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 للموصلاإلنسانیة العراق: االستجابة 
)أكتوبرتشرین األول/  25-23( 3#اإلنساني تقریر الوضع                                     

  

 
 

ر الوضع، فقد تكون األرقام والمواقع المدرجة في ھذا التقریر في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ونظراً لسرعة تغیّ اإلنسانیة المتحدة لتنسیق الشؤون  األممتم إعداد ھذا التقریر من قبل مكتب 
 . 2016 أكتوبر/ األولتشرین  29. وسیصدر التقریر المقبل بحلول وقت قراءة ھذا التقریر غیر دقیقة

 أبرز العناوین 
نازح بحاجة إلى المساعدة اإلنسانیة. ویقّدم  10،500ھناك اآلن أكثر من  •

المساعدة في حاالت الطوارئ في اإلنساني الشركاء في المجال 
 النازحین.ة قیم غالبیضیفة، حیث یُ المخیمات والمجتمعات المُ 

، وتتضمن للمواجھات تتغیّر تنقُالت السكان مع تغیّر الخطوط األمامیة •
األمنیة في المنطقة األوضاع ن العائدین إلى دیارھم بعد تحسّ  األشخاص
 المجاورة.

نساء، األمر الذي  تقودھاسر التي سجلت التقییمات أعداد كبیرة من األُ  •
 .أثار المخاوف حول احتجاز أو اعتقال الرجال والفتیان

ساعة  24شخص مساعدات طارئة خالل  14،500تلقّى ما یقرب من  •
ً من تنظیم داعش، والتي تمّكن التي في المناطق  تمت استعادتھا حدیثا

من الوصول إلیھا منذ بدء العملیات اإلنساني الشركاء في المجال 
 العسكریة.

 

10،548 
 األولتشرین  17نازح منذ 

 )األولتشرین  26 حتى(

200,000 
 المتوقع في النزوح

 ىاألولاألسابیع 

ملیون 1  
ي شخص یمكن أن ینزوحوا  ف

االحتماالتأسوأ   

 1.5-1.2م
شخص یمكن أن یتضرروا 
 بالعملیات العسكریة

14،500 
ون الذین یتسلم األشخاصعدد 

 المساعدة في حاالت الطوارئ
ساعة (منذ تشرین  24خالل 

)أكتوبراألول/   

508،764 
الذین یمكن  األشخاصعدد 

حة إسكانھم في المخیمات المتا
و قید اإلنشاءأوالمقررة،   

 

 

 نظرة عامة على الوضع اإلنساني

 26 فيشخص نزحوا بسبب العملیات العسكریة الستعادة السیطرة على الموصل  10،548سجل نظام تتبع النزوح في حاالت الطوارئ التابع للمنظمة الھجرة الدولیة 
ً  ، أي بزیادة أكثر من الضعفأكتوبرتشرین األول/  تزداد تحركات النزوح تعقیداً، إذ یفُر السكان من القتال في عدة اتجاھات. والمشمولة بالتقریر السابق.  ترةالفب قیاسا
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ً إلى مواقع النزوح ومواقع المخیمات الرسمیة، وتأوي ھذه المواقع   وقد توّجھ بعض السّكان في المائة من مجموع النازحین. كما لجأ غالبیة السكان إلى السكن  34 حالیا
 وتحتاج إلى المساعدة اإلنسانیة. من ضعف الموارد،ھي االخرى تعاني ات المضیفة، والتي مع المجتمع

 
الماضي. وكانت غالبیة حاالت العودة  أكتوبرول/ تشرین األ 24یم داعش اعتباراً من استعادتھا من تنظ من شخص على األقل إلى قراھم بعد فترة وجیزة 3،300عاد 

ل في تمثّ وأعداد قلیلة في مناطق أخرى. وتواجھ األُسر العائدة بشكل خاص خطر األلغام وغیرھا من أخطار المتفجرات. وھناك أیضاً خطر كبیر جداً ی الحودإلى منطقة 
 و أسلوب إستخدمھ داعش سابقاً.وضع عبوات ناسفة داخل المباني في القرى التي تمت استعادتھا؛ وھ

