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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 

 للموصلاإلنسانية العراق: االستجابة 
(نوفمبر/ ينالثاتشرين  02-41) 8#اإلنساني تقرير الوضع                                     

 
 

ر الوضع، فقد تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ونظرًا لسرعة تغي  اإلنسانية المتحدة لتنسيق الشؤون  األممتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب 
 . 2016 نوفمبر/ الثانيتشرين  08. وسيصدر التقرير المقبل بحلول قراءة هذا التقرير عند غير دقيقة

  األحداثأبرز 
  ًنازح بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية. وتُقد م  08،882 هناك اآلن تقريبا

الحكومة والشركاء في المجال اإلنساني المساعدة في حاالت الطوارئ 
 المحتاجين داخل وخارج المخيمات. األشخاصلجميع 

  يتم استهداف المدنيين برصاص قناصين في مدينة الموصل. ويقوم الشركاء
العيارات النارية، السيما بين الرعاية الطبية لعالج إصابات  تكثيفب

 األطفال.
  المتعددة في لقطاعات اتم تقديم المساعدة الثانية لالستجابة لحاالت الطوارئ

في حمام العليل، وبذلك يصل عدد  حديثاً المناطق التي تمت استعادتها 
 48،222إلى  الحاصلين على المساعدات الغذائية والمياه ولوازم النظافة

 شخص.
  من الفئة السكانية الضعيفة في المخيمات  شخص 485،850تسل م

 41يومًا منذ  52والمناطق التي تمت استعادتها حصصًا غذائية لمدة 
 .أكتوبر/ األولتشرين 

 
 

 

00،222 
 (الثانيتشرين  1نازح )

410،222 
من الفئة السكانية شخص 

الضعيفة الذين تسلموا حصص 
الطارئة للقطاعات االستجاية 

والتي تتضمن الغذاء  ،المتعددة
 41نظاقة )منذ والماء ولوازم ال

 (أكتوبر/ األولتشرين 

481،222 
شخص تسلموا المواد الغذائية 
التي تكفي لمدة شهر واحد 

/ األولتشرين  41)منذ 
(أكتوبر  

488،222 
المساعدة تسلموا شخص 

الخاصة بالمياه والصرف 
 41)منذ الصحي والخدمات

(أكتوبر/ األولتشرين   

11،222 
اللوازم المنزلية تسلموا  شخص

بما في ذلك لوازم فص الشتاء 
/ األولتشرين  41)منذ 

 (أكتوبر

02،222 
يمكن إسكانهم في شخص 

الحالية ومواقع المخيمات 
 الطوارئ
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 نظرة عامة على الوضع اإلنساني

النازحة  اأُلسربين  هائلةاإلنسانية  اإلحتياجاتإنَّ إذ . تعقيداً أزمة الموصل  ة، تزدادالستعادة السيطرة على المدينعسكرية العملية على البعد مضي أكثر من شهر 
ويجري تنظيم من القتال العنيف في مدينة الموصل.  السكانيفر و ، التي تمت استعادتها في المناطق المجتمعات في ضعفاءوالسكان  ،داخل وخارج المخيمات

 المتنوعة للكل مجموعة متميزة وضعيفة. اإلحتياجاتة لتلبية ستجاباال

شخص.  08،882لتصل إلى ما مجموعه الحالي  شخص 41،222أكثر من  بلغت بزيادةأي خالل الفترة المشمولة بالتقرير،  بشكل ثابتالنزوح ت حاالت رتفعإ
 حاالتغالبية وتحدث . أكبرنزوح  حدوث موجة ُيحتمل، المدينة، وتكثيف القتال في المناطق المأهولة بالسكان في الموصل قلب فيالعملية العسكرية دخول مع و 
المأوى المناسب قد وجدوا  في المائة من النازحين حالياً  18 أنَّ تشير إلى  الفار ة لأُلسرجهود تجهيز مأوى  . إنَّ من مدينة الموصل من الجهة الشرقيةجديدة النزوح ال

في  لأُلسرقطعة أرض متاحة  42،222مخيم التبلغ قدرة و في المجتمعات المضيفة. من النازحين العيش ما تبقى أختار  وقدفي المخيمات ومواقع الطوارئ.  والكريم
صل مخيم خازر ي، وسوف بالنازحين شام مخيم حسنامتلئ من الموصل،  يةلشرقوفي الجهة اشخص.  02،222 ، والتي يمكن أْن تستوعب اآلنثمانية مخيمات

نزوح  موجة قدرة إضافية الستيعاب إنشاء وتيرة يجري تسريعفصل الشتاء في شمال العراق، في حرارة الدرجات انخفاض مع و في األيام المقبلة.  القصوى طاقتهإلى 
 .جديدة

 
من مدينة  تم استهدافهم بسبب فرارهمالمدنيين الذين  أعداد في يغطيها هذا التقرير ارتفاعاً . وقد شهدت الفترة التي كبيرةين من الصراع مخاطر الفار   السكانيواجه و 

 رعايةلسبوع الماضي الى المستشفى للخضوع لالموظفين والعسكريين في اإلو من المدنيين شخص  022قل ما يقرب من نُ إذ  .تنظيم داعشالموصل برصاص قناصة 
االستقرار اولئك الذين يحتاجون إلى النساء واألطفال من بين وكان . آخذة في اإلرتفاعفي المائة على األقل من المدنيين، واألعداد  02كان ، و اإلصاباتالخاصة ب

