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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. 
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 للموصل اإلنسانيةالعراق: االستجابة 
(أكتوبر/ األولتشرين  11-11) 1تقرير الوضع اإلنساني #                                    

  

 
 

ر الوضع، فقد تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ونظرًا لسرعة تغي   اإلنسانيةالمتحدة لتنسيق الشؤون  األممتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب 
 . 3112 أكتوبر/ األولتشرين  32. وسيصدر التقرير المقبل بحلول وقت قراءة هذا التقرير غير دقيقة

 أبرز العناوين 
ى من بدء العمليات األولشخص في األيام الثالثة  2،6،1نزح  ●

الستعادة السيطرة على الموصل من تنظيم داعش. ومن المتوقع 
إرتفاع أعداد األشخاص المعر ضين للخطر الذين يتنق لون إلى 

 المناطق اآلمنة مع تكث ف القتال واقترابه إلى المناطق الحضرية.
، تم توزيع اإلنسانية ى من االستجابةاألول 13في الساعات ال  ●

أسرة  636إلى االستجابة السريعة  آليةمن حصص  ُحزمة ،11
وكان لعملية (، معظمهم من النساء واألطفال. شخصاً  2،121)

 الدور األكبر في االستجابة السريعة آلية لحصصالمسبق  التخزين
فور ئية ومستلزمات النظافة الحصص الغذاتأمين المياه المعبأة و 

 .إلى مواقع التدقيق األمني المستضعفةألسر وصول ا
إلى ومواقع الطوارئ  المخيماتالمتاحة في  آليةالقدرة الحتصل  ●

 فإن المخيماتشخص. وباإلضافة إلى ذلك،  61،111أكثر من 
ومواقع الطوارئ في الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة الموصل 

توفر المزيد من المساحات السكنية ، مع النازحينتستعد الستقبال 
 المتاحة بسرعة.

 ضواحي  يعرفون مصيرهم، حي  يصل القتالالمليون شخص في مدينة الموصل الذين  1.3أكثر من بقلق عميق إزاء الشركاء في المجال اإلنساني يشعر  ●
 كدروع بشرية.استخدامهم أو  ،القتال جبهاتبين تبادل إطالق النار والمحاصرة بين ن معرضون لخطر شديد من الوقوع يالمدنيإنَّ . المدينة

 

5,640 
 األولتشرين  11نازح منذ 

األولتشرين  31)اعتبارا من  ) 

200,000 
 النزوح المتوقع في

 ىاألولاألسابيع 

مليون 1  
شخص يمكن أن ينزوحوا  في 

االحتماالتأسوأ   

700,000 
شخص قد يحتاجون إلى 

 مالجئ الطوارئ في اإلقامة

 1.5-1.2م
شخص يمكن أن يتضرروا 

 بالعمليات العسكرية
 
 

365,640 
سكن منفرد يجري  قعمو 

قيد اإلنشاء أو انه التخطيط له  
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 نظرة عامة على الوضع اإلنساني

. وهناك مخاوف 2المستوى في العراق إلى لطوارئ حالة ال تصعيداً  أكتوبر/ األولتشرين  11يوم  تنظيم داعشمن الستعادة مدينة الموصل  العسكرية العملية ءبديمثل 
 .3116في العالم في عام  اإلنسانيةأكبر وأعقد األزمات  ىأحدصبح تلفتيان المحاصرين في ما يمكن أن نساء والرجال والفتيات واحول سالمة ال كبيرة

. ومن المتوقع ارتفاع أعداد األقلالكثافة السكانية ذات في المناطق الميدانية األنشطة العسكرية  إلى حدو ى من العملية األولوتشير التقارير في األيام الثالثة 
لت الئحة تتبع النزوح التابعة لأكتوبر /األولتشرين  11وبتأريخ . يةالإلى المناطق ذات الكثافة السكانية الع واقترابهمع اشتداد القتال النازحين  لمنظمة الدولية ، سج 

إلى  القيارةو  ليل والشورةنزحوا من حمام الع -شخص  11،،2 – إن معظم األشخاصجنوب وجنوب شرق الموصل. ؛ شخص متنقلين في اتجاهين 2،6،1 للهجرة
ن الثاني التنقل وحد الموصل في محافظة نينوى.  مدينةالقيارة في الجنوب الشرقي من  ناحية جزاء أخرى من جنوبمنطقة الحود وأ من  شخصاً  3،1من  المكو 

الجئ عبروا من قضاء  111 أن أكثر منبالجئين لشؤون المم المتحدة المفوضية السامية لأل. وباإلضافة إلى ذلك، ذكرت أربيلكه في محافظة منطقة الكوير إلى ديب
 في منطقة الهول في الحسكة. النازحينإلى مخيم  وصلواو  ةسوريودخلوا األراضي الاج في محافظة نينوى بع

المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام  األمماليونيسيف ودائرة  وضم ت كل من اإلنسانيةالمتحدة لتنسيق الشؤون  األمموصلت بعثة مشتركة بين الوكاالت بقيادة مكتب 
 2،111ود، قدمت اليونيسف حبلدة الفي و المأوى. بحاجة إلى األسر الضعيفة من  221 كانتشمال القيارة، حي   الحودبلدة من استعادة أربع وعشرين ساعة بعد 
من الشركاء لتقديم المساعدة الفورية  هرعالقيارة، وصول ُأسر إلى حول أولية  تقارير وردتوحالما مستلزمات النظافة. من  حزمة 1،211ومن المياه المعبأة  حزمة
 حماية.الالمتعلقة بالعاجلة  والمخاوف اإلنسانية اإلحتياجاتوتقييم  االستجابة السريعة، آليةخالل 

