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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 
                                   (7112/ يناير كانون الثاني 11-9) 16رقم  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  72قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندهذا التقرير غير دقيقة 

  األحداثأبرز 
  م ي بدأ يو ذلصراع في مدينة الموصل الانتيجة  نازح 184،111هناك اآلن

 17،111بزيادة قدرها حوالي أي ، 7116أكتوبر عام تشرين األول/  12
العائدين من  شخص   16،111وهناك حوالي الماضي.  اإلسبوع عنشخص 

ن مكأالتي في المناطق  من الفئة السكنية الضعيفة جداً ومئات اآلالف 
 المساعدة اإلنسانية. إلى أيضاً ، ويحتاجون الوصول إليها حديثاً 

  ال تزال معدالت اإلصابات مرتفعة بالقرب من مناطق الجبهة، مع وجود
العديد من الحاالت التي تتطلب اإلحالة من شرق مدينة الموصل إلى مدينة 

كانون الثاني/ يناير  11إلى  7116تشرين األول/ أكتوبر  12أربيل. ومنذ 
جريح من المدنيين إلى المستشفيات  1،111، تم إرسال أكثر من 7112

 الرئيسية في أربيل لتلقي الرعاية الخاصة باإلصابات.
  ُمستشفى يد تشي تمإذ . الخاصة باإلصاباتذلت جهود كبيرة لتحسين الرعاية ب

لتقديم  سريراً  11 يضم جراحي ميداني جديد األسبوع الماضي في برطلة
كانون الثاني/  4منذ افتتاحه يوم . و الخدمات الصحية من الدرجة الثانية

 مريضاً  81كثر من الرعاية الرطبية ألهذا المستشفى الميداني  فقد قد ميناير، 
 .لن العممساعة  96 بجروح خالل أولإلصابات من حاالت ا

 ي فالتي يقدمها الشركاء في المجال اإلنساني هذا اإلسبوع توزيعات ال وصلت
 ،والمياه، جاهز لألكلال ، وشملت الغذاءشخص 69،111 إلى شرق الموصل

  .لنظافةلوازم او 
 
 
 

،111161  
داخل وخارج  شخص

تسلموا ُحزم  المخيمات
، وشملت الطارئةاالستجابة 

  الغذاء والماء ولوازم النظافة
 (أكتوبر/ األولتشرين  12)منذ 

622،111 
داخل وخارج شخص 
حصلوا على  المخيمات

خدمات الماء والصرف 
تشرين  12)منذ الصحي 
 (أكتوبر/ األول

184،111 
نزحوا بسبب القتال  شخص

)منذ  الدائر في مدينة الموصل
(أكتوبر/ األولتشرين  12  

111،221  
نذ )متم تقديمها استشارة الطبية 

( أكتوبر/ األولتشرين  12  
122،111 

في المخيمات  حالياً نازح 
 ومواقع الطوارئ 

6،611 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

للوافدين الُجدد في المخيمات 
 ومواقع الطوارئ
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 

يث في المناطق الشرقية من مدينة الموصل، حالشركاء في المجال اإلنساني من توسيع أعمالهم اإلنسانية من خالل الوصول إلى المزيد من السكان المتضررين تمك ن 
كانون الثاني/ يناير، قام شركاء برنامج األغذية  11-19قامت قوات األمن العراقية ببسط سيطرتها على المزيد من األحياء السكنية في هذه المنطقة. وفي الفترة من 

 ي أمكن الوصول إليها حديثًا شرقي مدينة الموصل. وتضمنت هذه التوزيعات، والتي وصلت ماتوزيعات القطاعات المتعددة في األحياء التتنفيذ العالمي واليونيسيف ب
مدادات المياه واللوازم الصحية. 69،111يقرب من   شخص في المجموع، الحصص الغذائية الجاهزة لألكل، وا 

 

الموصل في بسبب األزمة  حالياً  للنازحينيصل العدد اإلجمالي وبذلك ، شخص 17،111حوالي ، نزح ينايركانون الثاني/  11يناير وكانون الثاني/  9بين وفي الفترة ما 
تديرها  التيمخيمات الإلى مواقع الطوارئ و  ىاألولبالدرجة من أحياء مدينة الموصل الشرقية القادمون دد الجُ  ونالنازحويتوجه شخص.  184،111عن  إلى ما يزيد قليالً 

مع األصدقاء  لسكنل أيضاً  السكان ولجأر المزيد من المساعدات اإلنسانية لهم. يتوف يتم اإلنساني، ومعظمهم في الجنوب والشرق، حيثالحكومة والشركاء في المجال 
تنتشر  ية الصلبةزلاألنقاض والنفايات المن إال أن  ، في الوقت الحالي تأمين بعض المناطقعلى الرغم من و . كوكجليمناطق الجبهة، مثل  وأفراد األسرة في األحياء شرق

لخدمات وتوفير ا ،هذه األنقاض والنفاياترفع بعض الناس ينتظرون فإن مدينة الموصل، شرق الذين نزحوا من  السكان نلما ورد م وفقاً السكنية. العديد من األحياء في 
 .مناطقهمإلى  وااألساسية قبل أن يعود