 تقودھاأن نصف األسر المشاركة كانت من األسر التي بجري في مخیم جدعة القیارة بین السكان المتضررین. وأشار تقییم أُ  األسرنفصال اثیرت مخاوف حول أُ 
أیضاً الرجال قُتلوا في تبادل إطالق النار. وسلّط التقییم الضوء  بأن اإلناث. وذكر بعض من أجریت معھم المقابالت بأن الرجال اعتقلوا أثناء النزوح؛ وذكر آخرون

سر كدروع بشریة. وعالوة على من قبل تنظیم داعش أو استخدام األُ  ، وأشاروا إلى احتمال تجنیدھم قسراً 18-14على عدم وجود األوالد الذین تتراوح أعمارھم بین 
سر عمداً من أجل حمایة بأنھ عندما كانت المدینة تحت سیطرة تنظیم داعش، تم فصل األُ الحود ذلك، أّكد السكان في لقاءات مع الشركاء في مجال الحمایة في منطقة 

أیضاً بأن ما یقرب من ثلثي سكان المخیم الذین تتراوح أعمارھم  أكتوبرول/ تشرین األ 23األطفال، ولم یتم جمع شملھم حتى اآلن. كما سّجل تقییم في مخیم زیلكان في 
 سنة كانوا من اإلناث. 59و  5بین 

 
ویتألف السكان المتضررین  شخص الرعایة الصحیة نتیجة الدخان السام. 1،000 حتى اآلنوقد تلقّى ، من القیارة بالقرب باإلحتراقآبار النفط ومصنع الكبریت تستمر 

في ھذه اإلنسانیة یجري كشف مدى اإلحتیاجات و، وبعضھم یستضیف النازحین. ضعیفي المواردمن النازحین في المخیمات والمجتمعات المضیفة، والسكان المقیمین 
الشركاء في المجال اإلنساني. وھناك قلق كبیر حول تضرر المجتمعات عندما تبتعد الخطوط األمامیة للجبھة وتصبح البلدات والقرى قابلة للوصول من قبل المجتمعات 

التشغیلي واالستجابة المقیمة الضعیفة بسبب الثغرات في االستجابة، ویبذل الشركاء جھوداً حثیثة للحیلولة دون حدوث ھذا عن طریق الحفاظ على مرونة التخطیط 
 فقط السكان النازحین .لتطور الوضع، واستھداف جمیع الناس المحتاجین، ولیس 

 
تشرین  25اعتباراً من والقیارة وأطرافھا، وفي مخیمات دیبكھ وزیلكان.  النازحین الوافدین إلىالمساعدة في حاالت الطوارئ إلى  في المجال اإلنساني ویقدم الشركاء

شخص. وقد وصلت البعثات القریبة من الخطوط األمامیة  60،264تكفي إلیواء  ،متاحة ایواء وحده 10،044و، ھناك سبعة مخیمات الستقبال النازحین، أكتوبراألول/ 
 تحدیاً كبیراً.الیھم نازح ومقیم من الفئة السكانیة الضعیفة من خالل المساعدة في حاالت الطوارئ، ولكن ال یزال یشّكل الوصول  14،500إلى أكثر من 

 

 

 

 

 

 )2016 أكتوبرتشرین الثاني/  26(حتى  التمویل

 مریكي)أ(بالملیون دوالر التمویل حسب القطاع      تمویل النداء العاجل للموصل
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 :FTS(اإلنسانیة نسیق الشؤون األمم المتحدة لمكتب  في إبالغ خدمة التتبع المالي الشركاء في المجال اإلنساني، بما في ذلك الجھات المانحة والوكاالت المستفیدةجمیع یرجى من 
https://ftsbeta.unocha.org( النقدیة والعینیة عن طریق البرید اإللكتروني:  حول المساھماتfts@un.org 

 

 

 

 اإلنسانیةاالستجابة 
 االستجابة السریعة آلیة     
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 :اإلحتیاجات
ما یصل إلى ملیون شخص قد یكون في حاجة إلى المساعدة في أعقاب بدء  أنَّ االستجابة السریعة  آلیةیقدر شركاء  •

 الموصل. في العملیة العسكریة
 

 االستجابة:
 6،832 :التقریرإعداد خالل فترة  أسرة) 1،462 شخص ( 9،450 آلیة االستجابة السریعة إلى مجموعات تم توزیع •