تنظيم األثر المدمر ألكثر من عامين من سيطرة يظهر ى من العملية، األولفي األيام  التي تمت استعادتهاإلى المناطق الريفية  ىاألول فرق االستجابة بعد وصول
في و الطرق الرئيسية إلى الشمال من القيارة.  تملئالتي والعبوات الناسفة من القنابل على جوانب الطرق  مجموعةانسحاب الجماعة المسلحة  خل ف. وقد داعش
 إنَّ حول بلدة القيارة.  تحديداً الجماعات المسلحة في المنطقة الواقعة جنوب الموصل، و  ًا مشتعاًل من قبلنفطي بئراً  11اطق الريفية جنوب شرق الموصل، هناك المن

تعتمد و ، بما في ذلك السخام والغازات. كبيرة حرق النفط الخام ملوثاتإذ ينتج مخاطر صحية خطيرة.  ملجئ آمن يواجهون الذين يبحثون عنإلى القيارة  النازحين
وتتضمن اآلثار عن مدة التعرض والقرب من حرائق النفط.  ، فضالً استنشاق الملوثاتاآلثار الالحقة على السكان المحليين وصحة المجتمعات المتضررة على تركيز 

في و الربو. حاالت الجيوب األنفية و  تحسسعن الصحية المحتملة تهيج الجلد وسيالن فى األنف وسعال وضيق في التنفس وتهيج العينين واألنف والحنجرة، فضاًل 
الزاب الكبير. و  ةمن التقاء نهري دجل كم 3.6ى بعد عل، بما في ذلك مصنع الكبريت الموجود ، تشير التقارير إلى تضرر المنشآت الصناعيةنفس المنطقة حول القيارة

 از التنفسي، باإلضافة إلى إضرارهويمكن أن يسبب أمراض الجه ،التنفسبعملية الملوثات من حرق المنشآت الصناعية يضر انبعا  حرق النفط الخام فإن على غرار و 
 الموصل.بهناك العديد من النباتات في المنطقة المحيطة  حي الصناعية مصدر قلق،  المواد السامة من المنشآت وال يزال يشك ل انبعا بالبيئة المحلية. 

مساحة سكنية متوفرة تكفي السكان  ،11،11هناك اآلن ما مجموعه في الموصل.  العسكرية العمليات تقد م أعداد النازحين معالمتحدة والشركاء الرتفاع  األممتستعد 
ثال  مواقع ذات أولوية لموجة قيد اإلنشاء. وقد تم تحديد  انها شخص أو 262،6،1ل قطعة أرض أخرى  61،1،1 بناءمن المقرر و . حالياً شخص  ،61،10
 القيارة والحاج علي.وقاعدة  جدعة القيارةفي  إلى الجنوب والجنوب الغربي من الموصلى األولالنزوح 

الذين الموصل المحتملة لسكان  اإلنسانيةالعواقب إزاء اشتداد القتال في المناطق الحضرية، و  بالقلق العميقالشركاء في المجال اإلنساني شعر في الوقت نفسه، يو 
في مدينة  ا يزالو الذين ال مليون شخص 1.2 -1.3قد يصل عدده إلى ما يتضرر أن  اإلنسانية. وتتوقع الجهات الفاعلة تنظيم داعشفي المدينة تحت سيطرة  ونعيشي

بين أو أن يحاصروا ، من منازلهمالسكان عشرات اآلالف من ويمكن أن ُيطرد تبادل اطالق النار والقناصة. المتمثل بالمدنيون للخطر الشديد سيتعر ض كما . الموصل
 لطرق والمنازل مفخخةً وا مرافق العامةال كما يمكن أن تكون كيميائية.ومن المحتمل استخدام أسلحة كدروع بشرية.  يستخدمواتحت الحصار أو أو يقعوا القتال،  جبهات

 بصورة خاصة.للضعف والمعوقين عرضة والمسنين األطفال  وسيكون المتفجرات.بأو ملوثة 
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التحديات عن مدى أزمة الموصل وتكشف  بسبب عملية الموصل المتوقعة.حتياجات النازحين الستجابة إلى اإلى تكثيف جهود االشركاء في المجال اإلنساني  ويستعد
 مختلففي  اإلنسانيةإلى شكل من أشكال المساعدة  الذين يحتاجونمليون شخص  11الشركاء في المجال اإلنساني في العراق لتقديم المساعدات لنحو  التي يواجهها

دة في مناطق أخرى من النزوح والعو حاالت  ويجري تسجيل للمرة الثانية أو الثالثة.منهم نزحوا ، وكثير من النازحينمليون شخص  2.2أنحاء البالد، بما في ذلك 
ما يصل حتاج يمن المتوقع أن واعتمادا على حجم ومدة العملية العسكرية في الموصل، . الحاداحتياجات إضافية في سياق نقص التمويل  األمر الذي يفرضالعراق، 

 .بحلول نهاية العام اإلنسانيةعدة إلى المساعراقي مليون  12 -13إلى 

 التمويل

 المرتقبةمليون دوالر أمريكي لتوسيع نطاق جهود االستعداد قبل الحملة العسكرية  ،30لالنداء العاجل ، 3116في تموز/ يوليو الشركاء في المجال اإلنساني  أطلق
األمر في المائة من المبلغ المطلوب،  ،2، أي مليون دوالر أمريكي فقط  122 تسل م، تم 3116 أكتوبر/ األولتشرين  31 وبتأريخالستعادة السيطرة على الموصل. 

