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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  22-12) 9رقم اإلنساني تقرير الوضع                                     

 
 

تكون األرقام والمواقع المدرجة  فمن المحتمل أن  ر الوضع، في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ونظرًا لسرعة تغي  اإلنسانية المتحدة لتنسيق الشؤون  األممتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب 
 . 2016 كانون األول/ ديسمبر 5. وسيصدر التقرير المقبل بحلول قراءة هذا التقرير عند في هذا التقرير غير دقيقة

  األحداثأبرز 
  شخص من  2،000أكثر من و نازح،  27،909هناك اآلن

، وهم ضين للخطرالمعر   انالسكومئات اآلالف من  ،العائدين
 .اإلنسانية المساعدةبحاجة إلى 

 
 المساعدات  بإيصالالحكومة والشركاء في المجال اإلنساني  تقوم

متى ما كان الوصول  داخل وخارج المخيمات إلى جميع المحتاجين
 .ممكناً 

 
  مدينة شرق تتضاءل إمدادات الغذاء والمياه الصالحة للشرب في

ن بالقرب من الخطوط األمامية خطر و المدنيويواجه الموصل. 
 أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا. األمر الذي، تنظيم داعشقناصة 

بعيدين عن  سيكونوامليون شخص إلى  عدده ما يصلبأن  رقد  ي  و 
 .في مدينة الموصلول اإلنساني الوص

 
 زم االستجابة لحاالت شخص في منطقة النمرود ح   37،000 ىتلق

لوازم المواد الغذائية والمياه و ، وشملت متعددةالقطاعات للالطوارئ 
 سلة غذائية من الحكومة. 4،000النظافة إلى جانب 

 

 

209،000 
تسلموا حصص شخص 

االستجابة لحاال ت الطوارئ 
الغذاء والماء ولوازم وتشمل 

تشرين  12النظافة )منذ 
 األول/ أكتوبر(

195،000 
شخص تسلموا المواد الغذائية 
التي تكفي لمدة شهر واحد 

تشرين األول/  12)منذ 
 أكتوبر(

121،000 
زلية شخص تسلموا اللوازم المن

شتاء ال لبما في ذلك لوازم فص
تشرين األول/  12)منذ 

(أكتوبر  

77،100  
طبية شخص تلق وا االستشارة ال

تشرين األول/  12)منذ 
 أكتوبر( 

24،000 
شخص نازح حاليًا في 

المخيمات ومواقع الطوارئ 
 والمجتمعات الم ضيفة

32،700 
فدين المساحة الم تاحة حاليا للوا

دد في المخيمات ومواقع  الج 
 الطوارئ
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 نظرة عامة على الوضع اإلنساني

شخص  2،000أكثر من ؛ نازح 27،905الستعادة السيطرة على الموصل من تنظيم داعش اإلسبوع السابع. وتؤثر األزمة في الموصل علىدخلت العمليات العسكرية 
بعيدين عن  سيكونوامليون شخص بأن  رقد  ي  من تنظيم داعش. و  حديثاً  هااستعادت التي تمت العائدين ومئات اآلالف من السكان معرضين للخطر في المناطق من

قوات  تلتزم، العمليات العسكرية في مدينة الموصلبينما تتكث ف غيرها من المناطق التي ال تزال تحت سيطرة تنظيم داعش. و  في مدينة الموصلالوصول اإلنساني 
ء في المجال اإلنساني شركاالحكومة واألمم المتحدة و ال إن  . الخروج اآلمنة من المدينةتحديد طرق من خالل ذلك و  ،اإلنساني العمل األمن بحماية المدنيين تحت مفهوم

 .متاحاً وصول المساعدات اإلنسانية  حالما ي صبحإلى جميع المحتاجين  يصلون
 

شخص خالل الفترة المشمولة  5،000أكثر من أعداد النازحين بشكل عام بارتفع 
مجموعة  مواصلةالحركة من شرق مدينة الموصل، على الرغم من  تتباطأو بالتقرير. 

