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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 اإلنسانيةالعراق: االستجابة 
                                   (2152/ يناير كانون الثاني 8-2) 51رقم  اإلنسانيتقرير الوضع 

 
  

رقام والمواقع المدرجة في تكون األ فمن المحتمل أن  ر الوضع، . ونظرًا لسرعة تغي  اإلنسانيفي العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال  اإلنسانيةالمتحدة لتنسيق الشؤون  اأُلممتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب 
 . 2016الثاني/ يناير كانون  51قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندهذا التقرير غير دقيقة 

  األحداثأبرز 
  ي بدأ ذلصراع في مدينة الموصل الانتيجة  نازح 531،111هناك اآلن

بزيادة قدرها حوالي أي ، 2151أكتوبر عام تشرين األول/  52يوم 
 شخص   51،211وهناك حوالي الماضي.  اإلسبوع عنشخص  51،111

اطق في المن من الفئة السكنية الضعيفة جداً العائدين ومئات اآلالف من 
 انية.المساعدة اإلنس إلى أيضاً ، ويحتاجون مكن الوصول إليها حديثاً أالتي 
 

  ال سيما بالقرب من مناطق خط أعداد الُمصابين مرتفعة جداً  زالتال ،
مدينة  شرق من شخصاً  183 ُأحيلالماضي،  اإلسبوعي فالمواجهة. ف

ق، الساب اإلسبوعفي و ودهوك.  أربيلالموصل إلى المستشفيات في 
معظم هذه  ووقعتاإلحالة إلى المستشفيات،  ة إصابةحال 852تتتطلب

 ديسمبر.ل/ و اإلصابات بعد اشتداد حدة القتال في نهاية كانون األ
 

  يداني م مستشفىً ، فتحت منظمة غير حكومية / ينايركانون الثاني 8بتاريخ
، احةالجر و  الُمصابين، فرزخدمات في برطلة، لتوفير  سريراً  11 يضم

وسوف  األمامية، أقرب مستشفى لمناطق الجبهة ويعد هذاوالرعاية الثانوية. 
 .ربيلأعلى مستشفيات الطوارئ في  ُفرضتالضغوط التي  من ُيخفف

 إلسبوعاالتي يقدمها الشركاء في المجال اإلنساني هذا توزيعات ال وصلت 
  .لنظافةالوازم و  ،والمياه، جاهز لألكلال الغذاءوشملت  ،شخص 31،111 إلى في شرق الموصل

 
 
 
 
 

021،111 
تسلموا ُحزم االستجابة شخص 

في حاالت الطوارئ، وشملت 
الغذاء والماء ولوازم النظافة 

/ األولتشرين  52)منذ 
 (أكتوبر

050،111 
وا المواد الغذائية تسل مشخص 

التي تكفي لمدة شهر واحد 
/ األولتشرين  52)منذ 

 (أكتوبر

531،111 
نزحوا بسبب القتال  شخص

)منذ  الدائر في مدينة الموصل
(أكتوبر/ األولتشرين  52  

111،002  
نذ )متم تقديمها استشارة الطبية 

( أكتوبر/ األولتشرين  52  
552،111 

في  حالياً شخص نازح 
 المخيمات ومواقع الطوارئ 

2،211 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

للوافدين الُجدد في المخيمات 
 ومواقع الطوارئ
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 

مدينة على مدى الفي أعداد النازحين مؤخرًا في شرق  كبيرةمما تسبب في حدوث زيادة  ،كانون األول/ ديسمبر 20فت العمليات العسكرية في مدينة الموصل يوم تكث  
مدينة الموصل؛ وهي أكبر موجة نزوح يومية منذ بداية األزمة. شرق شخص في يوم واحد من  0،111 حواليكانون الثاني/ يناير، نزح  2خمسة أيام متتالية. وبتأريخ 

شخص في اليوم الواحد. ويتوجه النازحون الُجدد بشكل كبير نحو  5،111رجع كما كان سابقًا، أي حوالي  ازحينالن عدديناير، فأن متوسط كانون الثاني/  3 ومنذ
 ئتديرها الحكومة، ويقوم الشركاء في المجال اإلنساني باستقبال الوافدين الُجدد، ويقدمون المساعدات اإلنسانية لهم. ويلج التي مخيماتالالجنوب والشرق، حيث توجد 

 في األحياء الشرقية البعيدة عن مناطق الجبهة مثل كوكجلي. واألقرباءًا للسكن مع األصدقاء السكان أيض
 

توفر فيها بضائع نشاطًا، وت أكثر اآلن األسواق أصبحت حيث ،في األحياء الشرقية البعيدة عن مناطق الجبهةالماضية  الثالثة األسابيع مدى على كبيرة تغيرات حدثت
. الطبيعية لحياةا شعور بعودة وهناك يخرجون إلى الشوارع، اآلن الناس من الكثير إال أن   األخير، بسبب الصراع المباني في ملحوظ ث ضررحد وفي الوقت الذي. أكثر

 المناطق هذه في الحرب فاتمخل   من والمتفجرات المنفجرة غير الناجم عن الذخائر التهديد فإن المتفجرات، لخبراء ووفقاً . ريةبحُ  اآلن المناطق بعض في المركبات وتتنق ل
 .المياه ومحطات الضخ معالجة مثل محطات الرئيسية التحتية البنية ُيستثنى من ذلك أطراف وربما منخفٌض،

 
 ول سالمةح اإلنسانية المخاوف وتتزايد الموصل، مدينة تنظيم داعش في المناطق الغربية من عليها يسيطر التي المناطق إلى اإلنسانية المساعدات ال يمكن إيصال