في عدد الضحايا.  اً عرتفاإموصل الموجودة في ال اإلصاباتمراكز  وتشهد. حياتهمتهدد بسبب إصاباتهم بالرصاص، والتي عملية جراحية جراء النقل إلومن ثم ، الطبي
دار المساعدات الطبية حيث يمكن أن تُ ، اإلضافية على مقربة من الضواحي الشرقية لمدينة الموصل المنشآتتعبئة على السلطات والشركاء في مجال الصحة تعمل 

 نقذة للحياة من دون تأخير.المُ 
 

 مستمراً  الناسفة تهديداً  والعبوات التلوث الشديد من جراء األلغامويشكل عن أولئك الذين يختارون البقاء في منازلهم.  ةً أبدا بعيدلم تكن المسلح  الصراعمخاطر إنَّ 
ال يًا، الذين بئرًا نفط 40حرائق  األسود الناجم عنلهواء ال يزال السكان القاطنين في أطراف القيارة يستنشقون ابل العيش. سُ على طويل األمد  تهديداً ، كما يشكل حياةلل

 في المنطقة. يشتعلون يزالوا
 

. اليهمالوصول فور المساعدة لجميع المحتاجين  بالتخطيط لتقديمالحكومة والشركاء في المجال اإلنساني تقوم تحديات جديدة حول مدينة الموصل، وكلما تظهر 
نوفمبر، وصلت تشرين الثاني/  40 وبتأريخفي المواد األساسية والخدمات الطبية.  اً حاد اً نقص حديثاً  هااستعادت التي تمت ويواجه السكان المستضعفين من المناطق

، شخص 48،222 ى توزيعها علىر ، وجحمام العليل في حديثاً استعادتها  المناطق التي تمت مقيمين فية إلى المتعددالالقطاعات  الوجبة الثانية من توزيعات
التي  من المجتمعات األخرىموقعًا  41في  بتوزيع المساعداتشركاء األمن الغذائي  كما قامالنظافة األساسية. لوازم مياه و المواد الغذائية الجاهزة لألكل والوتضمنت 

 استعادتها. تمت
 

ما يقرب من تسليم الوزارة ب، قامت نوفمبرتشرين الثاني/  02و  41بين وفي الفترة ما يادة عمليات التوزيع داخل وخارج المخيمات. قتواصل وزارة الهجرة والمهجرين 
التي  في القرىو وخازر.  حسن شاممواد اإلغاثة، بما في ذلك سالل الغذاء والبطانيات وأجهزة التدفئة والنظافة والمستلزمات المنزلية لمخيمات حصة من  48،222

جمعية الهالل كما قامت . على الفئة السكانية الضعيفةمساعدات الغذائية من ال طناً  81 بتوزيعوزارة الهجرة والمهجرين قامت في منطقة نمرود،  حديثاً  هااستعادت تمت
 الغذاء والماء والمساعدات الطبية منذ بداية األزمة. ها، من خالل توزيعاستعادت التي تمت الضعيفة في القرى اأُلسرمن أسرة  8،482بدعم األحمر العراقية 

 
أولئك الذين في مدينة الموصل، دين عن الوصول يسيكونون بعمليون شخص بأن صول المساعدات اإلنسانية. ويقدر مناطق و عن  ينمازال كثير من الناس بعيد

ال يزال المجتمع و  ،كدروع بشرية باحتجاز اآلالف وتشير التقارير إلى قيام تنظيم داعشيحتمون من القتال، في محاولة للبقاء على قيد الحياة أو على أمل الفرار. 
 على سالمتهم. جداً اإلنساني قلق 

http://www.unocha.org/
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 التمويل

 في 08 حوالي يمثل ما ، وهوللنداء العاجل للموصل دوالر أمريكي مليون 481.1 مجموعها التي يبلغ المساهمات تأكيد تم نوفمبر، تشرين الثاني/ 04 من اعتباراً 
مدادات الطوارئ.  واصل الشركاء. ذلك التأكد منويجري  إضافي تمويل إلى تلق ي وتشير تقارير. المطلوب المبلغ من المائة تكثيف جهود التأهب لتعزيز قدرة المخيم وا 

ليتسنى لهم شركاء ألولويات جديدة عند ظهورها يخطط ال األزمة. ولذلك جراء المزيد من الناس منسيتضرر المناطق الحضرية في الموصل،  إلىالقتال  وصول معو 
يات المتغيرة واإلستعداد الكامل للسيناريو الناجم عن األوللتلبية  السخية حتى اآلن، هناك حاجة إلى التمويل التبرعات من الرغم وعلىالمحتاجين.  لجميع االستجابة

على ن اإلنسانية، مع التركيز تنسيق الشؤو األمم المتحدة ل مكتبالتابع إلى  الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئطلب إلى تقديم ويجري النظر ب توقع حدوث االسوأ.
طلب للحصول على التبرعات العينية إلى ويجري تقديم النازحة.  اأُلسرفصل الشتاء، والصدمات النفسية ورعاية األمومة، واإلجراءات المتعلقة باأللغام لتسهيل عودة 

 خيمة. 822بطانية و 0،822 أكثر منحيث التزموا بتوفير تحاد األوروبي، اإلفي آلية الحماية المدنية 
 
ما بلم يتم الوفاء  ،حتى اآلنو . المراجعةقيد  هي حالياً والتي  لموصللبما في ذلك االستجابة  ،0241اإلجمالية للعراق في عام  التمويل ارتفاع متطلبات المتوقع منو 