والنمرود في الجنوب  ،مخيم خازر في الشرقشق طريقها نحو  األ سرصغيرة من 
تلعفر  قضاء النزوح من بلغت نسبة ،غربباتجاه الالعملية العسكرية سير مع و الشرقي. 
جديدة. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن النزوح الفي المائة من حركة  20أكثر من 

مخيم جدعة القيارة. إلى الجنوب الغربي  باتجاهمن تلعفر انتقلوا  أسرة على األقل 200
تلعفر، وهي منطقة  قضاءالنزوح داخل  إلى وجود المزيد منوتشير تقارير أخرى 

 لعبوات الناسفة والتهديد من قبل قناصة تنظيم داعش.بتلوثها الشديد بامعروفة 
 

لى الشرق والشمال الشرقي من الموصل، و الحكومة واألمم المتحدة.  التي أعدتهامخيمات الإلقامة في لى اإفي المائة من النازحين  90و نح ولجأ مخيمات خازر فإن ا 
M1 ، حسن شام وU3،  )في سبعة  شخص 32،294من  ألكثر ةاآلن مساحة إضافية متاح وهناك. ة في استقبال النازحينكاملالطاقتها  وصلت إلىوقيماوة )زيلكان

النازحين في ويقيم خ مس بحلول نهاية العام. شخص آخر  452،792تم التخطيط لها الستيعاب قيد اإلنشاء أو ي المخصصة هي إن قطع األراضمخيمات. 
 غير رسمية.سكن ضيفة وأماكن المجتمعات الم  

 
حصد في سلحة ونيران اإل قذائف الهاونتستمر و لمدنيين. ا مأمالخطوط األمامية محفوفة بالمخاطر مع ا مدينة الموصل المتاخمة الجهة الشرقية من ال يزال الوضع في
 بدأتالحاجة للبحث عن الغذاء والماء والرعاية الطبية حيث هذه ال تزال متاحة بسهولة. و مخاطر المشي في الشوارع  ينبغي على األ سر إدراكأرواح المواطنين. 

ةمقلقة حول ، وسط تقارير بالنفاذإمدادات الغذاء والماء  من  ضين للخطرالسكان المعر  في المجال اإلنساني الحكومة والشركاء وتدعم المدينة.  فيمن الغذائي األ شح 
عادةاستعادتها حديثا، إلى الجنوب الغربي من المدينة، السالمية التي تمت إلصالح محطة مياه مبذولة جهود هناك ، و المواد الغذائية اتتوزيعخالل  المياه الصالحة  وا 

مراكز صحية إضافية بإنشاء الحكومة والشركاء امت تنظيم داعش. وقالتي يقوم بها عدد ضحايا الهجمات أرتفع للشرب لضواحي شرق الموصل. وفي الوقت نفسه، 
ستقرار الحالة الصحية بالو لمعالجة اإلصابات  بجروح بالغة الم صابين لمدنيين إلسعاف ا شرق الموصل. وقد تم ارسال سيارات اسعاف اضافية من مناطققرب ا 

 إلى المستشفيات في أربيل أو دهوك. وايصالهم
 
 20أكثر من ت في المناطق القريبة من الخطوط األمامية. وقد وصل ةيلالستجابة اإلنسان، وذلك شركاءلل كبيراً  محفزاً يعتبر العسكري اإلنساني  -التنسيق المدني إن  

 وصول المساعدات اإلنسانية، وغالباً  وتأمينلتقييم األوضاع األمنية  مؤخراً  هااستعادتالتي تمت المناطق إلى  تنسيق الشؤون اإلنسانيةالمتحدة لاألمم بعثة بقيادة مكتب 
في شكل  هااستعادتلتي تمت االطارئة للمناطق  اإلنسانية لشركاء لنقل المساعداتأمام اد الطريق يتمهببعثات الوصول وتقوم . توقف القتال هناكبعد أيام فقط من 

حاالت االستجابة ل اتتوزيع وصلتخالل الفترة المشمولة بالتقرير، و الصرف الصحي والنظافة الصحية، والرعاية الصحية. خدمات لألكل والماء و  ةجاهز أغذية 
 غذائية في المنطقة.سل ة  4،000 بتسليم هجرة والمهجرينوزارة الكما قامت النمرود. ناحية  قرية في 27شخص في  37،000مشتركة بين الوكاالت إلى اللطوارئ ا
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تفتح بل كسب العيش في األماكن التي لم في الحفاظ على أسرهم واستعادة س  ًا يتمث ل تحديلهم والعائدين إلى هذه المناطق اختاروا البقاء في مناز  ويواجه السكان الذين
 أشكالت شك ل جزًء من  ،الشتاء وتوفير لوازم ،ألطفالوتلقيح ا، بشكل دوري توزيع حصص غذائية تكفي لشهر واحدفإن  بعد تسليم اإلغاثة الفورية،و . بعد األسواقفيها 

وزارة الهجرة  قامتشمال العراق،  المنجمدة فيدرجات حرارة فصل الشتاء  منالناس  حمايةلضمان و المجتمعات المحلية الضعيفة.  لدعمالمساعدة  عديدة من
 نوفمبر. /تشرين الثاني 23و 27 في الفترة ما بينخيمة  2،100بطانية و 21،500من  بتوفير أكثروالمهجرين 

