من ال

 المفقودين.
 

  ن في لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية ألجل العراق ى المنسقون الميدانيون المتنقلو ، أجر 3117 أيار/ مايووحتى  3112شرين الثاني/ نوفمبر تفي الفترة من
 331في الشمال والشرق والجنوب الشرقي وجنوب مدينة الموصل من خالل التواصل مع أصحاب الشأن المعنيين في  المناطقبعثة لجمع المعلومات إلى  131

(، وحمام 13وشرق مدينة الموصل ) (؛33( والقيارة )21والشورة )(؛ 21ونمرود )( 12؛ والحمدانية )(1وتلعفر ) ؛(14( وتكليف )73: بعشيقة )بما في ذلك اً موقع
ات الثنائية ع(. وقد تم تقديم التقارير المتعلقة باألغراض اإلنسانية والحماية والوصول في الوقت الحقيقي عن طريق آليات التنسيق القائمة واالجتما31ليل )الع

 المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية. 

 يومياً 
للمنظمات غير الحكومية تقديم المساعدة 

 لالتصاالتدعم البنية التحتية من خالل 
ةاإلنساني  

 يومياً 
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

أكتوبر/ األولتشرين  17منذ   
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 ديد في غرب الموصل عبور الجخالل الفترة المشمولة بالتقرير، قام اثنان من المنسقين الميدانيين ببعثتين إلى أربعة مواقع محددة، من بينها حمام العليل، وموقع ال
منظمات  4ووكاالت تابعة لألمم المتحدة،  2وجهة فاعلة من هيئات اإلدارة المدنية،  13جهة معنية في تلك المناطق ) 22مع  والمشاركةواليرموك والعقرب، 
 (.جهات فاعلة مسلحة 17ومنظمات غير حكومية محلية،  من 3ودولية غير حكومية، 

 
 

 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
لحاجة. وال يزال حسب ا، و األسبوع في مرتين، ويلتقون ةاإلنسانيالتي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون  اإلنسانية الوكاالت

يقوم و في العراق.  ةانياإلنسلإلشراف على االستجابة  الشريكة بين اأُلمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنسانيالفريق الُقطري 
ت وحماية المدنيين، وضمان أمن العاملين في مجال المساعدا ةاإلنسانيبمهمة تسهيل وصول المساعدات التابع لألمم المتحدة  العسكري-المدني اإلنسانيإطار التنسيق 

 األمن.بالتنسيق مع إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة و  ةاإلنساني
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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. 3114 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 

تنظيم داعش بالتعاون مع  قام ،3114 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 111،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
 11كثر من أاإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاصحيث بلغ عدد  إنسانية في العالم،أزمة العراق اآلن أكبر  يواجه ونتيجة لذلك، .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوط
  موقع. 2،711ماليين نازح في الوقت الحالي، وينتشرون في  2شخص. وهناك أكثر من  مليون

http://www.unocha.org/