في الجهة  لعراقيةا تقد مت القوات ثحي المدينة، من الغربي الجزء في الرئيسية التجارية الطرق معظم اغالق تم ولفترة تجاوزت الشهرين،. المناطق هذه في المدنيين
وفي الواقع، . الموصل مدينة من كم 11 حوالي يسيطر عليها تنظيم داعش،تلعفر التي  بلدة من بالقرب الُمستعادة والمناطق سوريا إلى الرئيسية الغربية وقطعت الطرق
 ولكن ح جدًا،غير واض المدنيين الوضع على هذا أن  تأثير. الموصل غرب في بكثير أقل أن توافر البضائع بات حيث به بالحصارأش حالة أدت هذه العمليات إلى

لى الو  الموصل شرق مدينة ين إلىالفار   القصص التي يرويها السكان كاليف العيش ت بسببالسكان لبعض  المعيشية األحوالإلى سوء  تشير المدينة خارج مخيماتا 
ةبا الباهظة،  تعمل ال المخابز. ضةالتكلفة الباه بسبب ينشهر  أو شهر لمدة الشاي أو السكر لديهم مادة تتوفربأنه لم  الناس وذكر بعض. المنزلية السلع إلضافة إلى شح 

الموصل  لمناطق في غربا ومع توفر الكهرياء في بعض. لتشغيلها الوقود لديهم إن  توفر حتى الكهربائية، المولدات استخدام للمواطنين ُيسمح الو  المناطق، من العديد في
قبل تنظيم  لألغراض العسكرية من الوقود درمصا من العديد ومع تسخير. الناس من أمام الكثير إلى تفاقم الصعوبات البرد في الشتاء فقد أدت ظروف متقطع، بشكل

أثاثهم  وحرق تقطيعل الناس بعض لبعض الروايات، فقد لجأ ووفقاً . منازلهم تدفئة أجل من الناس من كبيرة ُتكافح أعداد متزايد، نحو على الوقود تكاليف داعش، وارتفاع
 .لتدفئة أسرهم

 
 لأربي في المستشفى إلى اإلحالة تتطلب والتي الموصل، مدينة في شرق ُأخرى إصابة 183 فقد وقعت. جداً  مرتفعة األمامية الخطوط حول اإلصابات معدالت تزال ال
 الرعاية رةقد لزيادة خطط عدادالصحية بإ الرعاية وقام مقدمي. مباشرة غير ونيران نارية وكانت معظمها ناجمة عن عيارات بالتقرير، المشمولة الفترة خالل دهوك أو

مراكز  أربعة ياً حال وهناك. الحالة الصحية لإلصابات مسألة استقرار في كبيرة ثغرات هناك تزال ال ولكن الحالية، األولية المنشآت الصحية ودعم الثانوية، الصحية
وبتأريخ . صلالمو  مدينة شرق في األمامية الجبهة من مناطق اإلحالة بالقرب وخدمات الخاصة باإلصابات، الرعاية ، وتقوم بتقديمالحالة الصحية لإلصابات الستقرار 

 ميداني مستشفى أقرب ليصبح مدينة الموصل، شرق كم 25 من برطلة، سريرًا بالقرب 11 يضم ميداني مستشفى حكومية غير منظمة فتحت كانون الثاني/ يناير، 8
 .الموصل مدينة من األمامية خطوط مناطق إلى
 
مداداتواحد أسبوع جاهزة لألكل وتكفي لمدة غذائية حصصاً  على تحتوي التي للقطاعات المتعددة، المساعدات ُحزم بتسليم اإلنساني المجال في الشركاء قام  المياه ، وا 

 في شخص 20،111و الثانية، القادسية حي في شخص 0،111 وحوالي البكر، حي في شخص 51،811 إلى الصحية، واللوازم لألطفال، الطاقة عالي والبسكويت
الموصل،  دينةشرق م في والزهور والقادسية القاهرة، ألحياء الوصول بإجراء تقييم أمني/ تقييم المتحدة ألممتابعة ل بعثة قامت كما. الموصل شرق مدينة القدس، حي

 .المناطق هذه في المساعدات من المزيد توزيع طرائق وذلك لتحديد
 

 أمكن التي المناطق في والمقيمين النازحين إلى العام التوزيع نظام خالل من الغذائية المواد التجارة بتوزيع وزارةقامت  كانون األول/ ديسمبر، 28-55 في الفترة ما بين
 كيساً  1،111و األرز، من كيساً  5،311و السكر، من كيساً  1،111و الطهي، زيت صناديق من صندوق   5،211 من أكثر وشملت التوزيعات إليها حديثًا، الوصول

رين الهجرة قامت وزارة كانون األول/ ديسمبر، 20 وبتأريخ. الدقيق من واإلغاثة في مخيمات النازحين في المناطق التي أمكن الوصول إليها  الغذائية المواد بتوزيع والمهج 
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مدفأة تعمل بالنفط  5،511المطبخ، و طقمًا من أواني 5،511و جريكان، 5،511و لألكل، جاهزة حصًة غذائية 211 و غذائية، حصةً  2،511 ذلك في حديثًا، بما
 حصيرًا.  211 و األبيض،

 
 

 التمويل
في المائة من المبلغ  01مليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل حوالي  223.3 إلىلنداء العاجل للموصل امساهمات إرتفعت قيمة  ،كانون الثاني/ يناير 8عتبارًا من إ

ذ أنشطة االستجابة وتنفي وتوفير لوازم فصل الشتاء ،اتتكثيف جهود التأهب لتعزيز قدرة المخيم اإلنسانيفي المجال  واصل الشركاءوبهذه المساهمات، يالمطلوب. 
مليون دوالر أمريكي لتوفير المساعدات الُمنقذة  815في المائة من المبلغ المطلوب والبالغ  80للعراق تلق ت  اإلنسانيةوُيذكر بأن خطة االستجابة  األساسية. اإلنسانية

 مليون عراقي من الفئة السكانية الضعيفة. 2.3للحياة إلى 

 
 