 

 التمويل

 
 
 
 

 من المائة في 92 حوالي يمثل ما دوالر أمريكي للنداء العاجل للموصل، وهو مليون 272.2وبلغت  المساهماتإرتفعت قيمة  نوفمبر، تشرين الثاني/ 29 من اعتباراً 
مدادات الطوارئ.  . واصل الشركاءويجري التأكد من ذلك إضافي تمويل إلى تلق ي وتشير تقارير. المطلوب المبلغ قدوم  معو تكثيف جهود التأهب لتعزيز قدرة المخيم وا 

ةتتطلب األولويات اإلنسانية  الموصل،المناطق الحضرية في  إلىالقتال  فصل الشتاء، واحتدام شركاء يخطط ال ولذلك. موارد إضافية حتياجات المتزايدةواإل الم لح 
وهناك حاجة لمزيد من التمويل لتلبية اإلحتياجات لألزمة المتفاقمة في ظل الظروف المعقدة، المحتاجين.  لجميع ليتسنى لهم االستجابةألولويات جديدة عند ظهورها 

التابع إلى  الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئإلى  طلبتقديم في ويجري النظر  وال تزال بعيدة عن اإلستعداد الكامل للسيناريو الناجم عن توقع حدوث االسوأ.
 تعهدواحيث للحصول على التبرعات العينية، تحاد األوروبي اإلفي إلى آلية الحماية المدنية طلب يجري تقديم كما . تنسيق الشؤون اإلنسانيةاألمم المتحدة ل مكتب

في أي ، / ديسمبرصل الدفعة االولى من التبرعات العينية إلى أربيل في أوائل كانون األولتومن المتوقع أن  خيمة. 1،000وبطانية  12،000 أكثر منبتوفير 
 من الموصل. األ سرالوقت المناسب لتوفير سلع الشتاء والمأوى آلالف 

 
ما يقرب من ثلث مجموع بلم يتم الوفاء  ،حتى اآلنو . المراجعةقيد  حالياً هي  لموصللبما في ذلك االستجابة  ،2012اإلجمالية للعراق في عام  التمويل إن  متطلبات

لتوفير  مليون دوالر أمريكي 931من المبلغ المطلوب البالغ  فقط في المائة 22لعراق لخطة االستجابة اإلنسانية  وبلغ تمويل. 2013 لعام اإلحتياجات التمويلية
 .من الفئة السكانية الضعيفةمليون عراقي  2.7نقذة للحياة إلى المساعدات الم  
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 االستجابة اإلنسانية
 آلية االستجابة السريعة     

 :اإلحتياجات
 يتماشى مع فيما فوري الدعم المستوى االول من الإلى  السكان المتنقلين ممن هم بحاجة تواصل ارتفاع أعداد

 اتجاهات النزوح.
 إلى تلك المتوجهة أو  مؤخراً  هااستعادتالتي تمت النازحة في المجتمعات المضيفة في المناطق  األ سر تحتاج

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

 

 االستجابة:
  9،252، بما في ذلك شخص 19،907أ سرة ) 7،420مجموعات آلية االستجابة السريعة إلى حصة من  4،727خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم توزيع 

لى ، و ديبكهو حسن شام، و الى مخيمات خازر،  الوافدةسر النازحة على األمجموعات التم توزيع معظم كما (. طفالً  سرة نازحة أ   442قيماوة )زيلكان(، وا 
 بعشيقة. في ناحية ( في بايبوخت،شخصاً  2،743)

  نازح  27،122 توزيع حصص المساعدة إلىب شركاء آلية االستجابة السريعةقام أكتوبر، تشرين األول/  12الموصل يوم العسكرية في منذ بداية العملية
ون المساعدة مخيمات ومواقع الطوارئ. وبذلك يرتفع إجمالي عدد األشخاص الذين يتلق  الفي  شخص 94،905في المناطق التي تمت استعادتها حديثًا، و

النزوح ألنه يشمل تتبع أعلى من سجالت  اإلجماليالرقم  إن  طفل.  31،407شخصًا، من بينهم  119،092آلية االستجابة السريعة إلى من خالل 
 .وا عد ة مراتوعادوا إلى منازلهم، أو الذين نزوح نزحوااألشخاص الذين 

 

 

119،092 
شخص تسلموا حصص آلية 

تشرين  12) منذ  االستجابة السريعة
 (أكتوبر/ األول
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 الثغرات والمعوقات:
   األ سرفي 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
  خيمات حسن شامم وصلتقد و . ثابترتفاع بشكل في اإلآخذ النزوحU3 ، خازر و،M1  إلى قيماوة )زيلكان( اآلن و