مليون  804فقط، من المبلغ المطلوب البالغ  في المائة 14لعراق لخطة االستجابة اإلنسانية  وبلغ تمويل. 0240 لعام التمويلية اإلحتياجاتيقرب من ثلث مجموع 
 .من الفئة السكانية الضعيفةمليون عراقي  1.5نقذة للحياة إلى لتوفير المساعدات المُ  أمريكي دوالر
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 االستجابة اإلنسانية
 آلية االستجابة السريعة     

 :اإلحتياجات
  اتجاهات فيما يتماشى مع فوري الدعم من ال األولالمستوى  في حاجة إلى المتنقلين األشخاصال يزال عدد من

 النزوح.
 إلى تلك المتوجهة أو  مؤخراً  هااستعادتالتي تمت النازحة في المجتمعات المضيفة في المناطق  اأُلسر تحتاج

 .آلية استجابة السريعة مة عن طريقالمقد   المساعدةإلى مخيمات النازحين ومواقع الطوارئ 

 

 االستجابة:
  ،توزيع  وجرى. طفالً 45،880 (، بما في ذلكاً شخص 08،858أسرة ) 8،212 إلى آلية االستجابة السريعة تم توزيع حصصخالل الفترة المشمولة بالتقرير

 .عشيقةبايبوخت في ناحية ب النازحة في اأُلسروعلى  ،وزيلكانديبكه و  حسن شام مخيمات عند وصولها إلىالنازحة  لأُلسر الحصصمعظم 
  هذا الرقم ويعد شخص.  08،410 علىالحصص وزيع بت آلية االستجابة السريعة شركاءقام ، أكتوبر/ األولتشرين  41منذ بداية عملية الموصل يوم

 .وعادوا اآلن إلى ديارهم نزحواالذين  األشخاصألنه يشمل  النزوحمصفوفة تتبع التراكمي أعلى من سجالت 

 
 الثغرات والمعوقات:

   اأُلسرفي الوصول في الوقت المناسب لبعض  قائمةالتحديات ال تزال إال أن وصول أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، الن قدرة على الرغم من تحس 
 تلكيف.كفروك التابع إلى قضاء المحاصرة، كما هو الحال في 

 
 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :اإلحتياجات
 نَّ القيارة اآلن  وصل مخيم جدعة التنسيق بالحكومة التي تقوم بها ع مناطق التوس  إلى أقصى طاقته االستيعابية، وا 

 اإلنشاء.قيد ال تزال  مع الشركاء
 

 االستجابة:

 التخطيط لها يجري مساحة إضافية قيد اإلنشاء أو هناك شخص، في حين  02،222 لحكومة والشركاء في المجال اإلنسانيلالمشتركة  مخيمتبلغ قدرة ال
لتحديد  ، وذلكالمشمولة بالتقريرقع في الفترة المو لعدة بعثات تخطيط  وُأجريت(. قطعة ارض 01،201شخص ) 581،880من  ألكثرقبل نهاية السنة 

 مواقع إضافية جديدة.
  دارة المخيميستمر شركاء األمن و  الصحةو  والخدمات اللوجستية المياه والصرف الصحيو  مجموعات المأوىل ليتسنىدعم إعداد مواقع الطوارئ في  تنسيق وا 

 والتعليم تقديم المساعدة والخدمات. ةحمايالالغذائي و 
  شركاء.الدارة المخيمات من إلف قدرات إضافية توظيالمجموعة تدعم 

 

08،401 
شخص تسلموا حصص آلية 

تشرين  41) منذ  االستجابة السريعة
 (أكتوبر/ األول

شخص يمكن اسكانهم اليوم في   02،222
 المخيمات ومواقع الطوارئ

http://www.unocha.org/
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 الثغرات والمعوقات:
  كما أنَّ ضوابط .إزالة األلغامإنعدام األمن وأنشطة بعض المواقع حاليًا بسبب للقيام باإلستعداد الالزم في لشركاء عائقًا أمام االوصول تشكل عملية زال تال 

 الجديدة.  المواقع بعض األلغام المرتجلة يتسبب في تأخير إنشاءالناجم عن  الكبير التلوث وكذلك ،األراضي استخدام
 تلك المواقع الى المتنقلين النازحين وصول من للتأكد في إعداد مساحات سكنية، السريع االستعداد المخيمات إلى في الدعم خدمات عملية إنشاء تحتاج 

 اجئة، يمكن توفير عدد كبير من قطع األراضي المتاحة، ولكن من دون خدمات.طوارئ مف وعند حدوث حالة .كافة الخدمات والمرافق إلى

 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :اإلحتياجات

  النازحة القاطنة في المأوي غير  اأُلسروتشمل ، داخل وخارج المخيمات إلى المواد غير الغذائية السكانيحتاج
 في منازلهم. المتبقينالضعيفة األخرى  السكانية والفئاتالمناسبة للسكن وحاالت الكفالة 

 كريم.الداخل وخارج المخيم إلى المأوى المناسب و النازحة  اأُلسر تحتاج 
  حتياجات من اإل طانياتالبدافئة و الالبس موالالمأوى عتبر كل من تُ درجات الحرارة في فصل الشتاء،  انخفاضمع

 وية.ولاألذات 

 
 االستجابة:

  مع و المخيمات.  خارج الموارد ضعيفةة في المخيمات والمجتمعات ياأُلسر المواد غير الغذائية  ة منمجموع 40،580  ، تم توزيعاالستجابةمنذ بداية
بما في ذلك  الضرورية،الشتاء  لوازمأسرة(  8،188) اأُلسرفي المائة من هذه  08 تسلمت خالل الليل،المئوي الصفر  إلىحرارة اآلن الدرجات اقتراب 