   اإلنسانية االستجابة
 آلية االستجابة السريعة

 :اإلحتياجات
 إلى مخيمات النزوح أو، أو الذين هم في طريقهم حديثاً  أمكن الوصول إليهاطق التي انفي الم نو النازح يحتاج 

 .بصورة عاجلة األساسية الخدماتو  المساعدةإلى  مواقع الطوارئ
 

 االستجابة:
  ،يستفاد منها و ، ُأسرة 0،280إلى  الطوارئحصة من مجموعات  1،111توزيع بآلية االستجابة السريعة  قام شركاءخالل الفترة المشمولة بالتقرير

دعة جالقيارة و في  المخيمات ومواقع الطوارئالنازحة الوافدة الى  اأُلسرتم توزيع معظم المجموعات على طفاًل. و  52،838شخصًا، بما في ذلك  20،223
  .ًا(شخص 222) ديبكةشخصًا(، ومخيم  2،212)والنركزلية وقيماوة ، (شخصاً  2،028خازر )و (، شخصاً  53،218)

  250،803لى ع مجموعات الطوارئبة السريعة بتوزيع ، قام شركاء آلية االستجاأكتوبر/ األولتشرين  52منذ بداية العملية العسكرية في الموصل يوم 
 الموصل. مدينة حديثًا في مناطق شرق أمكن الوصول إليهافي المناطق التي  شخصاً  23،522 وكان من ضمنهمطفاًل(،  553،812) شخصاً 

  ي التمختلف اللوازم  التي تضممجموعة النظافة و االستجابة الفورية التموينية، حصص من  كيلو غراماً  52من  آلية االستجابة السريعةتتكون مجموعة
لترًا من  52كيلوغرامًا من حصص االستجابة الفورية الغذائية، ولوازم النظافة تكفي أسبوعًا واحدًا ألسرة واحدة، وكذلك  52و ،لكل ُأسرة سبوعتكفي لمدة إ

 كما ضم ت لوازمًا نسائية كلما كان ذلك ممكنًا.  .وحاويات المياهمياه الشرب المعبأة، 

 
 الثغرات والمعوقات:

  تحديات أثناء عبور نقاط التفتيش في مخمور.آلية االستجابة السريعة شركاء  واجهالماضي،  اإلسبوعخالل 
 
 

250،803 
وا حصص آلية تسل مشخص 

تشرين  52) منذ  االستجابة السريعة
 (أكتوبر/ األول
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دارة المخيم    تنسيق وا 

 :اإلحتياجات

  اختار ما تبقى منهم السكن فيمالسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ، ل حالياً من النازحين شخص  552،111لجأ 
 الرسمية. غير مع المجتمعات المضيفة والمواقع

   ن  الاآلن  وقيماوة، وخازر، مخيمات حسن شام إن  العامة محدودٌة جدًا الستقبال اإلستيعابية ةطاقمأهولة بالكامل، وا 
ه وصل مخيم جدعة طاقتوقد  .في الوقت الحالي قيد اإلنشاء ال تزالإن  أعمال التوسع في بعض المخيمات . النازحة في هذه المواقع اأُلسرالمزيد من 

ُأسرة  2،311كما وصل موقع قاعدة القيارة إلى طاقته اإلستيعابية مؤقتًا، حيث تقيم  .ع أضافيةل توس  اولكن تجري أعمرة بشكل مؤقت، اإلستيعابية المقر  
، حو مماثلوعلى نشهر. ، وُيتوقع استكماله بالكامل خالل هذا التم استكمال أجزاء من مخيم الحاج علي ،بينما تستمر أعمال زيادة القدرةو في هذا الموقع، 
 يناير.كانون الثاني/ بحلول نهاية  جاهزاً يكون مخيم نركزلية من المتوقع أن 

 

 االستجابة:

 والخدمات اللوجستية، والصحة، واألمن الغذائيالصح يشركاء في دعم إعداد مواقع الطوارئ ليتسنى لمجموعات المأوى، والمياه والصرف ال يستمر ،، 
 تم استكمال مخيم جاماكور، وهو مفتوح اآلن الستقبال النازحين. والتعليم تقديم المساعدة والخدمات. ،والحماية

  دارة المواصلت مجموعة والسلطات المحلية لمعالجة الثغرات الرئيسية التي تم تحديدها في مواقع  اإلنسانيالشركاء في المجال  كل مندعوة  خيمتنسيق وا 
دارة المخيموقد بدأ شركاء  .حالياً الطوارئ والمخيمات التي تستقبل النازحين  ي جميع الظروف المعيشية الحالية ف لدراسةعملية شاملة ب مجموعة تنسيق وا 

 نشطة ومواقع الطوارئ.المخيمات ال
 

 الثغرات والمعوقات:
   وخاصة في مناطق شرق مدينة الموصل.عداد مساحات سكنيةإلاد السريع ستعداإل غير قادرة علىفي المخيمات الكاملة خدمات الدعم  عملية إنشاء إن ، 
  جدعةوتوسيع مخيم  ،الحاج علي مخيمنتهاء من وشركاؤها على اإلالمجموعة ز القدرات، ترك   زيادةمن أجل. 