نشاء لوازم خزن اللشراء و بشكل كبير  المجموعات قدرة الذي يقو ض العاجلة  اإلحتياجاتوأظهرت المتوقعة.  اإلحتياجاتحاالت الطوارئ لتلبية نطاق لمستوطنات وا 
لألسر خالل  ،نقذة للحياةعداد وتقديم المساعدة المُ الستكمال اإلستدوالر أمريكي  مليون 261هناك حاجة إلى  بأنه سيكون، أكتوبر /األولتشرين  في أوائلالُمحدثة 

 .بالوصول للتو ا التمويل التي تشتد الحاجة إليه قد بدأمعظم هذالمساهمات السخية، فإن  تقديم . وعلى الرغم مننزوحهمى من األولاألشهر الثالثة 

 تمويل النداء العاجل للموصل

 
 األمممكتب  في إبالغ خدمة التتبع المالي الشركاء في المجال اإلنساني، بما في ذلك الجهات المانحة والوكاالت المستفيدةيرجى من . أكتوبر /األولتشرين  31 بتأريخ آليةبيانات المتابعة الماستنادا إلى 
 fts@un.org( النقدية والعينية عن طريق البريد اإللكتروني: FTS: https://ftsbeta.unocha.org) اإلنسانيةنسيق الشؤون المتحدة ل

 20مليون دوالر أمريكي فقط، أي  212 تم الحصول على في العراق. حتى اآلن، اإلنسانيةلعملية اتمويل الكبير في نقص ال تعدادات للموصل في سياقاإلس ُأجريت
من مليون عراقي  1.2لتغطية احتياجات  مليون دوالر أمريكي 061بقيمة 3116في بداية عام طلق أُ في المائة من إجمالي مبلغ النداء السنوي المطلوب الذي 

 .بشكل كاملاإلنسانية على العملية  ةخطير  آثاراً هذا النقص في التمويل ويترتب على األشخاص المعر ضين للخطر. 

 من صندوق ون دوالر أمريكييمل 01.3 مبلغ لموصلالعاجل ل لنداءاواستجابة  3116 لعام في العراق اإلنسانيةخطة االستجابة  وتتضمن المساهمات المستلمة ضمن
 .أكتوبر/ األولتشرين  31حتى تأريخ  اإلنساني للعراقالتمويل الجماعي 
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 للعراق اإلنسانيةإجمالي تمويل االستجابة 

 

 

 اإلنسانيةاالستجابة 
  

 االستجابة السريعة آلية     

 :اإلحتياجات
  أن ما يصل إلى مليون شخص قد يكون في حاجة إلى المساعدة في أعقاب بدء االستجابة السريعة  آليةيقدر شركاء

 الموصل. في العملية العسكرية
 

 االستجابة:
  األولتشرين  11و  11القيارة بين  الوافدة إلىلأُلسر النازحة  بشكل فوري متوفرة االستجابة السريعة آليةمخزونات كانت /

 ( في القيارة، معظمهم من النساء واألطفال.شخص 1،611أسرة ) 211إلى  ُحزمة 774االستجابة السريعة بتوزيع  آليةشركاء  كما قام. أكتوبر
 لموصل، بما في ذلك لمليون شخص في المناطق الرئيسية لدعم االستجابة  1.3 لاالستجابة السريعة  آليةمن حصص  ُحزمة 311،111 بخزن شركاءقام ال

 القيارة والحاج علي.مخزونة في  ُحزمة 111،،

  

 الثغرات والمعوقات:
  يقو ض عملية نقل البضائع. األمر الذيجسر في القيارة محدودة، الالحركة عبر 
 عيق التعبئة والتخزين المسبق.نقاط التفتيش إلى محافظة نينوى تُ العراق لعبور  كوردستانالجديدة في إقليم  منيةاألجراءات إنَّ اإل 
  َّتخزين مخزونات الطوارئ.عيق قدرة الشركاء على مستودع في القيارة يُ للعدم وجود قدرة كافية إن 

االستجابة السريعة  آلية مجموعات
 جاهزة ل

 م1.2
 شخص 

http://www.unocha.org/
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· 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :اإلحتياجات
دارة المخيمتعمل  ● في األسابيع  نزوحهمتوقع شخص يُ  311،111ستيعاب مخيم الالضمان قدرة على  مجموعة تنسيق وا 

دارة المخيم قامت كما بناء مساحة إضافية مع تفاقم األزمة. لتخطيط الى من األزمة، و األول  11يوم مجموعة تنسيق وا 
، أكتوبر/ األولتشرين  31النتائج يوم  توحيدسيتم و . مواقع النازحين مؤخراً مخاطر في التقييم أولوية ب أكتوبر/ األولتشرين 
 االستجابة الجارية. يتم تبليغوسوف 

: 

 االستجابة:
دارة المخيم مع تعمل  ●  31 وبتأريخ. النازحينمخيمات ومالجئ الطوارئ الستقبال الشركاء لدعم جاهزية المجموعة تنسيق وا 

ومن المقرر بناء شخص في جميع المخيمات التي تم تحديدها ومواقع الطوارئ.  ،61،10ل  متوفرةمساحة سكنية  ،11،11، كان هناك أكتوبر/ األولتشرين 
، وهذا شخص 1،،،01،قطعة أرض ل  01،3،1شخص أو انها قيد اإلنشاء. وتبلغ السعة القصوى المحتملة  262،6،1رى ل قطعة أرض أخ 61،1،1