 الشركاء.التنسيق مع بالحكومة هي قيد اإلنشاء التي تقوم بها مناطق التوسع أن  . اإلستيعابية اقاتهاط املك
 
 

 االستجابة:

 خازر  مخيمات فتح تمM2  هناك ، في حينشخصاً  32،294تصل إلى الحكومة والشركاء في المجال اإلنساني قدرة مخيم مشتركة  وتمتلكلعلم / ربيدة. او 
قع في الفترة المو لعدة بعثات تخطيط  وأ جريتخطط لها. م( قيد اإلنشاء أو قطة أرضة م خصصة 25،792) شخصاً  452،792من  ألكثرمساحة إضافية 

 المشمولة بالتقرير لتحديد مواقع إضافية جديدة.
  دارة المخيم  يستمر الصحة، و المياه والصرف الصحي، والخدمات اللوجستية، و مجموعات المأوى، ل ليتسنىدعم إعداد مواقع الطوارئ في شركاء تنسيق وا 

 تقديم المساعدة والخدمات.والتعليم  ،ةحمايالاألمن الغذائي و و 
  شركاء.الدارة المخيمات من إلتوظيف قدرات إضافية المجموعة تدعم 

 
 الثغرات والمعوقات:

  كما أن  ضوابط .إزالة األلغامإنعدام األمن وأنشطة بعض المواقع حاليًا بسبب للقيام باإلستعداد الالزم في لشركاء عائقًا أمام االوصول تشكل عملية زال تال 
 الجديدة.  المواقع بعض الناجم عن األلغام المرتجلة يتسبب في تأخير إنشاء الكبير التلوث وكذلك األراضي، استخدام

 قعتلك الموا الى المتنقلين النازحين وصول من للتأكد في إعداد مساحات سكنية، السريع االستعداد المخيمات إلى في الدعم خدمات عملية إنشاء تحتاج 
 مفاجئة، يمكن توفير عدد كبير من قطع األراضي المتاحة، ولكن من دون خدمات. نزوح وعند حدوث موجة .كافة الخدمات والمرافق إلى
 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :اإلحتياجات

  السكان المحتاجين إلى المساعدة، بما في وتشمل  ،لمخيمات إلى المواد غير الغذائيةداخل وخارج ا السكانيحتاج
الضعيفة األخرى المتبقية السكانية الذين يقيمون مع عائالت مضيفة والفئات و مؤقتة،  آويمفي  القاطنة األ سر ذلك

 ها.في منازل
 كريم.الإلى المأوى المناسب و  داخل وخارج المخيماأل سر النازحة  تحتاج 
  ولوية.األحتياجات ذات من اإل طانياتالبدافئة و المالبس والالمأوى عتبر ي  درجات الحرارة في فصل الشتاء،  انخفاضمع 

 
 

294،23 شخص يمكن اسكانهم اليوم في   
 المخيمات ومواقع الطوارئ

121،009 
اد الذين حصلوا على المو  األشخاصعدد 

/ األولتشرين  12غير الغذائية منذ 
 أكتوبر
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 االستجابة:
  اقتراب مع و المخيمات.  خارج الموارد ضعيفة ة في المخيمات والمجتمعاتيالمواد غير الغذائية األ سر  ة منمجموع 20،139 ، تم توزيعاالستجابةمنذ بداية

بما في ذلك  الضرورية،الشتاء  لوازمأسرة(  9،990من مجموع )األ سر في المائة من  49 تسلمت خالل الليل،المئوي الصفر  إلىحرارة اآلن الدرجات 
مثل  مكملةً  موسميةً  اً أسرة سلع 20،139 ما مجموعه سخانات المياه، وجراكن الوقود والحصير الحرارية. وباإلضافة إلى ذلك، تلقى ما ال يقل عن نصف

المواد غير الغذائية منذ توزيعات من خالل  مل إليهو وصتم ال نوأدوات المطبخ. وبذلك يرتفع العدد اإلجمالي لألشخاص الذياألحذية والسجاد والبطانيات 
 .شخص 121،009 أكتوبر إلىتشرين األول/  12

  مجموعات المالبس الشتوية.أ سرة أيضًا  5،977تلق ت 
  موصوله فورمخيمات الالحلول الطارئة للسكان في لتوفير مخيمات ومواقع الطوارئ. و الخيمة عائلية لتوفير المأوى في  12،202ما مجموعه  تركيبتم 