 
 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :اإلحتياجات

 مآوي القاطنة في اأُلسر هم السكان المحتاجين إلى المساعدة. إن  الكريمالمناسب و  والمأوى لمخيمات إلى المواد غير الغذائيةيحتاج السكان داخل وخارج ا 
 ها.والفئات السكانية الضعيفة األخرى المتبقية في منازل ،أو في مستوطنات سكنية مؤقته، مؤقتة، والذين يقيمون مع عائالت مضيفة

 تم توزيع . كما ةوياألولوالبطانيات من اإلحتياجات ذات  ،المالبس الدافئةووسائل التدفئة، والوقود، و ، المأوىكل من عتبر يُ الشتاء،  لمقاومة البرد في فصل
، ومدافئ ،فرشات، ومواقد، و وبطانيات ،مثل األحذية والسجاد تم توفير سلع موسميةو المخيمات. الضعيفة خارج  اأُلسرعلى مجموعات المواد غير الغذائية 

 وسخانات.
  ي حسن شامف ومواد اإليواء في المخيمات ومواقع الطوارئ ،على توفير المواد غير الغذائية بشكل رئيسيتركزت أنشطة المجموعات في األسابيع األخيرة ،

  .والحاج علي والنركزلية، ،وقاعدة القيارة، وقيماوة
 
 
 
 

220،2  مساحة سكنية متوفرة للنازحين الُجدد   
 في المخيمات ومواقع الطوارئ
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 األمن الغذائي  

 :اإلحتياجات
 األغذية م ، ومن ثإلى األغذية الجاهزة التي أمكن الوصول إليها حديثاً في المناطق  الفئة السكانية الضعيفةحتاج ت

 .فور وصولها الى مواقع التدقيق األمني والمخيمات النازحة  اأُلسرويجري تقديم هذه المساعدة إلى  الجافة.
  ة ة فرص العمل وارتفاع أسعار المواد الغذائيإلى أن  شح   التي أمكن الوصول إليها حديثاً المناطق في  اأُلسرُتشير

 حيث غالبًا ما يفتقرون إلى نظام التوزيع العام للحصص الغذائية. الرئيسية، إحتياجاتهمالن شك  تُ 
 
 

 االستجابة:
  ة، وحسن الشاموجدع ،خازر)في مخيمات (، شخص 32،251) ُأسرة 1،110شركاء بتوزيع حصص غذائية جافة ل ال، قام الفترة المشمولة بالتقريرخالل، 

خارج المخيمات الحصص الغذائية الجافة في الحويجة، والبيجوانية، والصاية، وقبة السام، وحمد  شخصاً  2،231 ذلك، تسل م. باإلضافة إلى (القيارةوقاعدة 
، وحي كركوكلي، 01شخصًا في أحياء شرق الموصل في الشيشان، وحي  8،151شرقي، وأم المنسيس، وتل الشوك. كما تم تقديم المساعدة إلى حوالي 

 البكر. 
  منطقة دوانم في الضعفاء السكانغذائية جاهزة لألكل على ة حص 211قام شركاء المجموعة بتوزيع. 
  5خازر، ونركزلية  يساخنة للنازحين في مخيمغذائية وجبة  1،102قام شركاء المجموعة بتوزيع . 
  ُل إلى نتقاوبعض الناس ال يرغبون في اإل ،محافظة نينوى ضمنردية و الكالقوات الماشية العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ألصحاب  حسمال ي

 بل كسب العيش )العلف الحيواني والخدمات الصحيةدعم سُ فإن  الُمنقذة للحياة،يتم توفير المساعدات الغذائية  وبينما. مدون أصولهمن مخيمات ال
ك البنية التحتية الزراعية من خالل برامج النقد مقابل العمل والتدخالت ُسبل العيش، بما في ذل برامجالمجموعة  . وتدعمقلق ُتشك الن مبعث( الحيوانية

 .لمساعدة السكان المتضررين اشية في حاالت الطوارئعالم
  رينقامت وزارة الهجرة شرق الموصل  مناطقفي وجبة غذائية جاهزة للسكان  1،111وكذلك  ،حصة من الحصص الغذائية الجافة 2،111بتوزيع  والمهج 

 في مخيم خازر. غذائية جافةة حص 511الميثاق. كما قامت بتوزيع  حيو ، 2لقادسية أحياء القدس، وافي 
 
 

 الثغرات والمعوقات:
 يوانات. الح هالكيؤدي إلى زيادة  األمر الذي، حديثاً  الُمستعادةفي بعض المناطق  يةدعم الثروة الحيوانية أو خدمات الصحة الحيوانهناك خدمات محدودة ل

 بسبب نقص األعالف والمراعي. القطيع أيضاً  في أعدادانخفاض  وهناك
 

ة   الصح 

 :اإلحتياجات
 يإلى إنشاء مراكز استقرار الحالة  هناك حاجة ة، ومستشفيات ميدانية بالقرب من مدينة الموصل لتقديم الصح 

يالخدمات  دارة الصح   والتداخل الجراحي(. اإلصاباتة الثانوية )فرز المصابين، وا 
  مدينة الموصل الى لتلق ي وجنوب غرب شرق مناطق من  الحاالت الحرجةهناك حاجة إلى سيارات إسعاف إلحالة

  المستشفيات.في الرعاية الثانوية 

 

058،155 
شخص تم الوصول إليهم من خالل 

 31لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
  أكتوبر/ األولتشرين  52يومًا منذ 

 200،200 
 52منذ  طبيةإستشارة شخص تلق وا 
 أكتوبر/ األولتشرين 
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 االستجابة:
  إستشارة لألطفال الذين تقل  0،505 تم تقديم، هؤالءاستشارة خالل الفترة المشمولة بالتقرير. من بين  25،032أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه

 سنوات. 1أعمارهم عن 
  ات وحاالت الطوارئ الطبية اأُلخرىبسبب االصاب اإلسبوعهذا  أربيلدهوك و  شخصًا من مدينة الموصل إلى المستشفيات في 183تمت إحالة. 
  حالة  3،021 تقديمتم استشارة طبية لتلق ي  21كما تمت إحالة  حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. 210استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية، وا 

 الدعم الخاص بالصحة العقلية والدعم النفسي اإلجتماعي.
 عاماً  51أعمارهم عن الحصبة لألطفال الذين تقل و  ضد شلل األطفال لقاحاً  5،358ما مجموعه  تم تقديم. 
   عليل حاليًا لمراكز استقرار اإلصابات جاهزة للعمل حاليًا في كوكجلي، والسماح، والزهراء، واإلنتصار ومستشفى الحمدانية. ويجري النظر بموقع حمام اإن