 

تشتدُّ حيث  ،خط المواجهةالسكنية القريبة جدًا من تغطية المحتاجين منخفضة في األحياء نسبة . ال تزال الحصص التموينيةتقديم الطعام من خالل ببدأت الحكومة 
 مكنأي اآلن في العديد من المناطق الت مفتوحةاألسواق إن  . زيادة هذه اآللية كلما كان ذلك ممكناً  نسانيةالمنظمات اإلتياجات الغذائية العاجلة. وتواصل حاإل الحاجة إلى
المياه  اتفي المائة من شبك 21نحو ن بأ لسلطات المحليةا ُتشيرومع ذلك،  ،ال تزال إمدادات المياه غير كافيةو مدينة الموصل.  في مناطق شرق حديثاً إليها الوصول 

بكة التوزيع بكامل ش عندما تعمل ةومستدام ةموثوقعملية توفير المياه بح وسُتصبشكل متقطع. و في بعض األحياء فقط تعمل  ها، ولكنشغالةفي شرق مدينة الموصل 
 .عشحت سيطرة تنظيم داتمعالجة المياه ومحطات الضخ محطات  بعض ال تزالمدينة الموصل، ولكن شرق إصالح األنابيب التالفة في  ت عمليةطاقتها. وقد بدأ

 

ة، تم تعزيز في األسابيع األخير و . اإلصاباتذلت جهود كبيرة لتحسين رعاية لية بالقرب من مناطق خط المواجهة. وقد بُ الوفيات بسبب اإلصابات عاال تزال معدالت 
 سريراً  11ستوى ميضم  ،تح مستشفى جراحي ميداني جديد األسبوع الماضي في برطلةوافتُ  ،بالقرب من مناطق خط المواجهة مراكز استقرار الحالة الصحية لإلصابات

شخصًا من  81كثر من الرعاية الرطبية ألهذا المستشفى الميداني  فقد قد مفقد يناير، كانون الثاني/  4منذ افتتاحه يوم لتوفير الخدمات الصحية من الدرجة الثانية. و 
كم شرق  4مدينة الموصل، نحو لمناطق شرق  . وعلى مقربة من هذا المستشفى الميدانيلن العممساعة  96 بسبب األعمال الحربية خالل أولبجروح  الُمصابين
حالة إلى مدينة اإلاإلصابات من تتطلب العديد ومع ذلك، ال تزال خالل الفترة الحرجة.  أسرع بكثيروالجراحة بشكل  الُمصابين فرزيتلق ى السكان خدمات ، كوكجلي
جريح من المدنيين إلى المستشفيات الرئيسية  1،111، تم إرسال أكثر من 7112يناير كانون الثاني/  11إلى  7116أكتوبر تشرين الثاني/  12من وفي الفترة أربيل. 

 الخاصة باإلصابات.ربيل لتلقي الرعاية أفي 
 

متزايدة ة يوهناك مخاوف إنسان ،والممر إلى تلعفر، مدينة الموصل في مناطق غرب تنظيم داعشسيطر عليها يُ المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي  ال يمكن إيصال
أكثر منذ  برىطعت طرق اإلمداد التجارية الكُ قُ وقد . هناك المدنيين يعيشون شخص من 211،111أن أكثر من بعتقد المدنيين في هذه المناطق، حيث يُ  حول سالمة
والكهرباء بشكل  إمدادات المياه إلى توفرموثوق بها المؤشرات ال ، وُتشير بعضأسعار المواد الغذائية بشدة ة إلى ارتفاعالمعلومات الرئيسي وُتشير مصادرمن شهرين. 

ة الشركاء في المجال اإلنساني لسيناريوهات مختلفة محتملة عندما يبدأ القتال في األجزاء الغربيويستعد في األدوية األساسية والمتخصصة.  نقص   أيضاً  وهناكمتقطع. 
 .لصراع الدائرامن المدنيين بسبب  تضرر أقل عدد ممكنلتزام بضمان اإل الصراعأطراف وينبغى على جميع أهمية، المسألة األكثر حماية المدنيين وتعتبر من المدينة. 

 
رينوزارة الهجرة  قامت، 7112يناير عام كانون الثاني/  11 -أكتوبر تشرين األول/  12من وفي الفترة  أسرة،  112،611الحصص الغذائية الجافة إلى  بتوزيع والُمهج 

رينوزارة الهجرة  قامتإليواء النازحين. وباإلضافة إلى ذلك،  خيمة 21،711 حواليأسرة. كما تم توزيع  111،111جاهزة لألكل إلى الص الغذائية الحصو   يعبتوز  والُمهج 
 بطانية. 172،111أدوات المطبخ ومجموعة من  84،111و، ة صحيةمجموع 61،811
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 التمويل
من التمويل  %92 نسبة 7116يوليو لق في تموز/ طالذي أُ  لنداء العاجل للموصلوقد تلق ى ا. للعمل اإلنسانيحشد التمويل الالزم  اإلنسانييواصل الشركاء في المجال 