مثل  مكملةً  موسميةً  اً أسرة سلع 40،850 ما مجموعه سخانات المياه، وجراكن الوقود والحصير الحرارية. وباإلضافة إلى ذلك، تلقى ما ال يقل عن نصف
المواد غير الغذائية منذ بتوزيعات  متم التوصل إليه نوات المطبخ. وبذلك يرتفع العدد اإلجمالي لألشخاص الذياألحذية والسجاد والبطانيات التكميلية وأد

 .شخص 11،240 إلى أكتوبر/ األولتشرين  41
  موصوله فورمخيمات الالحلول الطارئة للسكان في لتوفير مخيمات ومواقع الطوارئ. و الخيمة عائلية لتوفير المأوى في  40،140ما مجموعه  تركيبتم 

 أسرة. 4،022 على على المدى القصير، تم توزيع مجموعات المأوى في حاالت الطوارئ

 
 الثغرات والمعوقات:

  المدى القصير. علىمأوى الاستجابة في أولوية ، وهي حاجة ماسةتشكل مخيمات النازح في  48،222مأوى ألكثر من مسألة توفير  زالتال 
  زال تال  حديثاً  هااستعادت التي تمت المواد غير الغذائية إلى الناس في المناطق ايصالعملية فإن المواد غير الغذائية حتى اآلن،  توفيرعلى الرغم من

 اإلحتياجات حولالثاني بسبب محدودية المعلومات  المستوىتوزيعات متابعة ويات والتخطيط لاألولصعوبات في تحديد  إلىشركاء ويشير ال. شكل تحدياً ت
 اإلنسانية.

 لمعالجتها. المجموعة وتسعى ،المضيفة لأُلسراالستجابة عم هناك فجوة في د 
  في  على الرغم من إحراز تقدم المجموعة،المأوى / المواد غير الغذائية التي تعمل خارج في إلى مزيد من التنسيق مع الجهات الفاعلة هناك حاجة مستمرة

 .الشأن هذا

 
 
 
 

11،240 
الذين حصلوا على المواد  األشخاصعدد 

/ األولتشرين  41غير الغذائية منذ 
 أكتوبر
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 األمن الغذائي  

 :اإلحتياجات
  المساعدة الغذائية في األشهر المقبلة.إلى إلى مليون شخص من الموصل والمناطق المحيطة بها  ما يصلقد يحتاج 
 المساعدة التدقيق األمني والمخيمات و الى مواقع  اوصوله فورالنازحة المساعدات الغذائية الجاهزة لألكل  اأُلسر تحتاج

 في شكل حصص غذائية شهرية.الالحقة 
  إلى األغذية المقيمين والمجتمعات المضيفة و  النازحينهم ، بما فيهااستعادت التي تمت في المناطقيحتاج السكان

المساعدات متاحًا، كما يحتاجون إلى عندما يصبح وصول المساعدات اإلنسانية  ةفوري كاستجابةجاهزة لألكل ال
 .شكل حصص غذائية جافةاألخرى على  الحكومية

  ُإلى أن النازحين المقيمين والمجتمعات المضيفة، وكذلك أولئك الذين يرغبون في العودة  مؤخراً  هااستعادت التي تمت ية في المناطقاألولشير التقييمات ت
 اء الصراع.بشدة من جر   تضررتإلى دعم إلعادة تأهيل مصادر رزقهم التي سيحتاجون 

 
 االستجابة:

  ،(، بما في ذلك: شخص 50،000أسرة ) 1،101ل  يوماً  52لمدة تكفي  حصص غذائية جافة بتوزيع مجموعةالشركاء قام خالل الفترة المشمولة بالتقرير
 هااستعادتالتي تمت في المناطق  شخصًا من الفئة السكانية الضعيفة 40،118و(؛ وزيلكانالقيارة وجدعة  M1نازح في ثالثة مخيمات )خازر  02،481

 (.ونينوى وطويبة توتوالالصف و  حرارةو  مركز القيارةجوانا و  قريةدنج و  قريةو  وتليارة وديرجضلية االفو  وردكو اللبن،  وتل والعوسج )ابراهيم خليل
  وديبكه. وزيلكان وحسن شام وجبة ساخنة للنازحين في مخيمات خازر 00،085توزيع ب المجموعةشركاء قام 
  لقطاعاتلللطوارئ  ةالثاني جاهزة لألكل في حمام العليل كجزء من توزيع االستجابةالة اأُلسر حصص مجموعة من  0،512توزيع ب المجموعةشركاء قام 

 .المتعددة
 علم، النمرود ومدينة الموصل ومخيم و  حمام العليلو الحصص الغذائية الجافة في القيارة حصة من  40،822توزيع أكثر من ب قامت وزارة الهجرة والمهجرين

 القيارة.جدعة العلم و و ، M1خازر مخيمات الحصة غذائية جاهزة لألكل في  4،542 أكثر منو 

 
 الثغرات والمعوقات:

  إلى حد كبير بسبب القيود األمنية واإلجراءات اإلدارية لمرور يشكل تحدياً ، مثل النمرود، مؤخراً  هااستعادت التي تمت الوصول إلى المناطقال يزال ،
 الشركاء. لدى أنشطة التقييم والرصد عرقل أيضاً تقيود الوصول كما أنَّ البضائع. 