 إلنشاء  مراكز إضافي الستقرار الحالة الصحية لإلصابات.
 يناير لتوفير الرعاية الصحية الثانوية.كانون الثاني/  8في برطلة يوم  سريراً  11 يضم ميداني مستشفىً  تم افتتاح 

 أربيلإلى مستشفى طوارئ  ، منهالمعالجة اإلصاباتيناير، تم تسليم خمس مجموعات جراحية وأربع مجموعات كانون الثاني/  0-2بين  في الفترة ما 
وعة سماح )مجمومركز استقرار الحالة الصحية لإلصابات في حي ال(، واحدة الغربية ) مجموعة جراحية أربيلمستشفى طوارئ و (، واحدة )مجموعة جراحية

جراحي(. ويشمل الدعم اإلضافي للمستشفى مجموعتين للتداخل الو  لمعالجة اإلصاباتمجموعات  0(، والمستشفى الميداني الجديد في برطلة )واحدة جراحية
 التقارير.واستمارة تقديم لمختبر، واإلحالة لثالجة و ، ةمولدو دم، ستخدم كمصرف للوحدة تُ  الميداني في برطلة أيضاً 

 وستقوم هذه  .تم تسليم عيادة طبية متنق لة واحدة إلى وزارة الصحة في محافظة نينوى، ليصل العدد االجمالي إلى خمس عيادات متنقلة في ناحية القيارة
مجموعات  51أي خدمات في ناحية القيارة. وتضم هذه العيادات المتنقلة  المناطق التي ال توجد فيها حالياً  العيادة المتنقلة بتقديم الخدمات الصحية في

 شخص، ومد هم باإلمدادات الطبية. 51،111صحية أساسية لحاالت الطوارئ ، وتكفي لدعم 
  مدينة  شرقلقادسية في في حي اصحية أساسية لحاالت الطوارئ مشتركة بين الوكاالت إلى مركز الرعاية الصحية األولية  مجموعاتتم تسليم خمسة

 الموصل.
  مدادات نيابة عنتلك اإلمنظمة الصحة العالمية  وتسل متاألدوية لألمم المتحدة في العراق.  شحنة من 51 بـ فرانسوا هوالندتبر ع فخامة الرئيس الفرنسي 

 . أربيلاألمم المتحدة في 
 

 الثغرات والمعوقات:
 والمستشفيات مراكز معالجة اإلصاباتفي  اإلصاباتمعالجة األعداد الكبيرة من حاالت لوالممرضات من ذوي الخبرة ين ألطباء والممرضهناك حاجة ل 

 .الميدانية
 
 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :اإلحتياجات
 قيد المناقشة للمخيمات الجديدة المقترحة في  هي المياه والصرف الصحي حالياً  خدماتتوفير  حاجة إلىإن  ال

ميةبرطلة،   وحمام العليل. والسال 
  ؤكدة من غير محتياجات المياه والصرف الصحي في مدينة الموصل إال تزال يجري إحراز تقديم في مخيم برطلة. و

 . قبل محافظة نينوى
 

 االستجابة:
 في المخيمات ومواقع العبور المؤقتة. الصح ي( خدمات المياه والصرف ُأسرة 50،115نازح ) 552،010 تلق ىي 

118،221 
 المخيماتداخل وخارج  شخص

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
يوالنظافة  الصح ي  ة.الصح 
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 طق مياه الشرب للمنا (لكل واحدأمتار مكعبة  1سعة صهريجًا ) 11حيث يوفر  ،حياً  33إلى  الموصل شرق فينقل المياه بالصهاريج  تم توسيع أعمال
  .العامة التي يمكن الوصول إليها

 ،يخدمات المياه والصرف تقديم قطعة أرض جاهزة ل 31،152تم إعداد حتى اآلن،  تستمر أعمال التشييد  023و ،وارئًا للطومواقع مخيماً  25في  الصح 
 .اإلسبوعُأسرة في ممن تم إيوائهم في مخيم الحاج علي خالل  10وتتضمن هذه  .نازحاً  581،101رض في مواقع العبور المؤقتة، لتقديم الخدمة ل أقطعة 

  ةالعمل في األيام الُمقبل ويجري توسيع نطاقلمخيم جدعة الذي تم توسيعه،  في حاالت الطوارئالمياه والصرف الصحي الخاص بتم تقديم الدعم. 
  بشكل و  شحنات الكلور في حمام العليل اآلن توفير الماضي، إذ يجري اإلسبوعجرت تحسينات في عملية إيصال مادة الكلور إلى المناطق الُمستعادة في

 مستمر.
 

 والمعوقات:الثغرات 
 لتوفير المياه الصالحة للشربالشركاء  التاحة المجال أمام التمويل على المدى الطويل هناك حاجة ماس ة إلى. 
  ولكن ال يوجد حاليًا أي خدمات متوفرة للمياه والصرف الصحي في هذا الموقع. وقد بدأ شركاء اإلسبوعأسرة خالل  111إستقبل مخيم جدعة ما يقرب من ،

 المجموعة معالجة هذه الفجوة.
  ة لتأكيد الدعم رة شركاء لسد هذه الثغالدمات المياه والصرف الصحي في مخيم جدعة. وتجري مناقشات مع ختقديم ل الطويل األمدعلى هناك حاجة ملح 

 في القدرات.
 