 وزیلكان وحسن شام.  شخص في مخیمات دیبكھ 2،618لقیارة)، وا(إبراھیم خلیل و التي تقیم فیھافي المجتمعات 
 

 الثغرات والمعوقات:
 التي تواجھ التحدیات كونھم مجتمعات ضعیفة النازحین والمجتمعات المضیفةراً وتضم كل من ؤخمالتي تمت استعادتھا التوزیع في القرى تجري عملیة  •

 .على حد سواء الموارد
، إذ )شخص 2،100من األسر الضعیفة ( 350نحو تقیم حیث  المكوك وغرب تلكیف،مثل  بعض المناطقفي  ال یزال الوصول إلى المحتاجین محدوداً  •

 .إلى المساعدة تشیر التقاریر إلى محاصرتھم وحاجتھم
 

 

 المخیمتنسیق وإدارة   

 :اإلحتیاجات
وزیلكان وحسن  القیارةجدعة  إلى مخیمات الوافدیندد تغطیة احتیاجات النازحین الجُ من المرافق والخدمات القائمة  تمكنت •

 .سكنیة آمنة في المخیماتالحاجة إلى مساحات  ، من المتوقع أن تشتدمع تزاید النزوحو. شام

 
 االستجابة:

 448،500 من ألكثرمساحات ھناك شخص،  60،264المتوفرة الكافیة ل یتواصل العمل لتوسیع قدرات المخیمات ومواقع الطوارئ. باإلضافة إلى المساحات  ●
 فترة التقریر السابق. منذ 418،500ة تبلغ زیادأي باإلنشاء أو مخطط لھا،  قیدشخص 

والخدمات  والنظافة الصحیة المیاه والصرف الصحيو لمأوىامجموعات قیام دعم إعداد مواقع الطوارئ لضمان ب المخیماتتنسیق وإدارة یستمر شركاء  ●
 .الالزمة تقدیم المساعدة والخدماتبوالتعلیم ة حمایالالغذاء وو الصحةو اللوجستیة

 

 الثغرات والمعوقات:
ً بعض المواقع في لشركاء أمام ا ومن ثم االستجابھ عائقاً في اإلستعدادالوصول تشكل عملیة زال تال  ●  .وإزالة األلغام األنشطة األمنیةبسبب  حالیا
 .المجتمعیة والكھرباء في بعض المخیمات المرافقمواصلة تطویر ھناك حاجة ل ●

 

 المأوى واللوازم غیر الغذائیة 
 :اإلحتیاجات

ً یحتاج  ● ً لموارد أ ضعیفةالمجتمعات المضیفة كما أنَّ إلى المأوى والمساعدات غیر الغذائیة.  جمیع النازحین حدیثا  یضا
 وتحتاج إلى المساعدة، بما في ذلك األدوات المنزلیة.

 
 االستجابة:

التي تمت استعادتھا  خلیلالالمجتمعات المضیفة واألسر النازحة في قریة إبراھیم في األسر المواد غیر الغذائیة إلى مجموعة من   500 بتوزیع الشركاء قام ●
 .مؤخراً 

إلى مجموعات المواد غیر باإلضافة  زیلكان،ة على األسر النازحة في مخیم یالمواد غیر الغذائیة األسرمن  ةمجموع 52 في المجال اإلنساني شركاءالم قدّ  ●
 الفترة المشمولة بالتقریر. خاللخیمة  52تخصیص تم كما بالفعل،  توزیعھا والتي تم 144البالغ عددھا ة یالغذائیة األسر

 .حسن شامالوافدین في مخیم النازحین  من الدفعة األولى ة إلىیالمواد غیر الغذائیة األسر ة منمجموع 75تم توزیع  ●
 

 والمعوقات:الثغرات 
من أجل تحدید الثغرات واستھداف األسر  المجموعة،المأوى / المواد غیر الغذائیة التي تعمل خارج القائمة على ھناك حاجة مستمرة للتنسیق مع الجھات الفاعلة  ●

 دد إلى المجموعة.ركاء جُ أربعة ش بعد انضمام في مجال تقدیم المساعدة بعض التقدموتم إحراز وتجنب االزدواجیة.  ،بالمساعدة المناسبة