  حي  يتم تحديد مواقع جديدة. ،بسرعة آخذ في اإلرتفاعالعدد 
المواقع  فياإلمدادات الحيوية  تخزينالتخطيط المكثف. وقد تم محاور هذه وتعتبر القيارة والحاج علي وقاعدة  القيارة جدعة أولوية فيذات ثالثة مواقع هناك  ●

 .المواقع نفسها فيوية في جنوب نينوى بالتوازي مع االستعدادات الجارية األولذات الثال  
 

 الثغرات والمعوقات:
دارة المخيم تعمل  ● دارة المخيم  هدفوت. إدارة المخيممنسقي على وضع اللمسات األخيرة على تحديد  حالياً مجموعة تنسيق وا  إلى تعزيز  أيضاً مجموعة تنسيق وا 

 .اليها الحاجة حي  تشتدقدرات الشركاء والنظراء في إدارة المخيمات، 
 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :اإلحتياجات

الطوارئ في األسابيع المأوى في حاالت أن يحتاجوا إلى حلول  نازح الذين يتوقع 311،111في البداية  المجموعة تستهدف ●
 .المأوى والمواد غير الغذائيةالمساعدة الخاصة بعملية الموصل. وهذا يؤدي إلى كثرة الطلب على ى بعد انطالق األول

 
 االستجابة:

من شركاء المجموعة  1،غذائية األساسية لألسر. ويقف أكثر من ُحزمة من المواد غير ال 221ساعة من وصول النازحين في القيارة، تم توزيع  ،3في غضون  ●
ة عندما تشتد الحاجة   .إليهاعلى استعداد لالستجابة لإلحتياجات الملح 

 المتوقعة. اإلحتياجاتالعمل بسرعة لتلبية مجموعة قوية لتوسيع نطاق  إنشاء، وتم فيهاالنزوح  حدو  المناطق المتوقع بالفعل بالقرب من اللوازمتم خزن  ●
خيمة  10،211وهناك م. اخيالمخزونات من التوفير غالبية هذه قوي من وزارة الهجرة والمهجرين ب التزام وهناك، 21،011من الخيام  آليةتبلغ المخزونات الح ●

 .الطريقفي  ىخر آ 02،322مخزونة من مجموعات اإليواء في حاالت الطوارئ، و ُحزمة 611 هناك إضافية في طور اإلعداد. وباإلضافة إلى ذلك،
 .في طور اإلعداد 11،،1،من مواد سد النوافذ، باإلضافة إلى  ُحزمة 211المخازن وتشمل خرى اآلن في األحلول المأوى وتتوفر  ●

60,000 
 شخص 
تشرين  11يمكن أن يتم ايوائهم بتأريخ 

في مخيمات الناازحين او  أكتوبر/ األول
ويجري  –مواقع الطوارئ في المنطقة 
 321،111تسريع تهيئة مواقع اضافية ل 

 شخص

 

59,000 

 202،111خيمة جاهزة لتوفر السكن ل 
 شخص 
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. في طور اإلعداد أخرى ُحزمة 132،0،6باإلضافة إلى وبغداد ودهوك،  أربيلفي  لأُلسرالمواد غير الغذائية  من ُحزمة 22،012بخزن المأوى  قامت مجموعة ●
 في طور اإلعداد. 32،231وجاهزة للتوزيع،  من مجموعات فصل الشتاء لألسر ُحزمة 26،111هناك ، قدوم فصل الشتاءمع و 

 

 الثغرات والمعوقات:
تنسيق إشراك المنظمات من خالل آليات  مزيد من الدعوة والتوعية لضمانوهناك حاجة لعززت مجموعة المأوى عضويتها بشكل كبير في األشهر الماضية.  ●

 ، وتجنب الثغرات واألهم من ذلك، تخفيف االزدواجية.اإلحتياجاتالمجموعة لتحديد 
عدد  يفوقوتقديم المساعدة إلى السكان المحتاجين، وخاصة عندما  والخزن المسبقإلعداد ل المجموعةعلى قدرة  بشكل كبير الحادال يزال يؤثر نقص التمويل  ●

 .311،111حين الناز 

 

 الحماية
 :اإلحتياجات

ية المخاوف األولفي القيارة. وحددت النتائج  أكتوبر/ األولتشرين  11حماية السريع يوم الأطلقت مجموعة الحماية تقييم  ●
القادمين من مناطق ، بما في ذلك العديد من المدنيين الجرحى الحودفر ت من منطقة  الخطيرة المتعلقة بحماية اأُلسر التي

الجماعات المسلحة. وسيتم تجنيد الرجال والفتيان في المتعلقة بنفصال األسري والمخاوف تمت اإلشارة إلى اإل .الصراع
 .أكتوبر/ األولتشرين  31في حماية السريع التقييم الكاملة لنتائج التسليم 

 
 االستجابة:

وغيرها  النزوحتتبع  ستخدم المعلومات الواردة من الئحةوستُ حي  تدعو الحاجة. على أهبة االستعداد وستقوم بنشرهم  فريقًا متنقالً  66وضعت مجموعة الحماية  ●
 السريعة. حمايةالتقييمات مزيد من الالتخطيط على نطاق أوسع، بما في ذلك إطالق في من المعلومات التي تم جمعها من شركاء مجموعة الحماية 

 

 الثغرات والمعوقات:
تعزيز قدرة المطلوبة. وتعمل مجموعة الحماية على وتعقيد االستجابة  ةالمحتمل ةالجغرافي المساحة بسببفي بعض المناطق،  مقيدةً شركاء الحماية إنَّ قدرات  ●