  هتمام اإل مزيد منالهناك حاجة إلى و لطوارئ، الفورية لحاالت االستجابة ل األولالمستوى  توفير يجري ،تقدماً  لموصلفي استجابة اإلنسانية اال تحرزبينما
 .الصراعبل العيش للسكان المتضررين من الدعم الكافي إلعادة تأهيل سُ  تقديم جهود والتخطيط لضمانو 

 

ة   الصح 

 :اإلحتياجات
 الحصول على الرعاية  فيالدعم  المستعادة إلى والمجتمعات المحلية في المناطق نو والعائد يحتاج النازحون

 الصحية.
  في بعض المواقع، هناك نقص فيو أن العديد من البنى التحتية الصحية قد تضررت. إلى ة ياألولتشير التقديرات 

 الكوادر الطبية واألدوية والمستلزمات الطبية.
  حالة المستوى الثانوي  صحيةالتي تتطلب رعاية  اإلصابات فإن عددالمناطق الحضرية في الموصل، إلى القتال  وصولمنذ الرعاية آخذ في  منوا 

 .اإلرتفاع

485،850 
شخص تم الوصول إليهم من خالل 

 52لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
  أكتوبر/ األولتشرين  41يومًا منذ 

05،108 
 41تم تقديمها منذ  طبيةإستشارة 

 أكتوبر/ األولتشرين 
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 االستجابة:
  في المائة عن الفترة  58مستوى الدرجتين الثانية والثالثة، أي بزيادة قدرها على رعاية لحالة طبية ل 411خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تمت إحالة

 نوفمبر(.تشرين الثاني/  45-21المشمولة بالتقرير السابق )
  صابات ومعظمهم بعياراتبجروح، شخصًا  81وباإلضافة إلى ذلك، تم اإلبالغ عن إصابة  بنسبة زيادة ويشكل ذلك ،الهاونو األلغام  ناجمة عن نارية وا 

 في المائة عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق. 40
 ثابتين لمعالجة . وبعد التقييمات الصحية، يجري تجهيز مركزين ةجراحوأدوات ال اإلصاباتمجموعات عالج  شملت منحةمستشفى طوارئ أربيل  تتلق

تجهيز وحدات  إلى المستشفيات الرئيسية في أربيل ودهوك. ويجري حالياً شرق الموصل لتوفير الرعاية الحرجة للمرضى قبل أن يتم نقلهم  اإلصابات
نشاء تقييم لتحديد المزيد من المواقع إلالعمليات  وتستمر رفع مستوى تقديم الخدمات الصحية.، وذلك لية واإلنجابيةاألولالصحية خاصة ب إضافية نقالة

 الموصل. المناطق القريبة منالصحي في االستقرار و  اإلصاباتثابتة لمعالجة مراكز 
  لألطفال دون سن الخامسة من استشارة  4،101، بما في ذلك استشارة طبية 0،251خالل الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى الشركاء في مجال الصحة

ستشارات كانت اإلمن هذه  4،080 بأن الرعاية الصحية اإلنجابية. وذكرت مديريات الصحة في دهوك وأربيل ونينوىاستشارة حول  4،801العمر و
 ية.األوللرعاية الصحية ل

  جرعة من لقاحات الحصبة وشلل األطفال. 5،842 بتقديمالسلطات الصحية قامت 
  التي لمخاوف الصحية وتمت االستجابة ل المناطق التي شهدت عمليات تقييم صحة، مثل حمام العليلفي الصحية  االستجابة بتعزيزشركاء الصحة قام

 ضلية.االحماية السريعة في مواقع مثل الحاج علي والف اتخالل تقييم شارة إليها منتمت اال

 
 الثغرات والمعوقات:

  وتقديم الخدمات  اإلصاباتالعناية بخطة واالستجابة ل الفار ة اأُلسرالجهود جارية لضمان تلبية احتياجات 
  حديثاً الوصول إليها التي أمكن جتماعي في المخيمات والمناطق واإلتوفير خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي هناك حاجة إلى زيادة  
  الحصول على األدوية والعالج للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.هناك حاجة إلى تأمين 

 
 

  المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 :اإلحتياجات
 خدمات المياه والصرف الصحي. بحاجة إلىمخيمات النازح في  81،222 تقريباً  ال يزال 
  ُتقارير  كما تشير، بشكل عامإلى سوء نوعية المياه  حديثاً  هااستعادت التي تمت في المناطق ات ُأجريتشير تقييمت

المضيفة على المياه المجتمعات المقيمين و  السكانعتماد امحطات معالجة المياه و في أضرار كبيرة حدوث  إلى
الحاج علي وحمام العليل بشكل و  في القيارة . هذا هو الحالبشكل مفرط السطحية غير المعالجة من نهر دجلة

 .خاص

 
 

 االستجابة:
  الصحي في المخيمات والمواقع المؤقتة.أسرة( خدمات المياه والصرف  8،051نازح )  85،000تسل م 
 شهر  تجهيز لمدةتنقية المياه )ومواد ات النظافة والدالء البالستيكية مستلزم المساعدات الموزعة والتي ضم تنوفمبر، وصلت  تشرين الثاني/ 40 بتأريخ

 .ةمتعدداللقطاعات للطوارئ حاالت االستجابة لل ةالثاني اتتوزيعالشخص في حمام العليل كجزء من  48،222من  ألكثرواحد( 
  خارج المخيم موقعاً  40 في شخص 00،020 إلى ستجابةاالمنذ بداية  المياه بالصهاريجالنقل وصلت خدمة. 