في منتصف و إلى مئات اآلالف من األشخاص أثناء المراحل األولى من الحملة.  للوصولالشركاء  ويفسح هذا التمويل المجال أمام. اإلنسانية للعمليةلالستعداد  المطلوب
دوالر أمريكي  921حاجة إلى ، وُيقد ر بأن هناك للعراق 7112 لعام سبق لخطة االستجابة اإلنسانيةص التنفيذي المُ لخ  مُ الشركاء الديسمبر، أطلق شهر كانون األول/ 

 .الموصل لعملية أمريكي مليون دوالر 121 هناك حاجة لحوالي، المبلغ هذاومن مليون عراقي.  1.4إلى  للوصول
 
 

   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 8،776إلى  الطوارئحصة من مجموعات  8،242توزيع بآلية االستجابة السريعة  قام شركاءخالل الفترة المشمولة بالتقرير

دعة جالقيارة و في  المخيمات ومواقع الطوارئالنازحة الوافدة الى  اأُلسرتم توزيع معظم المجموعات على طفاًل. و  11،179شخصًا، بما في ذلك  71،967
  .ًا(شخص 278) ديبكةشخصًا(، ومخيم  8،427) وبايبوختوالنركزلية ، (شخصاً  2،816خازر )و (، شخصاً  4،261)

  721،411لى ع مجموعات الطوارئبة السريعة بتوزيع ، قام شركاء آلية االستجاأكتوبر/ األولتشرين  12منذ بداية العملية العسكرية في الموصل يوم 
 الموصل. مدينة حديثًا في مناطق شرق أمكن الوصول إليهافي المناطق التي  شخصاً  79،712 وكان من ضمنهمطفاًل(،  179،692) شخصاً 

  سرةلكل أُ  سبوعالتي تكفي لمدة إمجموعة النظافة و االستجابة الفورية التموينية، حصص من  كيلو غراماً  17من  آلية االستجابة السريعةتتكون مجموعة، 
 كما ضم ت لوازمًا نسائية كلما كان ذلك ممكنًا.  .وحاويات المياه، لترًا من مياه الشرب 17وكذلك 

 

 الثغرات والمعوقات:
  عمليات التوزيع في أحد المناطق الُمستعادة، بسبب الترتيبات األمنية غير تحديات أثناء آلية االستجابة السريعة شركاء أحد  واجهالماضي،  اإلسبوعخالل

 .المناسبة في مواقع التوزيع
 
 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :اإلحتياجات
  ن اختار ما تبقى منهم السك فيمالسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ، ل حالياً من النازحين  اً شخص 126،921لجأ

 الرسمية. غير مع المجتمعات المضيفة والمواقع

11،4217 
وا حصص آلية تسل مشخص 

تشرين  12) منذ  االستجابة السريعة
 (أكتوبر/ األول

861،6  سكنية متوفرة للنازحين الُجدد  قطعة  
 في المخيمات ومواقع الطوارئ
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   ن  الاآلن  وقيماوة، وخازر، مخيمات حسن شام إن طاقته  كامل 8 وصل مخيم جدعةوقد  .العامة محدودة  جداً  اإلستيعابية ةطاقمأهولة بالكامل، وا 
 كما وصل موقع قاعدة القيارة إلى طاقته اإلستيعابية مؤقتًا، حيث .1في مخيم جدعة  ع أضافيةل توس  اولكن تجري أعمرة بشكل مؤقت، اإلستيعابية المقر  

م ملعب مخيفي بناء وتستمر أيضًا أعمال الفي موقع الطوارئ في قاعدة القيارة بسرعة،  تستمر أعمال زيادة القدرةو  ُأسرة في هذا الموقع. 7،211تقيم 
 يناير.كانون الثاني/ بحلول نهاية  جاهزاً يكون مخيم نركزلية من المتوقع أن و . تكريت األولمبي

 

 االستجابة:
  ،رينوالمُ  الهجرةزارة و استقبال النازحين. وقد بدأت وتم البدء بحاج علي في الطوارئ وموقع  جاماكورمخيم  تح رسمياً فتُ إخالل األسبوع الماضي بناء ب هج 

 .في حمام العليلقطعة سكنية  8،111
  دارة المخيم مع  شركاءيعمل مساعدة تقديم اللضمان والتعليم  ،والحماية ،واألمن الغذائي ،والصحة ،اللوجستي، والدعم مجموعات المأوى، والمياهتنسيق وا 

 في جميع مواقع الطوارئ والمخيمات. والخدمات
  دارة المخيمواصلت مجموعة والسلطات المحلية لمعالجة الثغرات الرئيسية التي تم تحديدها في مواقع  اإلنسانيالشركاء في المجال  كل مندعوة  تنسيق وا 

 .الطوارئ والمخيمات
 

 الثغرات والمعوقات:
 وخاصة في مناطق شرق عداد مساحات سكنيةإلاد السريع ستعدإللفي المخيمات  األساسيةخدمات الدعم من مجموعة كاملة  توفير هناك صعوبة في ،

 مدينة الموصل.
 