14،469 
شخص تسلموا حصص آلیة 

 17االستجابة السریعة( منذ 
 )أكتوبرتشرین األول/ 

نیة یجري التخطیط لتوفیر مساحة سك  75،750
أشخاص، أو أن المشروع قید  6لكل 

 اإلنشاء 
 

627 
مجموعة من المواد غیر الغذائیة 

یرخالل فترة التقر تم توزیعھا  
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 األمن الغذائي  

 اإلحتیاجات:
إلى مساعدات غذائیة. ثالثة وتسعین في المائة یحتاجون  –التي تضم نازحین وسكان مستضعفین  -أسرة  3،469 أكثر من ●

أصبحت  الشركاء قادرین على الوصول إلیھا، حیث في القرى التي أصبحالسكان المحتاجین یقیمون من أسرة)  3،222(
 الخطوط األمامیة. بعیدةً عن

 
 

 االستجابة:
ً شركاء حصصالوزع  ● نا ومخیم امھو الخالدیةو وخباتا ومكوكبلدة القیارة والزاویة و سرتو شخص) في الحاج علي 25،310أسرة ( 5،062 إلى جافةً  غذائیةً  ا

ً  520أسرة ( 104إلى  أیام 10لمدة تبقى صالحة لألكل ان یمكن  التي الجاھزة لألكل وتم تقدیم الحصص الغذائیةالقیارة ، جدعة  القیارة، جدعة ) في مخیم شخصا
ً  249تقدیم الوجبات الساخنة لكما تم  ً شخص 1،070و زیلكانفي مخیم  شخصا  .حسن شامفي مخیم  ا

 والمخیمات. التدقیق األمنيمن مواقع  قریبةفي أماكن الطوارئ  خزونم على حفظقدرتھم بزیادة نسبة الشركاء  قام ●
 

 الثغرات والمعوقات:
فردیة المشاریع ال تفرضحیث  ،والعائدین أو المقیمین الضعفاء والمجتمعات الُمضیفة جمیع السكان المحتاجین، سواء النازحین إلى سد حاجةالشركاء  ھدفی ●

 دعم التنسیق بین الشركاء لضمان سد الثغرات.وتقوم المجموعة بعقبات تعترض ھذا الھدف العام، 
 لتوفیر وتدعو المجموعةجاھزة لألكل أو الوجبات الساخنة في ھذه األثناء. وزیلكان، وتم تقدیم األغذیة الالقیارة جدعة في مخیمات اآلن مواقد الطبخ ال تتوفر  ●

 .التي تشتد الحاجة لھاقود والمیاه الصالحة للشرب مواقد الطھي والو
 في دھوك. وحتارة في سحیلةمفروضة على الوصول عند نقاط التفتیش اً تأخیر وقیودكان ھناك  ●

 

 الصّحة 

 :اإلحتیاجات
 الذین یحتاجون الى الرعایة الصحیة في مناطق النزوح األشخاصتستخدم مجموعة الصحة نظام تتبع النزوح لتحدید  ●

 الجدیدة.
 

 االستجابة:
 أشخاص في الفترة المشمولة بالتقریر.1،204 استشارات الرعایة الصحیة األولیة إلى بتقدیم كاءقام الشر ●
وزیلكان؛ ومواقع القیارة  جدعة مخیماتوبلدة الحود؛ ولصحة باستخدام العیادات القائمة والعیادات الطبیة المتنقلة في: بلدة القیارة الخاصة بایجري تقدیم المساعدة  ●

 .أكتوبر /ولتشرین األ 25اعتبارا من  شام حسن. كما یجري توفیر الخدمات الصحیة في مخیم والنركزلیةفي بلدة القیارة التدقیق األمني 
 نتیجة الدخان المتصاعد من حرق النفط والكبریت. وجحلةالحاج علي وحاالت أمراض الجھاز التنفسي الحادة في القیارة،  تنخفضإ ●

 
 

 الثغرات والمعوقات:
ً  ناصبح من الممك التيالمحتاجین في المناطق  األشخاصخیارات للوصول إلى السكان المقیمین و إیجادیجري  ● حتى اآلن ال یمكن  والتي الوصول إلیھا حدیثا