481،854 
تم الوصول إليهم من خالل  شخص

الصرف الصحي خدمات المياه و 
 داخل وخارجوالنظافة الصحية 

  اتمخيمال
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  رض في مواقع العبورأقطعة  005 لتستخدم في خدمات الماء والصرف الصحي، وكذلك وموقع طوارئ مخيماً  44في  ة أرضقطع 45،408 تهيئةتم 
 .حتمل نزوحهمشخص يُ  80،820، لخدمة المؤقتة

 وية في محافظتي نينوى وصالح الدين للسكان المحتاجين.األولالبالد، وسيتم تركيبها في المواقع ذات  إلىست وحدات معالجة المياه المتنقلة  وصلت 
 

 الثغرات والمعوقات:
  ًتوزيع المياه والصرف الصحي في حاالت الطوارئ للمجتمعات المقيمة الضعيفة  كان ال بد من تأجيلو . ال يزال يشكل وصول المساعدات اإلنسانية عائقا

 في النمرود خالل الفترة المشمولة بالتقرير بسبب عدم الوصول.
  ومولد لمحطة معالجة المياه في حمام العليل. الكلورإلى مسحوق هناك حاجة 
 هااستعادتالتي تمت ياه أو تقديم حلول معالجة المياه المتنقلة التكميلية في المناطق خيارات إضافية إلعادة تأهيل محطات معالجة المهناك حاجة عاجلة ل .

وانا وج الشرقي وعرقبة الشرقي وجحلة مولدات في محطات معالجة المياه في حمام العليلالبالكلور و  ومعدات التنقيةأضرار جسيمة في المباني  تحدثو 
خطر شديد،  إلىالسكان وبذلك يتعر ض  بالكلور،تعقيمها المياه أو ال يمكن أجراء عملية تصفية ونتيجة لذلك، القيارة الشمال والجنوب. و الشمال والجنوب 

  األمر الذي سيزيد فقط في بداية موسم األمطار في فصل الشتاء.

 

 الحماية
 :اإلحتياجات

  اأُلسرإنَّ إلى الحماية.  غير النازحينالفئة السكانية الضعيفة من داخل وخارج المخيمات و  السكان النازحينيحتاج 
 بشكل خاص. يشكلون الفئة السكانية الضعيفةنساء، ونساء حوامل ومعوقين وأطفال وكبار السن  تقودهاالتي 

  تقييم الحماية السريع في زمار، شمال غرب وعمل . قلق  التدقيق األمني تشك ل مبعث حماية في مواقع الال تزال
 فيوثائق القانونية، والتدخل التحديد عدد من القضايا، بما في ذلك القيود على تحركات ومصادرة على الموصل، 

 صول المساعدات اإلنسانية.و قضايا حماية الطفل و 

 
 االستجابة:

 في الحقل للمتابعة من قبل العاملين  المجموعةمع  حالياً عن ذويهم غير المصحوبين والمنفصلين  من األطفال طفالً  04تسجيل ما مجموعه  يجري
 جتماعي.اإل

  المتعلقة تخفيف المخاطر والخدمات و جتماعي إلالمعلومات حول العنف القائم على أساس النوع ا شخصاً  5،080خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى
حالةمن النساء،  شخصاً  851جتماعي في حاالت الطوارئ إلى تم تقديم الدعم النفسي واإلكما العنف الجنسي المتاحة. ب للرعاية  شخصاً  040 وا 

 المتخصصة المختلفة بما في ذلك إدارة حالة العنف الجنسي.
  اللوازم النسائية باإلضافة إلى توفير ة من مجموع 0،088 القطاعات في حمام العليل، تم توزيع ةطوارئ متعددة لحاالت الالثاني اتتوزيعالكجزء من

 .العنف الجنسيالمعلومات حول 
  في النركزلية التدقيق األمنيوفي مواقع  ،الحاج عليو القيارة وجدعة خازر زيلكان وحسن شام و يعمل شركاء المجموعة الفرعية لحماية الطفل في مخيمات 

جتماعي من خالل امرأة( الدعم النفسي واإل 418و رجالً  405من البالغين )شخصًا  558( وفتاةا 4،401، فتىا  4،408) طفالا  0،058تلقى و دان. نوم
 للطفل.صديقة المساحات الو  ةية النفسياألولاإلسعافات 

   التدقيقلسلطات على عمليات اتدريب و  فيما يتعلق بالتدقيق األمنيإجراءات التشغيل القياسية  الرسمية حولها الجهات يدعم الشركاء التنمية التي تعد. 
 حسن شام حماية في مخيمات الأداة مراقبة تقييم حول  522 ُأجري U3  خازر ومخيمM1 جري أُ آخر . باإلضافة إلى تقييم التابع لوزارة الهجرة والمهجرين

 علم والشرقاط.التقييم الحماية السريع في مخيم  بإجراء قامت مجموعة الحماية أيضاً كما في زمار، 

 

2,235 
 ، وامرأة، وفتى وفتاة تلقوا الدعمرجاًل 

 إلجتماعيوا النفسي
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 الثغرات والمعوقات:
 .توجد فجوة كبيرة في أنشطة حماية الطفل التي تستهدف المراهقين والمراهقات 
 جتماعية للنازحين.هناك حاجة لزيادة الخدمات النفسية واإل 
  ومواقع السير مسافات طويلة داخل المخيمات  ويتوجب عليهمالنازحون من محدودية الحركة، بما في ذلك كبار السن واألطفال المعوقين،  ما يعانيغالبا

 .األشخاصإلى تعزيز فرص الحصول على الخدمات لهؤالء  وهناك حاجةالطوارئ. 
  الخصوصية إعطاء القيارة لضمان  جدعة الطوارئ، بما في ذلك المخيمات ومواقع بشكل واضح فيالحمامات والمراحيض هناك حاجة لتمييز وفصل

مشاكل تخطيط مرافق المياه والصرف الصحي هناك، وتعمل على معالجتها. ومع  حول القيارةجدعة للرجال والنساء. وقد تم إخطار إدارة المخيم في مخيم 
 ذلك، هناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان الخصوصية وتخفيف مخاطر العنف الجنسي.