إجراءات  مجموعة الحماية أيضاً  وقد أطلقتوثيقة توجيهية تحدد دور الفرق المتنقلة.  كما قامت باعدادهؤالء الشركاء، بما في ذلك من خالل توفير التدريب، 
 .التدقيق األمنيمتطلبات الحد األدنى من الحماية في مواقع  حول المجموعاتالتشغيل الموحدة لتوجيه جميع 

 

 

  المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 :اإلحتياجات
سيحتاج و . والنظافة الصحية المياه والصرف الصحيالخاصة بالمتوقع سيعني كثرة الطلب على المساعدة  إن النزوح ●

، أو إذا كانوا الموصلنازحين من لفور وصولهم إلى المخيمات المخصصة لالمياه والصرف الصحي والنظافة  إلىن النازحو 
 .العشوائيةعون في المستوطنات يتجم  

ن لم ينزحوا  ،والنظافة الصحية المياه والصرف الصحيالخاصة ب إلى المساعدة أيضاً في منازلها  الباقيةمن المحتمل أن تحتاج األسر  ●  .من بيوتهموا 
 

66 

للحماية  فريقًا متنقالً   
 على أهبة االستعداد

113,000 
 لوازم النظافة األساسية  من ُحزمة
 لألسرة في المخازن اآلنتتوفر 

http://www.unocha.org/


 

1العراق: االستجابة اإلنسانية للموصل #   | 7 

.  
 

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

 

 االستجابة:
من خالل الشركاء في المجال اإلنساني في  شخص 1،111مستلزمات النظافة على  من ُحزمة1،211من المياه المعبأة و ُحزمة 2،111بتسليم ليونيسيف قامت ا ●

 .الحودمنطقة 
 .ي الشرقاطاه فمعالجة المي، وذلك لمن مديرية المياه في بغداد إلمدادات بلدية القيارة المعقمة الكلور مادةتسليم أربعة أطنان من قامت اليونيسيف بتسهيل علمية  ●
بالغ و جديدة حول القيارة النزوح موجات التقييم الموقع السريع لعملية جري ت ●  .اإلنسانية ستجابةاالا 
 ج علي.اكيلوغرام من مسحوق الكلور لمحطة معالجة المياه في الح 111 بتسليم أوكسفام قامت ●
وية األولالمواقع ذات  فيقدرة الشريك  كما تستمر عملية تحديد واقع الطوارئ.المياه والصرف الصحي في المخيمات ومخدمات أنشطة االستعداد لتقديم  تواصل ●

 مسبق.استمرار عملية الخزن الو 
من المياه  متر مكعب 1،6،611كافية لتوفير عبوة من أقراص الكلور ال 2،662ور ومن مسحوق الكل طناً  21المياه والصرف الصحي لنشر  تستعد مجموعة ●

 الصالحة للشرب.
 

 والمعوقات: الثغرات
المتنقلة  طلب إعادة توجيه من الفرقالمجتمعات المضيفة حول القيارة تت إلى أكتوبر/ األولتشرين  31و  10النازحة في البداية بين  اأُلسرلعديد من إنَّ حركة ا ●

 زت حتى اآلن على دعم المخيمات ومواقع الطوارئ.رك  التي 
 

ة   الصح 

 :اإلحتياجات
 الرعاية الصحية في مناطق النزوحتستخدم مجموعة الصحة نظام تتبع النزوح لتحديد االشخاص الذين يحتاجون الى  ●

 الجديدة.
 

 االستجابة:
يعملون مع والتي تتضمن طبيبًا واحدًا وممرضًا واحدًا  ،ة، مدعومة من شركاء مجموعة الصحةوحدة طبية متنقل تم نشر ●

 11الطبي  قدم الفريقفريق الصحة اإلنجابية المتنقلة في احدى المدارس في القيارة والتي تأوي حاليًا اأُلسر النازحة حديثًا. 
استشارة  111ية األول الصحية لقيارة للرعايةا اإلنجابية في مركز الصحة . واجرى فريقأكتوبر/ األولتشرين  11 في نساء وسبع رجال لثالثة استشارات طبية

 ية.األولالوالدة، وتم تسجيل حالة انجاب واحدة في مركز القيارة للرعاية الصحية  غرفة إلى واحدة طبية. أحيلت امرأة
 والحصبة. سنة ضد شلل األطفال15 سن دوناالشخاص  لتطعيم مواقع التدقيق األمني في التطعيم فرق مع االستعداد أهبة على الصحة تقف وزارة ●
رسم  مواقع التدقيق األمني، فضاًل عن في العمل فيالراغبين  والموظفين الوكاالت لتحديد المنفذين الصحة ركاءش مع بالتنسيق دهوك في الصحة تقوم مديرية ●

 المخيمات المقررة. لمواقع الصحية للجهات الخرائط الكاملة
 شيخان.ال لمستشفى دعمك سريراً  50 شركاء الصحة بتوفيرقام  ●
 وخدمات الصحة اإلنجابية، بما في ذلك مستلزمات الصحة اإلنجابية.شركاء الصحة على استعداد لدعم ونشر فرق متنقلة إنَّ  ●
شخص  11،111ساعة، وهي تكفي لدعم  ،3وكاالت ومستلزمات العمليات الجراحية جاهزة ليتم تسليمها خالل طوارئ الصحة المشتركة بين المجموعة إن  ●

 إضافي.
 