عة من مجموعات سد المنافذ في مجمو  1،400تم تقديم كما  أسرة. 2،294 على على المدى القصير، تم توزيع مجموعات المأوى في حاالت الطوارئ
 من الصراع. إلى المباني المتضررةلماء لمنع تسر ب االمخيمات خارج  ألسرحاالت الطوارئ إلى ا

 
 

 الثغرات والمعوقات:
  المدى القصير. علىمأوى الاستجابة في أولوية ، وهي حاجة ماسةتشكل مخيمات النازح في  15،000مأوى 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 لأل سراالستجابة عم هناك فجوة في د 
  في  تقدم على الرغم من إحراز المجموعة،المأوى / المواد غير الغذائية التي تعمل خارج في إلى مزيد من التنسيق مع الجهات الفاعلة هناك حاجة مستمرة

 .الشأن هذا

 

 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  األ سر تحتاج

 في شكل حصص غذائية شهرية.الالحقة 
  المقيمين والمجتمعات المضيفة و  النازحينهم ، بما فيهااستعادت التي تمت في المناطقضعيفي الموارد يحتاج السكان

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

   ما تشكالن مخاوفهم الرئيسية،حيث غالبًا ة فرص العمل وارتفاع أسعار المواد الغذائي ، إلى أن  شحةاأل سر في المناطق التي تمت استعادتها حديثاً شير ت
 .للحصص الغذائية يفتقرون إلى نظام التوزيع العام

 

 االستجابة:
  ،(، بما في ذلك: شخص 71،199أسرة ) 2،015ل  يوماً  70لمدة تكفي  حصص غذائية جافة بتوزيع مجموعةالشركاء قام خالل الفترة المشمولة بالتقرير

التي المناطق منطقة من  12في  شخصًا من الفئة السكانية الضعيفة 21،275و(؛ وحسن شام وجدعة القيارة M1نازح في ثالثة مخيمات )خازر  9،454
 ، بما في ذلك كوكجلي والشورة والقيارة وحاج علي وبايبوخت.هااستعادتتمت 

195،021 
شخص تم الوصول إليهم من خالل 

 70دة لم التي تكفي الحصص الغذائية
  أكتوبر/ األولتشرين  12يومًا منذ 
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  دية وحمام العليللعوا قعالوالفي مركز الشورة مخيمات نازحًا داخل وخارج ال 14،950غذائية جاهزة ل وجبة  4،900توزيع ب المجموعةشركاء قام. 
 في مناطق شرق الموصل والقيارة.الحصص الغذائية الجافة حصة من  3،500توزيع أكثر من ب قامت وزارة الهجرة والمهجرين 

 
 الثغرات والمعوقات:

  قيود كما أن  إلى حد كبير بسبب القيود األمنية واإلجراءات اإلدارية لمرور البضائع.  تحدياً يشكل  مؤخراً  هااستعادت التي تمت الوصول إلى المناطقال يزال
 الشركاء. لدى أنشطة التقييم والرصد عرقل أيضاً تالوصول 

  الفاضلية، و إليها حديثًا، بما في ذلك بايبوخت، التي أمكن الوصول تقديم المساعدات الغذائية في المناطق و تواصل المجموعة تعزيز التنسيق بين الشركاء
 حتياجات اإلنسانية على أرض الواقع.الموارد لتلبية اإل الحصول على أكبر قد منواصل الجهود لضمان تتو  وديرج، وتليارة.

 

ة   الصح 

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

 الصحية.
  في بعض المواقع، هناك نقص في و 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 عددلمناطق الحضرية في الموصل، اإلى القتال  وصولمنذ  اإلرتفاعالرعاية آخذ في  منوا 

 .الكبير

 االستجابة:
  في المائة عن الفترة  40مستوى الدرجتين الثانية والثالثة، أي بزيادة قدرها على رعاية لحالة طبية ل 249خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تمت إحالة

 نوفمبر(.تشرين الثاني/  20-14المشمولة بالتقرير السابق )
  صابات ومعظمهم بعياراتبجروح، شخصًا  52تم اإلبالغ عن إصابة في المائة عن الفترة  75 بنسبة زيادة ويشكل ذلك ،الهاونو األلغام  ناجمة عن نارية وا 

 المشمولة بالتقرير السابق.
  توفيرتم كما . وكرمليسفي كوكجلي  حاالت اإلصاباتالستقرار مركزين في شرق مدينة الموصل، تم فتح  لإلصابات العناية الفوريةاستجابة الحتياجات 

 منقرب بالإضافية للعناية باإلصابات راكز متقييم لتحديد العمليات تستمر سيارات إسعاف إلى مديرية صحة نينوى لدعم خدمات اإلحالة. و  يثمان
 الموصل.