 
 

 التعليم  

 :اإلحتياجات
 المدرسة.لعدم اإللتحاق ب النازحينمن  طفل 04،888ضطر إ 
 التعليم، بعد أن تلق ي في حاجة إلى  حديثاً  هااستعادت التي تمت د غير معروف من األطفال في المجتمعاتهناك عد

 ألكثر من عامين. كانوا يدرسون في المدارس التابعة لتنظيم داعشأو  عن المدرسة كلياً  واغاب

 
 االستجابة:

 .وحسن شامخازر و  القيارة جدعة مخيمات  لتعلم مؤقتة فيا موقعًا من مواقع 45في  طفالً  5،804 إلى الوصول ●
 مناطق زمار والحمدانية لتعزيز استجابة التعليم في حاالت الطوارئ.في ( إمراءةً  1و رجالً  41التعليم ) موظفًا في مجال 04توظيف  من نتهاءتم اإل ●

 
 الثغرات والمعوقات:

 لتعليم حالياً ، وال يتلق ون افي سن المدرسة النازحينمن األطفال  طفالً  48،201 هناك. 
 .ال تزال بعض المدارس مغلقة أو يجري استخدامها ألغراض غير تعليمية، بما في ذلك مأوى للنازحين 
 صول توفيرها من أجل الو  يتعينالتي  اإلحتياجاتمن ، هناك الكثير اتخارج المخيم المساكنيجري حث الشركاء لدراسة احتياجات التعليم في  بينما

 والمجتمعات المضيفة. هااستعادت التي تمت في القرى اتخارج المخيم ألطفالل
  0،222إن عملية التوسيعات التي وصلت إلى أولوية.  صديقة لألطفال في المخيمالمساحات والنشطة التعليم التخطيط ألالتأكد من  مسألةمثل تزال تال 

مجموعة تنسيق التعليم للعدد الكبير المتوقع من األطفال المحتاجين. وأشارت  لتوفيركافية قطع األراضي الخصص بعد لم ت 4قطعة أرض في مخيم خازر 
دارة المخيم إلى تقديم الدعم في توفير   دعوة السلطات إلى تخصيص مساحة إضافية من المخيم.في مساحة إضافية، وسوف تستمر مجموعة التعليم وا 

 

 الدعم اللوجستي 

 االستجابة:

  851ما مجموعه تم تسل مmt 5280، أي ما يعادلm3 منظمة إنسانية 40المواد غير الغذائية نيابة عن حمولة ، من 
 .أكتوبر/ األولتشرين  41منذ 

 الى الحاج علي ومواقع  أسريةخيمة  8،222 نقلفي  والمهجرينإلى وزارة الهجرة دعم بتقديم المجموعة تقوم ال

3,521 
 مجموعة من اللوازم المدرسية المخزونة

 

 مربع متر  5280
من المواد غير الغذائية تم تسلمها بالنيابة 

 منظمةً  40عن 
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 القيارة. في قاعدة الطوارئ
 لحاج علي.في االمشترك  ، للقيام بالتخزينيجري نشر وحدتين للتخزين النقال 

 
 الثغرات والمعوقات:

 التمويل لتغطية تكاليف المشروع.يتم بعد تحديد لم . و دوالر أمريكيمليون  8.8تبلغ التكلفة التقديرية إلصالح جسر القيارة  ●
 

 

 في حاالت الطوارئ اإلتصاالت 
 االستجابة: 

 لموظفي المنظمات اإلنسانية من أجل  الالسلكيتوفير التدريب مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطوارئ في  ستمرت
 غير المستقر.في سياق األمن م بناء قدراته

  سالمة العاملين في هذا  في دعمتقدم الالتي تغطي المدينة والمناطق المحيطة بها و و في القيارة،  ذات تردد عال جداً الالسلكي مجموعة خدمات النشرت
 الموقع.

 مم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وكاالت األشركاء إثنين من اإلنترنت في مكاتب  تزويدنقاط مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطوارئ بتركيب  قامت
 القيارة. قاعدة موقع في للوصول إلى شبكة اإلنترنت

 حسن شام في مخيمات اإلتصاالت في حاالت الطوارئ نشاء خدمات ات إلتقييم إجراء من المقرر U3وزيلكان. 