 
 

210,000  
شخص يمكن تقديم المساعدة لهم من 

اللوازم الصحية الخاصة  ُحزمخالل 
الطوارئ الصحية  وُحزم بالوالدة

المشتركة بين الوكاالت واإلمدادات 
الطبية المخزونة في منطقة الحاج علي 

 وجحلة  
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 الثغرات والمعوقات:
الوصول أو غيرها  كبيرة في تحديات ال تواجهونفي المنطقة لبعض الوقت. حاليا  يعملونشركاء المجموعة الصحية العاملة في مرحلة مبكرة من االستجابة  كان ●

 .الخدماتالمشاكل المتعلقة بتقديم من 

 األمن الغذائي  

 :اإلحتياجات
 .االحتماالتيقدر شركاء األمن الغذائي بأن أكثر من مليون شخص قد يكون في حاجة إلى المساعدة في حال أسوأ  ●
الجدد في القيارة في حاجة إلى مساعدات غذائية خالل األيام المقبلة، باإلضافة إلى الحصص الغذائية  النازحينقد يكون  ●

االستجابة السريعة. واعتمادًا على احتياجاتهم من المواد الغذائية يمكن أن  آليةالجاهزة لألكل التي تسلموها بالفعل من خالل 
توزع وجبات جاهزة لألكل أو مطبوخة في موقع التدقيق األمني أو كحصص غذائية جافة لحين استقرار الناس مع اأُلسر 

 المضيفة أو في مناطق اإليواء الطارئة. 
  
 

 االستجابة:
ودهوك وبغداد إلرسالها فورا إلى المخيمات، ومالجئ الطوارئ ومواقع أخرى حسب الحاجة. المواد المخزونة تشمل:  أربيلتم خزن المواد الغذائية مسبقًا في  ●

أفراد لمدة ثالثة أيام؛ و  6إلى  2االستجابة السريعة التي تكفي ل  آليةحصة غذائية جاهزة لألكل، بما في ذلك حصص االستجابة الفورية من خالل  320،111
 .بة ساخنةوج 3،261،112يومًا؛ و  21أفراد لمدة  6إلى  2حصة غذائية جافة توفر المواد الغذائية األساسية إلى  311،2،0

 
 

 الثغرات والمعوقات:
دارة المخيم المواد غير الغذائية ومجموعة  -التنسيق جاٍر على قدم وساق مع مجموعات المأوى ● طهي كافية، مثل مواقد الطهي وأدوات  ملتأمين لواز تنسيق وا 

 المطبخ والوقود لتمكين العائالت النازحة من إعداد وجبات الطعام من الحصص الغذائية الجافة.
 تعزيز تنسيق استجابة األمن الغذائي مع الحكومة والشركاء في المجال اإلنساني اآلخرين العاملين خارج نظام المجموعات. علىتعمل المجموعة  ●

 

 التعليم  

 اإلحتياجات
 لتعليم في المخيمات ومواقع الطوارئ.تلق ي ال ومؤمنةأماكن آمنة  إلى بحاجة النازحيناألسر واألطفال  ●

 
 االستجابة:

من  األولتم تعيين شركاء التعليم في كل من المخيمات المقررة، وهم على استعداد لالستجابة وتقديم المساعدة في المستوى  ●
طفل خالل فترتين دراسيتين من خالل تقديم 11،111ساعة. اإلستعدادات جارية لمساعدة  13إلى  0،التعليم خالل 

 للمساعدة التعليمية ومساحات تعليمية آمنة. األولالمستوى 
 معلمًا في منطقة حسن شام. 31التعليم غير الرسمي والدعم النفسي واألنشطة الترفيهية ل  حولالتدريب  توفيرتم  ●
 تتواصل عملية تقييم مواقع مخيمات النازحين العداد أماكن مؤقتة للتعلم. ●

 حصص األغذية الجاهزة تكفي ل

 1.3م 
 شخص 

10 
 شركاء التعليم 

  
 األولمستعدون لتقديم استجابة المستوى 

 للتعليم
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مجموعات  من ومعلمًا واحدًا(، وخمس تلميذاً  1،مدرسية في صندوق )تغطي كل منها  ُحزمة ،6ترفيهية،  ُحزمة 13خيمة و 1،يشمل التخزين السابق للمواد :  ●
 طفل. 21،111لفة اوراق. وتكفي المخزونات لدعم أكثر من  1،و تنمية الطفولة المبكرة،

 وية.األوللالستجابة في جميع المواقع الثالثة ذات  األوللمستوى اقدمت اليونيسيف منحة عينية من الخيام والمستلزمات التعليمية ألعضاء مجموعة التعليم لتوفير  ●
 

 
 الثغرات والمعوقات:

 بشأن استخدام المدارس كمأوى. توجيهياً  مجموعة التعليم دليالً  أوجدت. وقد طوارئالمواقع إيواء للتدقيق األمني و المدارس  استخدام هناك خطر متزايد من ●
 

 في حاالت الطوارئ اإلتصاالت 

 االستجابة:
في حاالت الطوارئ على استعداد لتقديم الخدمات في كل موقع من المواقع الثالثة ذات  اإلتصاالتأنَّ مجموعة  ●

األمنية التناظرية والرقمية )الالسلكي(، وخدمات االتصال بشبكة  اإلتصاالتوية في حاالت الطوارئ بما في ذلك: األول
المحمولة وأجهزة  الحاسوباألجهزة المحمولة الالسلكية وأجهزة وهواتف تعمل باالقمار الصناعية و اإلنترنت والمولدات 
 اإلنترنت المتنقلة.