  لألطفال دون سن الخامسة من استشارة  1،339، بما في ذلك استشارة طبية 9،392خالل الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى الشركاء في مجال الصحة
ستشارات كانت اإلمن هذه  1،014 بأن الرعاية الصحية اإلنجابية. وذكرت مديريات الصحة في دهوك وأربيل ونينوىاستشارة حول  1،444العمر و

 ية.األوللرعاية الصحية ل
  جرعة من لقاحات الحصبة وشلل األطفال. 3،232 بتقديمالسلطات الصحية قامت 
  خازر و )جدعة، التدقيق األمني مواقع و مخيمات الشركاء الصحة بتوفير الخدمات الصحية لألسر النازحة في قامM1 ، حسن شامو U3 ،وموقع وقيماوة ،

 الوصول إليها حديثًا. التي أمكن في المناطق لفئة السكانية الضعيفةكذلك لو  ،نركزلية(ال األمني فيالتدقيق 
 

 الثغرات والمعوقات:
 ية عائقًا في ايصالاألمنوت شك ل المسألة . الفارةاحتياجات األ سر  لتلبيةوتقديم الخدمات  والعناية باإلصاباتستجابة الخطط ا تلبيةالجهود لضمان  تظافر 

 دينة الموصل.لشرق ممستلزمات الاألدوية و 
  حديثاً الوصول إليها التي أمكن جتماعي في المخيمات والمناطق توفير خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي واإلهناك حاجة إلى زيادة  

77،122 
 12تم تقديمها منذ  طبيةإستشارة 

 أكتوبر/ األولتشرين 
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  الحصول على األدوية والعالج للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.هناك حاجة إلى تأمين 

 
 

  والصرف الصحي والنظافة الصحية المياه

 :اإلحتياجات
 خدمات المياه والصرف الصحي. إلىمخيمات النازح في  54،000 يحتاج أكثر من 
   تقارير  كما تشير، بشكل عامإلى سوء نوعية المياه  حديثاً  هااستعادت التي تمت في المناطق ات أ جريتشير تقييمت

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

 .خاص

 
 

 االستجابة:
  المؤقتة.العبور نازح خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات والمواقع  59،123تسل م 
  مستلزمات النظافة والدالء  ، من خاللالنمرود ناحية قرية في 27شخص في  37،000 ة إلىمتعدداللقطاعات لاالستجابة للطوارئ وصلت توزيعات

 المياه لمدة شهر واحد.أقراص تنقية و البالستيكية 
  خارج المخيم موقعاً  13 في شخص 77،552 إلى ستجابةاالمنذ بداية  المياه بالصهاريجنقل وصلت خدمة. 
  رض في مواقع العبورأقطعة  292 وكذلك، لتستخدم في خدمات الماء والصرف الصحي وموقع طوارئ مخيماً  14في  ة أرضقطع 12،513 تهيئةتم 

 نازح. 103،299وبشكل عام، تبلغ قدرة قطع األراضي المخصصة  .المؤقتة
 

 الثغرات والمعوقات:
 هااستعادتالتي تمت خيارات إضافية إلعادة تأهيل محطات معالجة المياه أو تقديم حلول معالجة المياه المتنقلة التكميلية في المناطق هناك حاجة عاجلة ل. 
  أعداد النازحينألي ارتفاع مفاجئ في  كافيلإلستعداد البناء مواقع طارئة تركيب خدمات المياه والصرف الصحي إلى تحتاج عملية. 

 

 

 الحماية
 :اإلحتياجات

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

 القيود المفروضة على حرية تنقلهم من مناطق  يواجهونتقييمات الحماية السريعة أن بعض النازحين والعائدين  وجدت
 وكفروك. ةغير آمنة، بما في ذلك في الشور 

 المدنيين مدينة الموصل على سالمةالمتفجرات من مخلفات الحرب في و  العبوات الناسفةالناجم عن  تلوثال يؤثر ،
 ويعيق وصول المساعدات اإلنسانية.