 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :اإلحتياجات

 ؤقتة، م مآويالقاطنة في  اأُلسر النازحة . وتشمل هذهإلى المواد غير الغذائيةلمخيمات يحتاج السكان داخل وخارج ا
 ها.والفئات السكانية الضعيفة األخرى المتبقية في منازل، مضيفةاأُلسر الوالذين يقيمون مع 

  ُويةاألولوالبطانيات من اإلحتياجات ذات  ،المالبس الدافئةووسائل التدفئة، والوقود، و ، المأوىكل من عتبر ي. 
 

 االستجابة:
  الفئات السكانية مجموعة على  2،779الفترة المشمولة بالتقرير، كما تم توزيع  خالل في المخيمات مجموعة من اللوازم غير الغذائية 1،217تم توزيع

  المخيمات.ُأسرة اللوازم الشتوية في كل من المخيمات وخارج  8،888تسلمت  خارج المخيمات. باإلضافة إلى ذلك، الضعيفة
 إلى  لوازم الشتاءمجموعات شخصًا. كما تم توزيع  247،178مجموعة من اللوازم غير الغذائية إلى  62،218، تم توزيع ما مجموعه منذ بداية االستجابة

 الحرارية.سخانات، وجراكن للحصول على الوقود، والحصير وتضمن ت المالبس و من األشخاص الذين يتسل مون اللوازم غير الغذائية  48%
 ُأسرة 2،966 أكثر من ، وسخانات إلىومدافئ ،فرشات، ومواقد، و تكميلية وبطانيات ،مثل األحذية والسجادفي اإلسبوع الماضي  موسمية عسل تم توزيع، 

 ُأسرة. 18،149تشرين األول/ أكتوبر إلى أكثر من  12وبذلك يصل مجموع اأُلسر التي تسل مت هذه اللوازم منذ 
  ،شخصًا. 128،911لتوفير السكن في المخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي ،لأُلسر خيمة 79،119توزيع  تمحتى اآلن 
  ويستفاد منها تشرين األول/ أكتوبر 12منذ  مجموعة سد المنافذ 7،884، ووارئالطحاالت المأوى في مجموعة من مجموعات  2،648تم توزيع ،

 شخص. 22،111
 وزيلكان، والقيارة، والحاج علي. كما جرت توزيعات في أقضية ، حسن شام على مخيمات أساساً خالل اإلسبوع المأوى والمواد غير الغذائية  أنشطة زترك  ت

 الحمدانية والموصل ومخمور وتلكيف.

شخص حصل على اللوازم غير   247،178
تشرين األول/ أكتوبر( 12) منذ الغذائية   
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 الثغرات والمعوقات:
 ليس هناك شي مهم لإلبالغ 

 

 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:
  في  ( صشخ 71،111ُأسرة ) 1،77ومنهم  (،شخص 22،111) ُأسرة 6،611شركاء بتوزيع حصص غذائية جافة ل ال، قام الفترة المشمولة بالتقريرخالل

 الغذائية الجافة فيخارج المخيمات الحصص  (ً شخصا 2،491ُأسرة ) 1،124ت تسل م (، بينماوحسن الشام ،، وخازر1قاعدة القيارة، وجدعة )مخيمات  1
 . ابراهيم الخليل والنايفة وقرى الموسى

  شخصًا( في األحياء السكنية في مدينة الموصل )العلماء، والقاهرة،  84،471ُأسرة ) 9،268 على غذائية جاهزة لألكل صحصقام شركاء المجموعة بتوزيع
 والشيخكية(.، والزهور، والميثاق، والمعلمين، والقادسية، 7والنهضة، والقادسية 

  خازر ساخنة للنازحين في مخيمغذائية وجبة  1،161قام شركاء المجموعة بتوزيع . 
  رينقامت وزارة الهجرة حصة  7،111، وكذلك في مناطق شرق الموصل )مركز اإلستقبال( حصة من الحصص الغذائية الجافة 1،111بتوزيع  والُمهج 

 في مخيم خازر.وجبة غذائية جاهزة للسكان  1،111حصة غذائية جافة و 4،111غذائية جافة في القيارة. كما قامت الوزارة بتوزيع 
 ساعدة تدخالت الماشية في حاالت الطوارئ، لم، و النقد مقابل العمل التي تشمل، بما في ذلك المشاريع الزراعية ُسبل العيشرامج ببتنفيذ المجموعة  ومقت

 المتضررين.
 