 

 الثغرات والمعوقات:
 ليس هناك أي شي مهم لإلبالغ 

 

   التنسيق والخدمات والمشتركة  
 االستجابة: 

 المحيطة  إليها في المناطق رسم الخرائط في جميع المناطق التي يمكن الوصولو تقييم سريع  باجراء ريتش مبادرة تقوم
منذ حول النزوح  ةسريعمحات لستة  ريتش النزوح. وقد أنتجت وتحركاتمالمح رسم و ، اإلحتياجاتبالموصل، وتتبع 

؛ 4ومخيم زيلكان ؛والمهجرين الهجرةزارة التابع إلى و  4خازرمخيم : المواقع المشمولةوتضمنت لدعم عمل المجتمع اإلنساني.  أكتوبر/ األولتشرين  41
 .لحمدانية، وقضاء انمرودرة؛ و القيا ؛ ومخيم جدعة2 زيلكان مخيمو 

 لمنظمات غير الحكومية، لتطورات الصراع واألمن لعمليات مدينة الموصل  حولتقارير يومية  الحكومية الدوليةمة سالمة المنظمات غير أصدرت منظ
 (.صصتنسانية الموصل )المخبشكل شبه يومي لمركز العمليات اإلقامت بتقديم بيانات موجزة و 

  منظمات غير الحكومية في أربيل وبغداد خالل على مستوى عالي للتنسيقيين اجتماعين  بتيسير لمنظمات غير الحكومية في العراقالجنة تنسيق قامت
بين المنظمات غير الحكومية  اآلنية المعلومات التشغيليةبتيسير تبادل لجنة قامت هذه ستة. باإلضافة إلى ذلك، بلغ العدد الكلي الفترة المشمولة بالتقرير، و 

 .خصصتالمالمركز و 

 الثغرات والمعوقات:
 هم لإلبالغليس هناك أي شي م 

00 
ذات  موظفًا تم تدريبهم على اإلتصاالت 

 تردد عال جدا

0 
تشرين  41مراجعات النزوح السريع منذ 

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

 barber@un.org لإلستفسارات اأُلخرى: السيدة لويس باربر،
   www.reliefweb.int ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

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

 التنسيق العام

لتنسيق الجديدة اتدابير  وتتضمن. التنظيمية يستمر التنسيق بين الحكومة واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء اآلخرين من خالل مجموعة من الهياكل
رين مخيمات ومواقع الطوارئ من قبل لسلسلة من الزيارات الميدانية ل تنسيق الشؤون األمم المتحدة لومكتب  اتمركز المشترك لتنسيق األزموالوزارة الهجرة والمهج 

 لأُلسر آمن وكريم سكنالتعاون في تقديم  على تعزيزالزيارات  وستعمل هذهنوفمبر.  /تشرين الثاني 02ابتداًء من  أسبوع، ومن المقرر القيام بذلك لمدة اإلنسانية
ضم حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان وممثلي القوات العسكرية ومنسق الشؤون استشاري رفيع المستوى ي فريقل على المستوى اإلستراتيجي، تم تشكيو . النازحة

  الجهات الفاعلة في االستجابة اإلنسانية للموصل. كافةاإلنسانية لضمان التنسيق الشامل بين 

 

في  ات المشاركةنوفمبر. وتتألف خلية الطوارئ من أهم الوكاالت التي تقود المجموع/ تشرين الثاني 01في ثالث  ومن المقرر عقد إجتماع، نوتم عقد إجتماعي
هيكل التنسيق اإلستراتيجي بين شركاء يمث ل ال يزال الفريق الُقطري اإلنساني ثالث مرات في اإلسبوع. و ويلتقون  ،ويرأسها منسق الشؤون اإلنسانية ،االستجابة للموصل

، فقد شك ل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اتعلى مستوى العملي. و الحكومية لإلشراف على االستجابة اإلنسانية في العراق األمم المتحدة والمنظمات غير
 ناطقومنسقي الم بتعزيز التنسيق بين المجموعات المتخصص اإلنسانية مركز العمليات اإلنسانية في أربيل لدعم التخطيط التشغيلي للمجموعات. ويقوم هذا المركز

تدفق المعلومات السريع بين هياكل التنسيق  وتيسيركما يضمن هذا المركز التنسيق بين مختلف المجموعات  ،المنسقين ومنسق الشؤون اإلنسانيةكذلك مابين و 
صول المساعدات اإلنسانية وحماية و  تسهيل مهمةبالعسكري الدولي  -على أرض الواقع. ويقوم إطار التنسيق اإلنساني المدني المنفذيناإلستراتيجية والشركاء 

وزارة الهجرة و  اتتنسيق األزملمركز المشترك الذي يتألف من الوسيقوم الفريق العامل المشترك،  وضمان أمن العاملين في مجال المساعدات اإلنسانية. ،المدنيين
 .لموصللألسبوع لضمان التنسيق التشغيلي لالستجابة اإلنسانية مرة واحدة في ا، باإلجتماع تنسيق الشؤون اإلنسانيةمكتب األمم المتحدة لوالمهجرين و 

 

 

 

 خلفية األزمة 
 بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 0241 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعإندلع 
 ،0241 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 822،222 من أكثر وتسببت في نزوح بسرعة العنفتنامت آثار و  ،والفلوجة الرمادي مدينتي

 ديالى في محافظات مناطق ذلك في بما العراق، شمال من كبيرة وأجزاء الموصل مدينةبالهجوم واجتياح األخرى  المسلحة الجماعاتتنظيم داعش بالتعاون مع  قام
 اإلنسان حقوقانتهاك و  المدنيين ضد وممنهجة جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى وقد. الدين صالحو  ونينوى وكركوك

حيث بلغ عدد  أزمة إنسانية في العالم،العراق اآلن أكبر  وبذلك يواجه .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوطوُفرضت  األساسية، الخدمات وتوقف األساسية،
ماليين شخص بسبب العنف، ومن بين  1، نزح أكثر من 0241شخص. ومنذ كانون الثاني/ يناير ن ييمال 42أكثر من اإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاص

 مليون نازح في الوقت الحالي. 5.5هؤالء، هناك 
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