 الحماية
 :اإلحتياجات

  التي  اأُلسرإلى الحماية. إن   النازحين ن داخل وخارج المخيمات والفئة السكانية الضعيفة من غيرالنازحو يحتاج
، واألشخاص المعر ضين لخطر محدد بسبب اإلعتقاد وكبار السن ،وأطفال ،ومعوقين ،تقودها نساء، ونساء حوامل
 يشكلون الفئة السكانية الضعيفة بشكل خاص.بارتباطهم بتنظيم داعش، 

 خاصيتسبب في إصابة األشخطرًا كبيرًا  ُتشك لالعبوات الناسفة، ومخل فات الحرب و  ال تزال مخاطر المتفجرات 
 .، وعلى وجه الخصوص البنية التحتية الرئيسيةفي مدينة الموصل والمناطق المحيطة بهابجروح أو موتهم 

  الل النزوح وخالل التدقيق األمني.ي خاأُلسر اإلنفصال  تقليلآليات  تفعيلهناك حاجة للتأكد من 
  زيادة السالمة وتقليل مخاطر العنف الجنسي.المخيمات لضمان توفير الخدمات ل فياإلضاءة توفير لهناك حاجة 

 

 
 االستجابة:

  أكتوبر/ األولتشرين  52منذ  من خالل شركاء الحماية شخصاً  532،022تم الوصول إلى. 
  ُفي المخيمات وخارج المخيمات.  أكتوبر/ األولتشرين  52تقييمًا سريعًا للحماية منذ  21جري أ 
  آخر من  شخصاً  2،022كما تم الوصول إلى  .تشرين األول/ أكتوبر 52منذ  ( من قبل فرق رصد الحمايةشخصاً  31،280) ُأسرة 1،212تم الوصول إلى

 .المساعدة المتخصصةمتنقلة لتقديم حالة من قبل فرق الحماية ال 2،132العام، وقد تمت إحالة  اإلجتماعيخالل الدعم النفسي و 
  ،فتى(  201وفتاة  102طفاًل ) 5،302 تلق ى، و اإلجتماعي( الدعم النفسي و فتى 112وفتاة،  212طفاًل ) 5،310 تلق ىخالل الفترة المشمولة بالقترير

 تلق ى. كما اإلجتماعيفتى( الدعم النفسي و  0،520فتاة، و 2،005طفاًل ) 52،551 تلق ى، أكتوبر/ األولتشرين  52ية النفسية. ومنذ األولاإلسعافات 
 ية النفسية.األولفتى( اإلسعافات  0،338فتاة،  0،122طفاًل آخر ) 58،311

  ،طفالً  825إلى  الُكلي يصل المجموع، وبذلك إلى األخصائيين اإلجتماعيين (فتى 281فتاة ، و 235) طفالً  155تمت إحالة خالل الفترة المشمولة بالتقرير 
 31) عن ذويهم غير المصحوبين والمنفصلين طفاًل من األطفال 20نحو حاالت كتوبر. وقد تم توثيق / أتشرين االول 52منذ  فتى( 011فتاة، و 315)
كتوبر. وأحيل ما مجموعه /  أولتشرين األ 52( منذ فتى 528، فتاة 512) طفالً  231( خالل الفترة المشمولة بالتقرير، ليصل المجموع إلى فتى 38، اةفتي

532،022 
 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 

 أكتوبر/ األولتشرين  52منذ 
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تشرين  52المتخصصة منذ  اإلجتماعيةالخدمات  للحصول علىفتى(  10و ،فتاة 01) عن ذويهم غير المصحوبين والمنفصلين طفل من األطفال 510
 كتوبر.أ /ولاأل

  ول تخفيف مخاطر العنف القائم على نوع رجاًل( معلومات ح 05وإمرأة،  28و ،فتى 01فتاة،  01شخص ) 310خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلق ى
 نساء(. 51وفتاة،  501شخصًا ) 511الجنس وخدمات العنف الجنسي المتوفرة. كما تم تقديم الدعم النفسي أو المشورة في حالة األزمات إلى 

 52،501رات إلى جقامت المجموعة الفرعية لألعمال المتعلقة باأللغام بتوفير التدريب التوعوي بمخاطر األلغام للتخفيف من الخطر الذي تشكله أخطار المتف 
ن لمخلفات تقييمين آخري إجراء باإلضافة إلى، اإلسبوعهذا  ر التهديد في محور سلطان عبداهللاثآ تقييمٌ  واستمر .أكتوبر/ األولتشرين  52منذ  شخصاً 

 وحي الزهور في الموصل. برطلة، الحروب في ناحية 

 

 الثغرات والمعوقات:
  كبيرةً  فجوةً  شك ليُ إن  نقص المساعدة القانونية للمعتقلين البالغين. 
 .إن  الطابع المدني لبعض مواقع النزوح ُيشكل عائقًا رئيسيًا في جنوب مدينة الموصل 
  العديد من نقاط التفتيش في مناطق جنوب مدينة الموصل. في المرور منحماية تحديات اليواجه شركاء 
 العبوات تمث لة بالمٌ التهديدات يزيد من إبطاء تطهير المناطق الملوثة، كما  في ل عائقاً شك  لشركاء المنفذين لألعمال المتعلقة باأللغام يُ لمحدود العدد إن  ال

 .المعق دة لعديد من العبوات الناسفةاو الناسفة في المناطق الحضرية 
 
 

 التعليم  

 :اإلحتياجات
  ،طفاًل  31،101طفاًل في سن الدراسة. ومن بين هؤالء، فإن  02،031 هناكمن بين النازحين من أزمة الموصل

 النظامي.ال يتلق ون أي نوع من التعليم 
   ألكثر ظيم داعش في مدارس تابعة لتن تلق وا التعليمأو  ،التعليمبعد أن غابوا عن  حاجة إلى التعليمب حديثاً  أمكن الوصول إليهاالتي  المناطقاألطفال في  إن

 من عامين.
 