 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
   ى المخيمات.نتقال إلاإل إلى عدم بعض الناس يدفعمخيمات، اللثروة الحيوانية في رعاية االماشية بين أربيل ونينوى، وعدم وجود مساحة لتقييد حركة إن 

 
 

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 

22،111 
شخص تم الوصول إليهم من خالل 

 21لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
  أكتوبر/ األولتشرين  12يومًا منذ 

 279،218 
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  وبعض المناطق اأُلخرى شرق مدينة الموصل مناطق من  الحاالت الحرجةهناك حاجة إلى سيارات إسعاف إلحالة
 المستشفيات.ي فلتلق ي الرعاية الثانوية في نينوى 

 مدينة الموصلفي شرق التي يمكن الوصول إليها  السكنية تنشيط خدمات الرعاية الصحية األولية في األحياءهناك حاجة ل. 
 

 

 االستجابة:
  إستشارة لألطفال  8،781 تقديمتم ، اإلستشارات هذهاستشارة خالل الفترة المشمولة بالتقرير. من بين  77،197أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه

 سنوات. 1الذين تقل أعمارهم عن 
  لتلق ي العالج  7112كانون الثاني/ يناير  2و 7116تشرين األول/ أكتوبر 12الرئيسي في الفترة ما بين أربيل فى شخص إلى مستش 1،111تمت إحالة

 .الخاص باإلصابات
  حالة  2،121 تقديمتم استشارة طبية لتلق ي  12كما تمت إحالة  حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. 114استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية، وا 

 الدعم الخاص بالصحة العقلية والدعم النفسي اإلجتماعي.
 هذا اإلسبوع عاماً  11الحصبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن و  ضد شلل األطفال لقاحاً  974ما مجموعه  تم تقديم. 
   ومستشفى الحمدانية. ، والزهراء ،حاليًا في كوكجلي تعملإلصابات ل ةالحالة الصحيمراكز استقرار إن 
  تمت و من قبل وفد من وزارة الصحة العراقية، واأُلمم المتحدة،  ينايركانون الثاني/  17في برطلة يوم  سريراً  11 يضم ميداني مستشفىً  افتتاحرسميًا تم

شخصًا من شرق الموصل من حاالت  81أكثر من  ةالجافتتاحه، تمت معن مساعة  96 ، وخالل أولينايركانون الثاني/  4معالجة أول حالة بتأريخ 
 بجروح.إلصابات ا

  الزهراء.في حي حكومية لدعم الخدمات في مركز الرعاية الصحية األولية غير  أحد شركاء منظمةإلى بمجموعتين لمعالجة اإلصابات تم التبرع 
 

 

 الثغرات والمعوقات:
 بالجروح لتقديم الدعم لألعداد الكبيرة من األشخاص المصابين  اإلصاباتمعالجة حاالت في والممرضات من ذوي الخبرة ين ألطباء والممرضهناك حاجة ل

 .والمستشفيات الميدانية مراكز معالجة اإلصاباتفي 
 
 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :اإلحتياجات
 تستمر أعمال التشييد ، حيث في قاعدة القيارة خدمات المياه والصرف الصحي في موقع الطوارئهناك حاجة ل

 ُجدد. نازحينوصول ل سباً تح
  إلى هذا  النازحينيتم نقل المزيد من  حيثحاجة إلى دعم المياه والصرف الصحي، ب 8 جدعةال يزال مخيم

 المخيم.
 إلى المزيد من األحياء السكنية الوصول حيث يمكنالمياه والصرف الصحي في شرق مدينة الموصل،  اتتوفير خدمماس ة ل هناك حاجة. 
 الحمدانية.في الجديد النازحين المراحيض في مركز استقبال ة إلى هناك حاج 

 

 االستجابة:
 ي( خدمات المياه والصرف ُأسرة 71،271) اً نازح 121،271 تلق ىي  في المخيمات ومواقع العبور المؤقتة. الصح 

 12منذ  طبيةإستشارة شخص تلق وا 
 أكتوبر/ األولتشرين 

622،271 
 داخل وخارج المخيمات شخص

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
يوالنظافة  الصح ي  ة.الصح 
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 متر  1،111أمتار مكعبة لكل واحد منها، وتُقدم المياه الصالحة للشرب للسكان بمعدل  1صهريجًا سعة  21 من خاللالمياه بالصهاريج  عملية نقل تجري
  مكعب في اليوم الواحد.

  يخدمات المياه والصرف تقديم قطعة أرض جاهزة ل 22،884تم إعداد إذ  التشييد،تستمر أعمال قطعة  872و ،وارئًا للطومواقع مخيماً  17في  الصح 
  .نازحاً  712،776رض في مواقع العبور المؤقتة، لتقديم الخدمة ل أ

 خدمات المياه والصرف الصح ي، ويتلق ى جميع السكان اإلسبوعالحاج علي خالل  موقع الطوارئ فيُأسرة في  21 تم إيواء. 
 حين هناك على جميع الناز يحصل ستقبال تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للنازحين. تم افتتاح مركز استقبال جديد في الحمدانية و إلتواصل مراكز ا

 خطط جارية لدعم توفير المراحيض.وهناك المياه الصالحة للشرب. 
  ًوزارة الهجرة قبلة، وذلك بالتنسيق مع في األيام المُ  توسيع نطاق الخدماتوسيتم ، 8في مخيم جدعة المياه والصرف الصحي  خدماتتقديم  يجري حاليا