 

221،235 
تم الوصول إليهم من خالل  شخص

الصرف الصحي خدمات المياه و 
 داخل وخارجوالنظافة الصحية 

  اتمخيمال

20،722 
 النفسي ، وامرأة تلقوا الدعمرجاًل طفاًل و 

منذ  أو الدعم النفسي األولي إلجتماعيوا
 تشرين األول/ أكتوبر 12
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 االستجابة:
  2،139( وفتى 7،591و ،فتاة 7،999آخرين ) طفالً  2،429تماعي. وتلقى ج( الدعم النفسي واإلفتى 7،199و ،فتاة 7،053) طفالً  3،255تلقى 

للمتابعة   عن ذويهم تم تسجيل سبعة من األطفال غير المصحوبين والمنفصلينكما ( اإلسعافات األولية النفسية. رجالً  1،075، إمرأةً  1،174الوالدين )
 .(فتى 55فتاة،  17)68 من قبل العاملين في القضية، ليصل المجموع إلى 

  المتاحةتخفيف المخاطر والخدمات و جتماعي إلالمعلومات حول العنف القائم على أساس النوع ا شخص 7،910خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى 
حالة، في المخيمات من النساء شخصاً  411جتماعي في حاالت الطوارئ إلى الدعم النفسي واإلتم تقديم كما . في المخيمات العنف الجنسيالمتعلقة ب  وا 

إمرأة الدعم النفسي  1،245، تقلت توبرتشرين األول/ أك 12ومنذ  للرعاية المتخصصة المختلفة بما في ذلك إدارة حالة العنف الجنسي. شخصاً  32
حالة  .للرعاية المتخصصة أةً إمر  224 اإلجتماعي في حاالت الطوارئ وا 

  من قبل فرق  ةحال 292الدعم النفسي واالجتماعي العام، وقد أحيلت  آخر من خالل شخصاً  7،129ل إلى و صو توبر، تم التشرين األول/ أك 12منذ
 المساعدة المتخصصة. للحصول علىالحماية المتنقلة 

 تشرين  25-24نمرود في في  ةمتعدداللقطاعات لطوارئ ة لحاالت الالثاني اتتوزيعالكجزء من  ،أ سرة 10،000على ة من اللوازم النسائية مجموع تم توزيع
 .الثاني/ نوفمبر

 من خالل التوعية بالمتفجرات شخصاً  494 إلى عمال المتعلقة باأللغاملألشركاء المجموعة الفرعية  وصل. 
  فترة ما وفي الوخارج المخيمات.  اتكتوبر لتحديد احتياجات الحماية في المخيم/ أتشرين األول 12منذ  ةلحماية السريعاتقييمات تقييمًا من  14تم إجراء

 وبايبوخت. ،كفروكة والعلم، و في الشور  ةلحماية السريعاأربعة تقييمات  أ جريتنوفمبر،  تشرين الثاني/ 22و 21بين 

 
 الثغرات والمعوقات:

  ال يزال وصول المساعدات كبيرةً  جوةً فجنوب الموصل في مناطق  مناطق التي تمت استعادتها حديثاً في ال الدوريةعدم وجود أنشطة رصد الحماية يشك ل .
 العبوات الناسفة والمتفجرات من مخلفات الحرب.و بسبب الوضع األمني،  تحدياً  ي شك ل اإلنسانية

  آليات المصالحة المجتمعية.تفعيل ون من د ظيم داعشعتقد بأن لهم صلة مع تني  الذين ألفراد تجاه االحماية الفعالة تتأثر خدمات 
 جنوب الموصل. ًا في مناطقرئيسي اً واقع النزوح عائقفي بعض م  ينالمدني تش كل سالمة 
 .توجد فجوة كبيرة في أنشطة حماية الطفل التي تستهدف المراهقين والمراهقات 
 جتماعية للنازحين.هناك حاجة لزيادة الخدمات النفسية واإل 
 الخدمات لهؤالء  وفيرتإلى تعزيز فرص  لذا هناك حاجةمسافات طويلة داخل المخيمات ومواقع الطوارئ. للسير ل المعوقينو كبار السن  ما يضطرالبا غ

 األشخاص.
  والنساء وتخفيف  الخصوصية للرجالإعطاء الطوارئ، لضمان  المخيمات ومواقع للنساء والرجال فيالحمامات والمراحيض هناك حاجة أكبر لفصل

 مخاطر العنف الجنسي. 

 

 التعليم  

 :اإلحتياجات
 المدرسة.لعدم اإللتحاق بمن النازحين  طفل 25،400ضطر 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 من مواقع فتيان( %50فتيات و %50) طفالً  7،521 إلى الوصول ●

5،242 
من  17فتًى وفتاة تم تسجيلهم في 

 المساحات التعليمية المؤقتة
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 في مخيمات خازر وحسن شام.التعويضية دروس المن  واستفادوا( فتاة 352، فتى 279) طفالً 1،793تم مؤخرًا تسجيل  ●
شخصًا لتيسير  14تعيين كما تم  .(سابقاً  )زيلكان قيماوة ي مخيمف ( بعد سنتين من دون الحصول على التعليمفتاة 792، فتى 479) طفالً  925 تم تسجيل ●