 االستجابة:
  وجدعة،، وحسن شامفي مخيمات خازر، المساحات المؤقتة للتعلم غير الرسمي ( في فتى 002و ،فتاة 018)طفاًل من النازحين  011التحق ما مجموعه 

 .وقيماوة
 حسن و في مخيمات خازر،  المساحات المؤقتة للتعلم البرامج التعليمية في( في فتى 1،313و، فتاة 1،132)طفاًل من النازحين  52،331ما مجموعه  يشارك

 .، وحي القادسية في مدينة الموصلعلمالتأهيلها في تكريت و  التي تم وفي الفصول الدراسيةوقيماوة،  ،وجدعة، شام
 

 الثغرات والمعوقات:
  لق ي ُيحتمل عدم ت، حيث حديثاً  الُمستعادةمن القدرة على زيادة المساعدات في المناطق  حدُ تما زالت الفجوات في تمويل أنشطة التعليم خارج المخيم 

 المدرسة ألكثر من عامين. التعليم فياألطفال 
 ه المنطقةعلى استمرارية األنشطة التعليمية في هذ أث رجنوب مدينة الموصل، مما  القيارة ناحيةالشركاء صعوبة في الوصول الى  واجه. 
 لمساحات ا تأجيل بدء التسجيل في األمر الذي أدى إلى في مخيم خازر، تأخر تركيب الخيام لزيادة مساحات التعلم بسبب الظروف الجوية غير المواتية

 .المؤقتة للتعلم
 

52،331 
من  21فتًى وفتاة تم تسجيلهم في 

 المساحات التعليمية المؤقتة

http://www.unocha.org/


51العراق: االستجابة اإلنسانية للموصل #   | 9 
 

.  
 

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

 

 الدعم اللوجستي 

 المساحة التخزينية المشتركة المتوفرة
  في المائة( مشغولة حاليًا.  00مترًا مكعبًا ) 51،812مترًا مكعبًا، ومن هذه فإن مساحة  22،220هناك 

 
 االستجابة:

  من  اً مكعب اً متر  50،802 ت المجموعةتسل مكانون الثاني/ يناير،  8تشرين األول/ أكتوبر و 52في الفترة ما بين
 إنسانية.منظمة  25بالنيابة عن  طنًا مترياً  2،105، والتي تعادل ةاللوازم غير الغذائي

  مترًا مكعبًا من التبرعات العينية من آلية الحماية المدنية في األتحاد  211تحمل  طائرات تسع أربيلوصلت إلى
ي حنة ش(، وهناك ةاألوروبي )بما في ذلك المأوى والمواد غير الغذائية، والمياه والصرف الصح ي والمعدات الصح 

رسال هذه اللوازم إلىترت ،وتُنظ ُم المجموعة اللوجستية، من خالل برنامج األغذية العالمي قيد الوصول. واحدة  يبات التخليص الجمركي، واستالم وتخزين، وا 
 .عن طريق المجموعات المعنية اإلنسانيةالمنظمات 

 في  متنقلة ألغراض التخزين المشتركية ثالث وحدات تخزين لتركيبمع منظمة غير حكومية شريكة  وضع اللمسات األخيرة على اتفاق  تقوم المجموعة ب
للمجتمع من التخزين المشترك  متر مربع 5،111 تصل لـقدرة تخزنية إضافية توفير التي من شأنها ، / حسن شاممخيمات خازرزمار، وثالث في 

 .اإلنساني
 

 الثغرات والمعوقات:
  يضاً ألصول. هناك أا هذه استخدام حول اإلنسانيالمجتمع  داخلأن تكلفة استئجار المستودعات في دهوك عالية، وهناك منافسة كبيرة بشركاء الأفاد 

 .في النركزلية وقيماوةجديدة الطوارئ الاحتياجات إضافية للتخزين داخل وحول مخيمات 
 

 في حاالت الطوارئ اإلتصاالت 
 االستجابة: 

  تركيب أجهزة الالسلكي عالية التردد، وعالية التردد جدًا في أربع  اإلتصاالت في حاالت الطوارئتواصل مجموعة
 العاملين في االستجابة للموصل. وأمن ةلضمان سالممركبات تابعة لبرنامج األغذية العالمي 

  مجال لين في المعلومات العام لتحديثتواصل مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطوارئ تقديم التدريب الالسلكي
 .، وخاصة أولئك الذين يقومون بمهمات إلى مخيمات النازحيناإلنساني

  نتخدمات اإلنتر بتقديم  منظمة اإلتصاالت بال حدود، وبالتعاون مع مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطوارئتقوم 
سلكية . وتغطي خدمة اإلتصاالت الالفي بلدة القيارة هجرة الدوليةومكاتب منظمة ال لموظفي الشؤون اإلنسانية في مكتب أيادي الرحمة واإلتصاالت األمنية

 .مخيمات جدعة، وقاعدة القيارة الجوية، والحاج علي، ومواقع الطوارئ

 
 الثغرات والمعوقات:

   تنفيذ.األمنية ُيبطئ عملية ال تصاالت السلكية والالسلكيةالتأخير في الحصول على الموافقة الرسمية لتركيب معدات اإل إن 

 

  مكعباً  اً متر  115
ل خالها تسل ممن المواد غير الغذائية تم 

 الفترة المشمولة بالتقرير

 يومياً 
للمنظمات غير يجري تقديم المساعدة 
دعم البنية التحتية الحكومية من خالل 

 لإلتصاالت اإلنسانية

http://www.unocha.org/
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 المساعدة النقدية 
 اإلحتياجات:

  يتم استهداف النازحين حديثًا والسكان الُمستضعفين في المناطق الُمستعادة حديثًا من خالل التحويالت النقدية
 حصولهم على الخدمات األساسية عند وجود األسواق والبيئة األمنية المواتية.الطارئة لمرة واحدة لدعم 

  جموعة الدفع ممن قبل وتحسب  ،لبقاء على قيد الحياةلسلة اإلنفاق الحد األدنى للى النقدية الُمحولة عترتكز القيمة
 دوالر أمريكي. 400 من المجموعات، والتي تبلغ حالياً ، ويتم تسل م المدخالت النقدي

  فهم تشك الن مخاو وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع األساسية ، محدودية فرص العمل إلى أن مكن الوصول حديثاً أفي المناطق التي  اأُلسرأشارت
 الرئيسية.