رين  .والُمهج 
  المدى  ةير حلول قصلوقت نفسه، تم تنفيذ مناقصة. وفي اإجراء مشاريع متعددة في إطار  وهناك حالياً إعادة تأهيل محطات معالجة المياه، تستمر عملية

 مام العليل والحاج علي.وح، الس الميةفي 
 

 والمعوقات:الثغرات 
  معالجة المياه على المدى الطويل وكذلك إلعادة تأهيل محطات ،في حاالت الطوارئ بالصهاريج التمويل الستمرار نقل المياههناك حاجة عاجلة إلى، 

 .ةمستدامبطريقة المياه الصالحة للشرب  بإيصالللسماح للشركاء وذلك 
  يصاله إلى المناطق الشرقيةمعالجة المياه إن  مسألة بب عدم وجود بس قيوداً العديد من الجهات الفاعلة  وتواجه، ُتشك ل فجوة كبيرةداخل مدينة الموصل  وا 

 نظام إمدادات المياه. حولمعلومات مفصلة 
  اه والصرف لتقديم خدمات الميفي قاعدة القيارة، وذلك موقع الطوارئ الفوري للجزء الذي تم توسيعه في هناك حاجة إلى تأكيد دعم المياه والصرف الصحي

 فتحه. عندالصحي 
 
 

 الحماية
 :اإلحتياجات

 رقش أخطار المتفجرات فيالمتمث لة بالمخاطر حول الوعي رفع لدعم النفسي لألطفال و تقديم ال ماس ةحاجة  هناك 
 .مدينة الموصل

 ة  ُتشير مصار المعلومات  .دخل األسرة أدى إلى قلة توفير الرعاية لألطفالالرئيسية بأن شح 
 ذ ُيشك ل إصوصية للنساء والفتيات في المخيمات ومواقع الطوارئ، السكاني وقل ة الخكتظاظ تم تسليط الضوء على اإل

 .مخيماتإلى السر األُ من  وصول المزيدمصدر قلق متزايد منذ 
  بل العيش في المخيماتسُ  وبرامجهناك حاجة إلى المساعدات النقدية. 
 ة وزيع األغذية تعملية المساواة بين الجنسين خالل ُتراعي خطة منسقة  عيلها نساء. وهناك حاجة إلى وجودسر التي تُ األولوية لألُ ذات خدمات في ال هناك شح 

 .والمواد غير الغذائية
 

 
 االستجابة:

  أكتوبر/ األولتشرين  12منذ  من خالل شركاء الحماية شخصاً  127،291تم الوصول إلى. 
  ُوخارج المخيمات.  داخل أكتوبر/ األولتشرين  12تقييمًا سريعًا للحماية منذ  71جري أ 
  آخر من  شخصاً  4،122كما تم الوصول إلى  .تشرين األول/ أكتوبر 12منذ  ( من قبل فرق رصد الحمايةشخصاً  88،492) ُأسرة 4،821تم الوصول إلى

 .المتخصصةمتنقلة لتقديم المساعدة حالة من قبل فرق الحماية ال 7،126العام، وقد تمت إحالة  اإلجتماعيخالل الدعم النفسي و 

127،291 
 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 

 أكتوبر/ األولتشرين  12منذ 
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 فتى( اإلسعافات  776فتاة  198طفاًل ) 871 تلق ى، و اإلجتماعي( الدعم النفسي و فتى 714فتاة،  142طفاًل ) 811 تلق ىرير، خالل الفترة المشمولة بالتق
طفاًل  14،241 تلق ى. كما اإلجتماعيفتى( الدعم النفسي و  9،287فتاة، و 4،128طفاًل ) 12،616 تلق ى، أكتوبر/ األولتشرين  12ية النفسية. ومنذ األول

 ية النفسية.األولفتى( اإلسعافات  9،168فتاة،  9،716آخر )
  ،224) طفالً  497إلى  الُكلي يصل المجموعإلى األخصائيين اإلجتماعيين، وبذلك  (فتى 18فتاة ،  12) طفالً  21تمت إحالة خالل الفترة المشمولة بالتقرير 

( خالل فتى 17، اتفتي 2) عن ذويهم منفصلينغير مصحوبين و  حالة ألطفال   19كتوبر. وقد تم توثيق نحو / أولتشرين األ 12منذ  فتى( 118فتاة، و
طفل من  119كتوبر. وأحيل ما مجموعه /  أولتشرين األ 12( منذ فتى 181و، فتاة 119) طفالً  789الفترة المشمولة بالتقرير، ليصل المجموع إلى 

 كتوبر.أ /ولتشرين األ 12الخدمات اإلجتماعية المتخصصة منذ  للحصول علىفتى(  69و ،فتاة 81) عن ذويهم ين والمنفصلينغير المصحوب األطفال
 17،147رات إلى جقامت المجموعة الفرعية لألعمال المتعلقة باأللغام بتوفير التدريب التوعوي بمخاطر األلغام للتخفيف من الخطر الذي تشكله أخطار المتف 