 من قبل عیادة طبیة متنقلة. ودوريالوصول إلیھا بشكل آمن 
 

 

  المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة

 :اإلحتیاجات
ً  المقیمین السكانتضرر  ●  المیاه والصرف الصحيالخاصة بكثیر منھم إلى المساعدة یحتاج الالعملیات العسكریة، و من أیضا

 .والنظافة الصحیة
 

 االستجابة:
 .والنظافة الصحیة المیاه والصرف الصحيم الخاص بدعالالرسمیة في القیارة  التدقیق األمنيمن خالل مواقع  المارینن وجمیع النازحتلقّى  ●

37722 
شخص تم الوصول إلیھم من خالل 

یوماً منذ  30الحصص الغذائیة لمدة 
  أكتوبرتشرین األول/  17

210,000  
عایة الر یتلقّواالذین یمكن أن  األشخاص

  المخزوناتالصحیة األولیة من 

3066 
الذین یمكن أن  األشخاصعدد 

یحصلوا على خدمات المیاه والصرف 
الصحي والنظافة الصحیة في مواقع 

 التدقیق األمني
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 .وحسن شام زیلكانفي مخیمات  یقیمونأسرة  452ل تتوفر مرافق المیاه والصرف الصحي والخدمات ومستلزمات النظافة  ●
مرافق المیاه والصرف ومزودة بجاھزة  مساحة سكانیة 1،000حسن شام مخیمات: في الدعم تركیب مرافق المیاه والصرف الصحي في في ستمر الشركاء ی ●

 أسرة. 500ستحمام ل اإلوحدات مراحیض والالقیارة  في جدعةتتوفر كاملة، والالصحي 
 وحدة سكنیة في 1،000ل المیاه والصرف الصحي على تركیب مرافق  ء العمل، وبدأكتوبر تشرین األول/ 24القیارة یوم قاعدة في مخیم  العمل المیدانيبدأ  ●

 ج علي.االح
 التدقیق األمني. شخص في مواقع 3،066 تم إعداد مرافق المیاه والصرف الصحي لتلبیة احتیاجات ●

 

 الثغرات والمعوقات:
 مخیم.الخارج والنظافة الصحیة للسكان المتضررین المقیمین المیاه والصرف الصحي  خدمات بل لتوفیرالمناقشات حول أفضل السُ تجري  ●
 .ق األمنيالتدقیمواقع في دمات المیاه والصرف الصحي توفیر خھناك حاجة لتحدید شركاء قادرین على  ●

 

 

 الحمایة
 :اإلحتیاجات

 .ن الفئات السكانیة الضعیفة جداً تعتبر منساء ونساء حوامل وأطفال وكبار السن  تقودھا التيسر ال تزال األُ  ●
 

 
 االستجابة:

حیث قام الفریق المتنقل المتخصص للمرأة،  مساحاتتم إنشاء ووالقیارة.  زیلكانفي مخیم الجنسي ف لعنموضوع ابخصوص نفسیھ واجتماعبھ  تم تقدیم خدمات ●
 .زیلكانامرأة في  70 ل جتماعیةالخدمات النفسیة واإل بتقدیم العنف الجنسيب

ً من فریخمسة وعشرین  تعبئة. كما تم أكتوبر /ولاأل تشرین 17الصحة اإلنجابیة منذ  مشورة حول 1،000 تم تقدیم ● صحة التناسلیة المعنیة بالالفرق المتنقلة قا
 إدارة حالة الطوارئ واإلحالة للنساء.والدعم النفسي  یقاً متنقالً لتقدیمفر 23و

 
 

 الثغرات والمعوقات:
 بناء قدرات الشركاء لزیادة القدرة على االستجابة للفرق المتنقلة.تجري عملیة  ●

 
 

 التعلیم  

 :اإلحتیاجات
ً نازح  10،548مامجموعھ  أكثر من نصف ●  ھم من األطفال حالیا

 
 االستجابة:

 .في مواقع النزوح دراسیتین طفل في فترتین 10،000الستقبال أكثر من  جاھزةخیمة للفصول الدراسیة المؤقتة  100أكثر من  ●
ً  160ھناك أكثر من  ●  .التعلیم في حاالت الطوارئحول  معلماً آخر 180تدریب المقرر نشر، ومن لعلى أھبة االستعداد ل معلما