 

 االستجابة: 
  المشمولة بالتقرير.أسرة في ناحية القيارة خالل الفترة  0،111أجرى شركاء مجموعة الدفع النقدي تقييمًا لمواطن الضعف ل 
 وعاإلسبهذا  وسيتم اإلنتهاء منه، كوكجليلسوق في ل بإجراء تقييم وبدأوشركاء مجموعة الدفع النقدي تقييم السوق في حمام العليل،  أنهى. 
  ازدواجية في تقديم الخدمات.، وتجن ب حدوث الموارد إلى أقصى حد زيادةجهود التنسيق جارية للتأكد من 

 ات:الثغرات والمعوق
 .ال يوجد شئ مهم لإلبالغ 

 
 

   التنسيق والخدمات والمشتركة   
 االستجابة:  

 للمجتمع  اً قارير ت التابعة إلى لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق ةقدمت فرق التنسيق الميداني المتنقل
. انيةالمواقع الميد منحتياجات اإلنسانية والحماية العاجلة السكان واإل تنقالتالمناسب حول اإلنساني في الوقت 

 .والشرقاط الشورىو القيارة، و القوش، و ، ةرشبردو ، وكويرنمرود، و ، وكرمليسبرطلة، و بعشيقة، و الماضي، شملت هذه المواقع حمام العليل،  اإلسبوعوخالل 
 المجتمعات، بهدف رسم خارطة احتياجات النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة في القرى. بدراسةوقد بدأت الجهود 

  شركاء حاالت مع ال 6إلتصاالت، تمت مشاركة اومن بين هذه . مكالمة هاتفية من خالل مركز اإلتصال 197تلق ى مركز معلومات النازحين في العراق
طانيات والبالنفط األبيض، ) اللوازم غير الغذائيةلحصول على لالمساعدة  حول طلبالموصل المتعلقة بت معظم المكالمات الواردة لمتابعة العمل. وكان

 .والمالبس(، وكذلك الرعاية الطبية
  بسبب أسرة(  108،22) اً شخص 821،135النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية بأن هناك  تتبع ، أشارت مصفوفةينايركانون الثاني/  8إعتبارًا من

 .2151أكتوبر  تشرين الثاني/ 52في التي بدأت وأطرافها في مدينة الموصل  الحرب الدائرة

 الثغرات والمعوقات:
 .ال يوجد شئ مهم لإلبالغ 

 

 

2،011 
شخص تم الوصول إليهم من خالل 

تشرين  52مساعدة نقدية لمرة واحدة منذ 
 األول/ أكتوبر

 يومياً 
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

أكتوبر/ األولتشرين  52منذ   

http://www.unocha.org/
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 لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ
  1292 193 790 964+ / جوال:  elkorany@un.org، السيد كريم الكوراني، ستفسارات وسائل اإلعالمإل

 rance@un.org ،دايميان رانسي لإلستفسارات اأُلخرى: السيد
   www.reliefweb.int ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

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

 التنسيق العام
إلدارة القضايا  بشكل دوري اإلنسانيةوحكومة إقليم كوردستان، وممثلي القوات العسكرية، ومنسق الشؤون  ،لفريق اإلستشاري األعلى الذي يضم حكومة العراقيلتقي ا

وتتألف خلية الطوارئ من أهم  للموصل. اإلنسانيةويضمن الفريق اإلستشاري األعلى التنسيق الشامل بين كافة الجهات الفاعلة في االستجابة  اإلستراتيجية. اإلنسانية
ال يزال الفريق حسب الحاجة. و ، أو اإلسبوع، ويلتقون ثالث مرات في اإلنسانيةالتي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون الوكاالت 
عراق. وسيقوم الفريق في ال اإلنسانيةابة يمث ل هيكل التنسيق اإلستراتيجي بين شركاء اأُلمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإلشراف على االستج اإلنسانيالُقطري 

رين، ومكتب اأُلمم المتحدة لتنسيق الشؤون  تماع مرة واحدة في ، باإلجاإلنسانيةالعامل المشترك، الذي يتألف من المركز المشترك لتنسيق األزمات، ووزارة الهجرة والمهج 
ذا المركز بتعزيز التنسيق . ويقوم هأربيلالمتخصص في  اإلنسانيةمت أوتشا بتأسيس مركز العمليات للموصل. قا اإلنسانيةلضمان التنسيق التشغيلي لالستجابة  اإلسبوع

وصول  العسكري الدولي بمهمة تسهيل -المدني اإلنساني. ويقوم إطار التنسيق اإلنسانيةبين المجموعات ومنسقي المناطق، وكذلك مابين المنسقين ومنسق الشؤون 
 .اإلنسانيةوحماية المدنيين، وضمان أمن العاملين في مجال المساعدات  اإلنسانيةالمساعدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلفية األزمة 
 بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 2150 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعإندلع 
 قام ،2150 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 111،111 من أكثر وتسببت في نزوح بسرعة العنفتنامت آثار و  ،والفلوجة الرمادي مدينتي

 يالىد في محافظات مناطق ذلك في بما العراق، شمال من كبيرة وأجزاء الموصل مدينةبالهجوم واجتياح األخرى  المسلحة الجماعاتتنظيم داعش بالتعاون مع 
 األساسية، ساناإلن حقوقانتهاك و  المدنيين ضد وممنهجة جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى وقد. الدين صالحو  ونينوى وكركوك
بلغ عدد  حيث أزمة إنسانية في العالم،العراق اآلن أكبر  يواجه ونتيجة لذلك، .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوطوُفرضت  األساسية، الخدمات وتوقف

ماليين شخص بسبب العنف، ومن بين  0، نزح أكثر من 2150شخص. ومنذ كانون الثاني/ يناير ن ييمال 51أكثر من اإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاص
 مليون نازح في الوقت الحالي. 3.3هؤالء، هناك 

 

http://www.unocha.org/