 المتفجرات. وتستمر أعمال تطهير .أكتوبر/ األولتشرين  12منذ  شخصاً 
  معلومات حول تخفيف مخاطر العنف القائم على نوع الجنس وخدمات العنف  رجاًل وفتى 17إمرأة وفتاة، و 7،122خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلق ى

شخصًا من مقدمي الخدمات الدعم الخاص ببناء  126حاالت الطوارئ، كما تلق ى إمرأة وفتاة على الدعم النفسي في  714 حصلتالجنسي المتوفرة. كما 
 والقضايا المتعلقة، بما في ذلك اإلرشاد. القدرات المتعلقة بخدمات العنف الجنسي

 

 الثغرات والمعوقات:
  ومواقع الطوارئ بعض المخيمات في مستمراً إن  الطابع المدني لبعض مواقع النزوح ُيشكل عائقًا. 
 تحادية واإلقليمإلى توضيح إجراءات العودة مع السلطات اإل هناك حاجة. 
 والعديد من األجهزة المستخدمة معقدةالمناطق الحضرية كبيرًا، العبوات الناسفة في ب ةتمث لالمُ نطاق وحجم التهديدات  ال يزال. 

 
 
 

 التعليم  

 :اإلحتياجات
  ،طفاًل  22،122طفاًل في سن الدراسة. ومن بين هؤالء، فإن  11،228 هناكمن بين النازحين من أزمة الموصل

 ال يتلق ون أي نوع من التعليم النظامي.
   ألكثر نظيم داعش في مدارس تابعة لت تلق وا التعليمأو  ،بشكل كامل التعليمبعد أن غابوا عن  إلى التعليم يحتاجون حديثاً ُمستعادة ال المناطقاألطفال في  إن

 من عامين.
 

 االستجابة:
  ازر، مخيمات خموقع الطوارئ في قاعدة القيارة، و  فيللتعلم غير الرسمية  البرامج( في فتى 996و ،فتاة 211)طفاًل من النازحين  1،211التحق ما مجموعه

 .وقيماوة وجدعة،، وحسن شام
 حسن و في مخيمات خازر،  المساحات المؤقتة للتعلم البرامج التعليمية في( في فتى 6،271و، فتاة 6،441)طفاًل من النازحين  12،711ما مجموعه  يشارك

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

 الثغرات والمعوقات:
 ه المنطقةعلى استمرارية األنشطة التعليمية في هذ أث رجنوب مدينة الموصل، مما  القيارة ناحيةالشركاء صعوبة في الوصول الى  واجه. 

 

12،711 
من  71فتًى وفتاة تم تسجيلهم في 

 المساحات التعليمية المؤقتة
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 الدعم اللوجستي 

 المساحة التخزينية المشتركة المتوفرة
  مشغولة حاليًا.  %18فإن مساحة  ،مترًا مكعبًا، ومن هذه 77،729هناك 

 
 االستجابة:

  من  اً مكعب اً متر  12،814 ت المجموعةتسل مكانون الثاني/ يناير،  4تشرين األول/ أكتوبر و 12في الفترة ما بين
 إنسانية.منظمة  77بالنيابة عن  طنًا مترياً  7،111، والتي تعادل ةاللوازم غير الغذائي

  من التبرعات العينية من آلية الحماية المدنية في األتحاد طنًا متريًا  218تحمل  طائرات 11 أربيلوصلت إلى
ي  وتُنظ مُ  .(ةاألوروبي )بما في ذلك المأوى والمواد غير الغذائية، والمياه والصرف الصح ي والمعدات الصح 

رسال هذه اللوازم إلى المنظمات  ،المجموعة اللوجستية، من خالل برنامج األغذية العالمي عن  نسانيةاإلترتيبات التخليص الجمركي، واستالم وتخزين، وا 
 .طريق المجموعات المعنية

  رجح أن من المُ و  .المناطقلوجستية في هذه القواعد الالتخزين المحتملة و  منشآتوحمام العليل لتقييم  لكوكجلي،أجرت المجموعة اللوجستية بعثات ميدانية
 كوكجلي مركز ويهدفمدينة الموصل.  نحوالجهود اإلنسانية  تتوجه حيث، الخزنرئيسية للخدمات اللوجستية ومراكز هذان الموقعان من المواقع الكون ي

 مدينة الموصل. غرب ساسي لالستجابة إلىالعليل الموقع األ حمام مركز سيكون مدينة الموصل، في حين مناطق شرق دعمإلى 

 

 الثغرات والمعوقات:
 في حمام العليل. ةمحتملالمشترك التخزين الشريك إلدارة منشأة تحيدد  لم يتم بعد 

 
 

 في حاالت الطوارئ اإلتصاالت 
 االستجابة: 

 مل ، وتعثالثة مولدات إلى الشركاء في المجال اإلنسانيبتوفير في حاالت الطوارئ  اإلتصاالتمجموعة  قامت
هذا  في اإلتصاالتمعدات لتشغيل  في قاعدة القيارةوموقع الطوارئ  جدعةخطط نقلهم إلى مخيم  على استكمال

 الموقع.
  معلومات العاملين في المجال لتحديثفي حاالت الطوارئ تقديم التدريب الالسلكي  اإلتصاالتتواصل مجموعة 

وبما أن الوضع األمني  .، ومواقع الطوارئ، وخاصة أولئك الذين يقومون بمهمات إلى مخيمات النازحيناإلنساني
 متغير، فأن استخدام اجهزة الالسلكي واالبالغ مهم جدًا.