 
 الثغرات والمعوقات:

 مأوى للنازحین.استخدامھا كالتعلیمیة، بما في ذلك غلقت المدارس في مناطق النزوح أو یجري استخدامھا ألغراض غیر أُ  ●
ً النازحین بین السكانمدرسین بأنھ لیس ھناك  المخیملمجموعة تنسیق وإدارة   خاطر الموقعبخصوص م ولياأل التقییمن بیّ  ● في تعیین  ، األمر الذي یشكل تحدیا

 .مدربین بسرعة
 

 الدعم اللوجستي 
 االستجابة:

70 
 الخدمات زیلكان حصلت علىامرأة في 

 النفسیة واالجتماعیة
 

4000    
المدرسیة مخزونة مجموعة من اللوازم  
 



 

3للموصل # اإلنسانیة العراق: االستجابة   | 7 

.  
 

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

 

ً ھندسي فني تقییم فریقٌ أجرى  ● غلق عروض تُ . وسأكتوبر /ولتشرین األ 23في  الآلحق لموقع جسر القیارة والضررا
 نوفمبر.تشرین الثاني/  4أعمال الجسر في 

ولیة لخدمات األطلبات العمل على تسلّم ال إلدارة التخزین المشترك، بدأ منفذین تفاق مع شركاءمن اإل نتھاءتم اإل ●
 التخزین.

 شمال نینوى.إلى اإلنسانیة لتسھیل مرور الشاحنات  القیام بتبسیط اإلجراءات ●
 

 الثغرات والمعوقات:
 للتخزین المشترك. تینالمعدّ متنقل لتخزین الن لإلدارة وحدتی حسن شامفي  الفاعلینشركاء الللوجستي إلى لدعم امجموعة اوصلت  ●

 

 في حاالت الطوارئ اإلتصاالت 
 االستجابة:

الطوارئ بما في ذلك:  م الخدمات في كل موقع من مواقعفي حاالت الطوارئ على استعداد لتقدی اإلتصاالتأنَّ مجموعة  ●
وھواتف تعمل األمنیة التناظریة والرقمیة (الالسلكي)، وخدمات االتصال بشبكة اإلنترنت والمولدات  اإلتصاالت

 المحمولة وأجھزة اإلنترنت المتنقلة. الحاسوباألجھزة المحمولة الالسلكیة وأجھزة باالقمار الصناعیة و
 

 الثغرات والمعوقات:
 للموصل.اإلنسانیة طوارئ لالستجابة في حاالت ال اإلتصاالتخدمات مجموعة توفیر وصیانة دوالر أمریكي ل 600،000 ھناك فجوة في التمویل بمقدار ●

 

   التنسیق والخدمات والمشتركة  
 

 االستجابة: 
 الیھا في أطراف المناطق التي یمكن الوصول مختلفلنزوح في لخرائط السریعة التوفیر رسم بمبادرة ریتش تقوم  ●

تشرین األول/  22یوم  زیلكانع احتیاجات الناس ودینامیكیات ومالمح النزوح. أجریت التقییمات في مخیم الموصل، وتتبُ 
 .أكتوبر /تشرین االول 23، ومخیم دیبكھ في أكتوبر

بیانات تتبع الموصل. واستنادا إلى حول بوابة المعلومات  أكتوبر /ولتشرین األ 24أطلقت المنظمة الدولیة للھجرة یوم  ●
 /ولتشرین األ 17لنازحین منذ لمحدثة بتوفیر األعداد الالموقع یقوم لموصل، في ا النزوحمصفوفة تتبع حاالت الطوارئ ل

 الستجابة اإلنسانیة.الشأن المعنیین باأصحاب  معلموصل لالمعلومات في الوقت الحقیقي لالستجابة مشاركة ل ویسھّ  ،أكتوبر
 

 الثغرات والمعوقات:
ً عدم وضوح طرق الھروب من مدینة الموصل یؤثر  ●  على استعداد الشركاء في المجال اإلنساني. حالیا
ً  ھااستعادتالتي تمت غیر النازحین في المناطق من  الموارد الضعیفھذوي متعدد القطاعات للسكان  محاجة إلجراء تقییھناك  ●  .حدیثا
 .(الجمعیات الخیریة والقطاع الخاص)اإلنسانیة المحلیة التقلیدیة وغیر التقلیدیة اإلنسانیة الفاعلة خرائط والمشاركة مع الجھات الرسم  فيھناك فجوة  ●