 كمرحلة أولى. جداً  يعالالتردد الذات المفتوحة والخدمات  اإلنترنتنقاط توفير إلى  الطوارئ أيضاً في حاالت  اإلتصاالتهدف مجموعة ت ●
 .اإلنسانيةاالتصال باإلنترنت للجهات الفاعلة األمنية ومعدات  السلكية والالسلكية اإلتصاالتل الشركاء مسارات شك   ●
على أهبة الميدانيين لنشرهم في مواقع العمل الجديدة، وضمان وجود موظفين إضافيين  بتهيئة الموظفينالطوارئ  في حاالت اإلتصاالتمجموعة  تقوم ●

 نطاق العمل في الموصلاالستعداد لدعم توسيع 
 الستجابة.ول لمعرفة كيفية دعمهم لركات الهاتف المحمبالوصول إلى ش في حاالت الطوارئ اإلتصاالتتقوم مجموعة  ●

 
 الثغرات والمعوقات:

 للموصل. اإلنسانيةطوارئ لالستجابة في حاالت ال اإلتصاالتخدمات مجموعة توفير وصيانة دوالر أمريكي ل 611،111 التمويل بمقدارهناك فجوة في  ●

 
 

 الدعم اللوجستي 

 االستجابة:
 أربيلمتر مربع من مساحة تخزين مشتركة، وهي متاحة للشركاء في  13،212قامت مجموعة النقل واالمداد بتوفير  ●

متر  11،،3متر مربع(، وفي تكريت ) 3،111متر مربع(، وفي بغداد ) 3،112متر مربع(، وفي دهوك ) 11،،2)
لخزن مخزوناتهم بالقرب من مواقع النزوح. وستتوفر في االسبوع المقبل مساحة تخزينية في  اإلنسانيةمربع( وللمنظمات 

 متر مربع(. 6،1متر مربع( والعوينات / زمار ) 1،311برده رش )
نصب وحدات التخزين النقالة في حسن شام والحاج علي ومواقع الطوارئ في جدعة القيارة والمخيمات لدعم  سيتم قريباً  ●

وية األولساعدات. وهناك المزيد من وحدات التخزين النقالة في المخازن جاهزة للنشر وفقًا للمناطق ذات توزيع الم
 واإلحتياجات.

دوالر أمريكي 611،111  
فجوة التمويل في استجابة مجموعة 

في حاالت الطوارئ اإلتصاالت  
 

الف متر  13
 مربع

 المساحة التخزينية المشتركة المتاحة
 

http://www.unocha.org/
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 الجسر القائم أو لتركيب جسر جديد. فيلتقديم توصيات إما إلجراء إصالح ممكن  أكتوبر/ األولتشرين  32من المقرر إجراء تقييم لجسر القيارة في  ●
لتحديد االختناقات المحتملة والقيود ذات الصلة، بما في ذلك إجراءات تخليص البضائع لحركة النقل.  اإلنسانيةنقل واالمداد مع المنظمات تنسق مجموعة ال ●

 العراق إلقامة محطة وقوف واحدة لتسهيل التخليص الجمركي في اقليم كوردستان العراق. كوردستانوتنسق المجموعة أيضًا مع السلطات في اقليم 
 

 الثغرات والمعوقات:
 دوالر أمريكي.ماليين  ،بحوالي موع الكلي، بما في ذلك البناء والنقل المجويقدر كون هناك حاجة إلى تمويل إضافي ألعمال جسر القيارة. سي ●
 التخزين المشترك في حسن شام. منشأةالنقل واالمداد مع المجتمع اإلنساني لتحديد شريك إلدارة  تتواصل مجموعة ●

 
 
 

 

   التنسيق والخدمات والمشتركة  
 

 االستجابة: 
)المخصص( في  اإلنسانيةللعمليات  اً مركز  أكتوبر/ األولتشرين في  اإلنسانيةالمتحدة لتنسيق الشؤون  األممأنشأ مكتب  ●

وغيرها من الجهات  ةوالعسكري ةالمدني اإلنسانيةمنسقي الشؤون و المتحدة  األمممنسقي المجموعات و إجتماعات لعقد  أربيل
 متوقع.اللنزوح لستجابة متماسكة خطة مشتركة الوضع الرئيسية ل اإلنسانيةالفاعلة 

الموصل، من تنقل النازحين وحركة تم تفعيل نظام تتبع النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة لتتبع ورصد النزوح والسكان  ●
 .حركة النازحين حولالتحديثات اليومية  وتقديم

 لمنظمات غير الحكومية والشركاء في المجال اإلنسانياأمن حول تحليل  اإلتصاالت على زيادة INSOمنظمة عملت  ●
 .لموصلل اإلنسانيةلعاملين على تقديم في االستجابة ا

جدول زمني إلى  11:11 حتى 10:11 - ليةاساعات العمل الح للتحول منالمتحدة لخدمات المشاريع  األمممكتب  ديرهالذي ي زحينإتصاالت النامركز  يستعد ●
ويستمر  ،التشغيل القياسية لتبسيط تبادل المعلومات بين الشركاء في المجال اإلنسانيساعة. باإلضافة إلى ذلك، يقوم البرنامج بمراجعة إجراءات  ،3على مدار 

 .مجموعات والشركاء في المجال اإلنساني للعمل والمتابعةالالقضايا الواردة إلى  إحالةفي 
، اإلنسانيةنظام تنسيق الشؤون  فيزيادة مشاركتها قامت لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق بتعزيز التواصل مع المنظمات المحلية والوطنية ل ●

 خمسة مراقبين ميدانيين لدعم جهود التنسيق الميداني.بتوظيف  قريباً  وستقوم لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق
 

 الثغرات والمعوقات:
 المجال اإلنساني.عدم وضوح طرق الهروب من مدينة الموصل يؤثر حاليًا على استعداد الشركاء في  ●
 .حديثاً  هااستعادتالتي تمت غير النازحين في المناطق متعدد القطاعات للسكان الضعفاء من  مهناك حاجة إلجراء تقيي ●
 .)الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص( اإلنسانيةخرائط والمشاركة مع الجهات المحلية التقليدية وغير التقليدية الرسم  فيهناك فجوة  ●