  ؤون لموظفي الش األمنية اإلتصاالتو  خدمات اإلنترنتبتقديم  بال حدود اإلتصاالتمنظمة ، وبالتعاون مع في حاالت الطوارئ اإلتصاالتمجموعة تقوم
ة اعدقومواقع الطوارئ في جدعة،  الالسلكية مخيم اإلتصاالتي خدمة . وتغطفي القيارة ومكاتب منظمة الهجرة الدولية اإلنسانية في مكتب أيادي الرحمة

 .القيارة الجوية، والحاج علي

 
 الثغرات والمعوقات:

   تنفيذ.األمنية ُيبطئ عملية ال السلكية والالسلكية اإلتصاالتالتأخير في الحصول على الموافقة الرسمية لتركيب معدات  إن 

  مكعباً  اً متر  7،741
ل خالها تسل ممن المواد غير الغذائية تم 
 هذا اإلسبوع

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

 لإلتصاالت اإلنسانية

http://www.unocha.org/
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   والمشتركة التنسيق والخدمات   
 االستجابة:  

  في اإلسبوع  من خالل مركز اإلتصال بأزمة الموصل تتعلق مكالمة 191تلق ى مركز معلومات النازحين في العراق
إتصااًل يتعل ق بالمأوى، كانت جميع مطالبهم الحصول على لوازم فصل الشتاء مثل  71ومن بين . الماضي

من  %29قد كانت طلب المساعدة النقدية، وعلى وجه التحديد، فإتصااًل حول  14البطانيات. وكان هناك 
منهم طلبوا المساعدة  %74منهم المساعدة الطبية، و %22حول المأوى وطلب الحصول على المساعدة في استئجار منزل. كما طلب  اإلتصاالت

 الغذائية، أو التسجيل للحصول على المساعدة الغذائية.
  أسرة(  647،87) نازحاً  197،841النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية بأن هناك  تتبع ، أشارت مصفوفة7112 ينايركانون الثاني/  11إعتبارًا من

 .7116أكتوبر  تشرين الثاني/ 12في التي بدأت وأطرافها في مدينة الموصل  بسبب الحرب الدائرة

 الثغرات والمعوقات:
 .ال يوجد شئ مهم لإلبالغ 

 

 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
ة. وال يزال الفريق حاجحسب ال، أو اإلسبوع، ويلتقون ثالث مرات في اإلنسانيةالوكاالت التي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون 

عراق. وسيقوم الفريق في ال اإلنسانيةيمث ل هيكل التنسيق اإلستراتيجي بين شركاء اأُلمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإلشراف على االستجابة  اإلنسانيالُقطري 
رينوالُمهالعامل المشترك، الذي يتألف من المركز المشترك لتنسيق األزمات، ووزارة الهجرة  جتماع مرة واحدة في ، باإلاإلنسانية، ومكتب اأُلمم المتحدة لتنسيق الشؤون ج 

ذا المركز بتعزيز التنسيق . ويقوم هأربيلالمتخصص في  اإلنسانيةللموصل. قامت أوتشا بتأسيس مركز العمليات  اإلنسانيةلضمان التنسيق التشغيلي لالستجابة  اإلسبوع
وصول  العسكري الدولي بمهمة تسهيل -المدني اإلنساني. ويقوم إطار التنسيق اإلنسانيةوكذلك مابين المنسقين ومنسق الشؤون  بين المجموعات ومنسقي المناطق،

 .اإلنسانيةوحماية المدنيين، وضمان أمن العاملين في مجال المساعدات  اإلنسانيةالمساعدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يومياً 
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

أكتوبر/ األولتشرين  12منذ   
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 لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ
 2875 135 751 964+أو على الهاتف ،  kropf@un.orgالبريد األلكترونيفيليب كروبف على  ، السيدإلستفسارات وسائل اإلعالم
 rance@un.org ،دايميان رانسي لإلستفسارات اأُلخرى: السيد

   www.reliefweb.intولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
 http://bit.ly/2dDYK3Dولإلضافة والحذف من قائمة اإلرسال: 

 

 

 خلفية األزمة 
 بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 7118 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعإندلع 
 قام ،7118 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  8، نزح أكثر من 7118شخص. ومنذ كانون الثاني/ يناير ن ييمال 11أكثر من اإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاص
 مليون نازح في الوقت الحالي. 2.2هؤالء، هناك 

 

http://www.unocha.org/