 
 

 التنسیق العام

ضم حكومة العراق وحكومة إقلیم كوردستان وممثلي القوات العسكریة ومنسق الشؤون یرفیع المستوى  ي استشار فریقعلى المستوى اإلستراتیجي، تم تشكیل 
  للموصل.اإلنسانیة الجھات الفاعلة في االستجابة  كافةلضمان التنسیق الشامل بین اإلنسانیة 

ً ویلتقون اإلنسانیة في االستجابة للموصل ویرأسھا منسق الشؤون  ات المشاركةمن أھم الوكاالت التي تقود المجموع وتتألف خلیة الطوارئ . ال یزال الفریق یومیا
على المستوى والعراق.  فياإلنسانیة ھیكل التنسیق اإلستراتیجي بین شركاء األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة لإلشراف على االستجابة یمثّل اإلنساني القُطري 
 في أربیل لدعم التخطیط التشغیلي للمجموعات. ویقوم ھذا المركزاإلنسانیة مركز العملیات اإلنسانیة ، فقد شّكل مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اتالعملی

 وتیسیرلتنسیق بین مختلف المجموعات والمنسقین ومنسق الشؤون اإلنسانیة. كما یضمن ھذا المركز ا ومنسقي المناطق بتعزیز التنسیق بین المجموعات المتخصص
 تسھیل مھمةبالعسكري الدولي  -المدنياإلنساني على أرض الواقع. ویقوم إطار التنسیق  المنفذینتدفق المعلومات السریع بین ھیاكل التنسیق اإلستراتیجیة والشركاء 

 وضمان أمن العاملین في مجال المساعدات اإلنسانیة. ،وحمایة المدنیینإلنسانیة اوصول المساعدات 

 

50% 
من المساحة التخزینیة تُستخدم 
من قبل الشركاء في المجال 

 اإلنساني 

دوالر أمریكي 600،000  
 فجوة التمویل

 

 

 ً  یومیا
تشرین  17تتبُع النزوح من الموصل منذ 

أكتوبراالول/   
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 لمزید من المعلومات، یرجى اإلتصال بـ
  1292 193 790 964+ / جوال:  ,elkorany@un.org، السید كریم الكوراني، لإلستفسارات حول وسائل اإلعالم

 barber@un.org لإلستفسارات األُخرى: السیدة لویس باربر،
   www.reliefweb.int ولمزید من المعلومات، یرجى زیارة

 http://bit.ly/2dDYK3Dولإلضافة والحذف من قائمة اإلرسال: 
 .مستمر لتغیر تخضع أعاله الواردة والمعلومات تتغیراألوضاع أنَّ . التداول وقت في البیانات على توافر الوثیقة تعتمد ھذه: تنویھ

 

 

 خلفیة األزمة 
 مدینتي تحدیداً وتضررت  األنبار، محافظة في البدایة في وتركز. 2014 عام ینایر /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق على المسلح والصراع العنف إشتد

ھاجم  ،2014 یونیو شھر حزیران/ فيو. مایو شھر أیار/ بحلول شخص 500،000 من أكثر وتسببت في نزوح بسرعة العنفتنامت آثار و ،والفلوجة الرمادي
 دیالى في محافظات مناطق ذلك في بما ،وسیطر علیھا العراق شمال من كبیرة وأجزاء الموصل األخرى مدینة المسلحة الجماعاتتنظیم داعش بالتعاون مع 

 اإلنسان حقوقانتھاك و المدنیین ضد وممنھجة جسیمة وانتھاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى وقد. الدین صالحو ونینوى وكركوك
حیث بلغ عدد  أزمة إنسانیة في العالم،العراق اآلن أكبر  وبذلك یواجھ .المضیفة المجتمعات على شدیدة اتضغوطوفُرضت  األساسیة، الخدمات وتوقف األساسیة،

 شخص.ن ییمال 8أكثر من اإلنسانیة األشخاص المحتاجین للمساعدة 
 