 
 
 
 

 

5 
توظيفهم من  المراقبين الميدانيين الذين تم

قبل لجنة تنسيق المنظمات غير 
  الحكومية في العراق لدعم التنسيق
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 لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ

  1292 193 790 964+ / جوال:  ,elkorany@un.org، السيد كريم الكوراني، لإلستفسارات حول وسائل اإلعالم

 barber@un.org لإلستفسارات األُخرى: السيدة لويس باربر،

   www.reliefweb.int ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

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

 .مستمر لتغير تخضع أعاله الواردة والمعلومات أنَّ األوضاع تتغير. التداول وقت في البيانات على توافر الوثيقة تعتمد هذه: تنويه
 

 التنسيق العام

لضمان التنسيق  اإلنسانيةومنسق الشؤون  وممثلي القوات العسكريةردستان و حكومة إقليم كو  يل لجنة مشتركة تضم حكومة العراق، تم تشكاإلستراتيجيعلى المستوى 
  لموصل.ل اإلنسانيةالشامل بين جميع الجهات الفاعلة في االستجابة 

الفريق يعتبر . ال يزال دوريويلتقون بشكل  اإلنسانيةلموصل ويرأسها منسق الشؤون لالمجموعة في االستجابة  التي تقودوكاالت الخلية الطوارئ من أهم وتتألف 
المستوى أما على في العراق.  اإلنسانيةالمتحدة والمنظمات غير الحكومية لإلشراف على االستجابة  األممبين شركاء  اإلستراتيجيطري اإلنساني هيكل التنسيق القُ 

ويقوم هذا لدعم التخطيط التشغيلي للمجموعات.  أربيلصص( في ت)المخ اإلنسانيةمركز العمليات  اإلنسانيةتنسيق الشؤون المتحدة ل األمممكتب  شك لقد العملي، ف
السريع المعلومات تدفق وتبسيط  المجموعات مختلفالتنسيق بين  هذا المركز يضمن كما. اإلنسانيةمجموعات والمنسقين ومنسق الشؤون الز التنسيق بين يعز المركز بت

وصول المساعدات  تسهيل مهمةبالدولي العسكري  -إطار التنسيق اإلنساني المدنيويقوم على أرض الواقع.  المنفذينة والشركاء اإلستراتيجيبين هياكل التنسيق 
 .انيةاإلنسأمن العاملين في مجال المساعدات ضمان و  وحماية المدنيين اإلنسانية

 

حكومة العراق وحكومة إقليم الصحة في مع وزارات الصحة ومديريات  أكتوبر/ األولتشرين  31و 11استضافت منظمة الصحة العالمية ورشة عمل لمدة يومين في 
التأهب للصحة العامة لعملية تحرير ة في مجال تحديد الثغرات التشغيليجتماع وتشمل األهداف العامة لإل شركاء مجموعة الصحة والجهات المانحة.و  ردستانو ك
؛ والمصادقة على مفهوم مبسط بين الجهات الصحية العاملة في المناطق المختلفةالتحديد إطار للتنسيق و النزوح واإلجراءات والمواقع؛  وفقًا ألنماط تدفقلموصل ا

ويعمل  لعمليات.لمفهوم قطاع الصحة  ومراجعة؛ العراقيةالحكومة ليات هديدات مع ضمان االتساق مع مفهوم عمعمليات تحديد المخاطر على الصحة العامة والت
مناطق ال مختلفالصحية في  المجموعةلحد األدنى من التدريب في مجال الصحة اإلنجابية ألعضاء ية لاألولمجموعة الخدمات تنظيم المتحدة للسكان ب األممصندوق 

 .أكتوبر األولتشرين  30-36بين 

المياه على المدى الطويل في الحاج  وتزويد لتنسيق معالجةوالنظافة الصحية شركاء المياه والصرف الصحي اجتماع مع  يعقدس أكتوبر/ األولتشرين  31وبتأريخ 
 .عندما يتم اإلتفاق عليهاجتماعات المخصصة لتنسيق مواقع محددة ، واإلأسبوعيةوالقيارة، على رأس اجتماعات وطنية  علي

على رأس اجتماعات التنسيق يعمل على مدار الساعة  اتصاالت عبر اإلنترنت ، وحددت مجموعة التعليم نظام في جميع مناطق التنسيق موجودونالتعليم  منسقي
 .الدورية

 

 

 خلفية األزمة 
 مدينتي تحديداً وتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. ،311 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق على المسلح والصراع العنف إشتد

هاجم  ،،311 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 211،111 من أكثر وتسببت في نزوح بسرعة العنفتنامت آثار و  ،والفلوجة الرمادي
 ديالى في محافظات مناطق ذلك في بما ،وسيطر عليها العراق شمال من كبيرة وأجزاء الموصل األخرى مدينة المسلحة الجماعاتتنظيم داعش بالتعاون مع 

 اإلنسان حقوقانتهاك و  المدنيين ضد وممنهجة جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى وقد. الدين صالحو  ونينوى وكركوك
حي  بلغ عدد  إنسانية في العالم،أزمة العراق اآلن أكبر  وبذلك يواجه .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوطوُفرضت  األساسية، الخدمات وتوقف األساسية،

 شخص.ن ييمال 0األشخاص المحتاجين للمساعدة اإلنسانية أكثر من 
 

http://www.unocha.org/
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