 )زيلكان( وتدريبهم على التعليم في حاالت الطوارئ وتخطيط الدرس. قيماوة مخيملذكور(  3إناث و  9التعليمية ) العملية
 

 الثغرات والمعوقات:
 لتعليم حالياً ، وال يتلق ون افي سن المدرسة النازحينمن األطفال  طفالً  19،359 هناك. 
  غير تعليمية، بما في ذلك مأوى للنازحين.ال تزال بعض المدارس مغلقة أو يجري استخدامها ألغراض 
  صول توفيرها من أجل الو  يتعينالتي  اإلحتياجاتمن هناك الكثير ولكن ، اتخارج المخيم المساكنيجري حث الشركاء لدراسة احتياجات التعليم في

 والمجتمعات المضيفة. هااستعادت التي تمت في القرى ألطفالل
  أولوية.  شك لت صديقة لألطفال في المخيمالمساحات والنشطة التعليم التخطيط ألالتأكد من  مسألةزال تال 
 

 الدعم اللوجستي 

 االستجابة:

  959ما مجموعه تم تسل مmt ،(5،430m3)  إنسانيةمنظمة  12المواد غير الغذائية نيابة عن حمولة من. 
  اللوجستية من موظفًا يعمل في مجال الخدمات  23ل  قيماوةدارة المخازن والسلع في مخيم إلنظمت المجموعة دورة

 الحكومة والمنظمات غير الحكومية المحلية.
 

 
 الثغرات والمعوقات:

 التمويل لتغطية تكاليف المشروع.يتم بعد تحديد لم . و دوالر أمريكيمليون  5.9تبلغ التكلفة التقديرية إلصالح جسر القيارة  ●
 

 

 في حاالت الطوارئ اإلتصاالت 
 االستجابة: 

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

  جدعة القيارة، وقاعدة القيارة، والحاج علي، وتقوم مجموعة اإلتصاالت في التي تغطي و في القيارة،  ذات تردد عال جداً الالسلكي مجموعة خدمات النشرت
 في زمار. ذات تردد عال جداً الالسلكي خدمات حاالت الطوارئ أيضًا بتوفير 

 حسن شام في مخيمات اإلتصاالت في حاالت الطوارئ نشاء خدمات إلات تقييم إجراء من المقرر U3( زيلكان، وقيماوة). 

 

 الثغرات والمعوقات:
  اإلتصاالت في حاالت الطوارئي شكل الوصول إلى الموقع تحديًا لبعض أنشطة 

 

  اً مربع اً متر  5،430
من المواد غير الغذائية تم تسلمها بالنيابة 

 منظمةً  12عن 

5 
حاالت  فياإلتصاالت مواقٍع تم تزويدها ب

 الطوارئ لالستجابة للموصل
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   التنسيق والخدمات والمشتركة  
 االستجابة: 

 اإلحتياجاتوتتبع إليها،  رسم الخرائط في جميع المناطق التي يمكن الوصولو تقييم سريع  باجراء ريتش مبادرة تقوم ،
شرق حول تقريرًا جديدًا  ريتشمنظمة  أصدرت هذه الفترة المشمولة بالتقرير خاللو النزوح.  وتحركاتمالمح رسم و 

 مخزونات الغذاء المستنفذ، وعدم الحصول على الكهرباء والوقود والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية.من خالله حددت و  مدينة الموصل
  بوابة الموصلتستمر عملية تتبع الطوارئ التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في تقديم المعلومات حول حاالت النزوح اليومية عبر. 

 الثغرات والمعوقات:
 بالغليس هناك أي شي مهم لإل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنسيق العام
حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان وممثلي القوات العسكرية ومنسق الشؤون ، ع قد اجتماع ثالث للفريق اإلستشاري األعلى ضم على المستوى اإلستراتيجي

وتتألف خلية  الجهات الفاعلة في االستجابة اإلنسانية للموصل. كافةالتنسيق الشامل بين ويضمن الفريق اإلستشاري األعلى  / نوفمبر.تشرين الثاني 29في اإلنسانية 
ال يزال الفريق ثالث مرات في اإلسبوع. و ويلتقون  ،ويرأسها منسق الشؤون اإلنسانية ،في االستجابة للموصل ات المشاركةالطوارئ من أهم الوكاالت التي تقود المجموع

على مستوى . و هيكل التنسيق اإلستراتيجي بين شركاء األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإلشراف على االستجابة اإلنسانية في العراقيمث ل الق طري اإلنساني 
رين والمخيمات ومواقع الطوارئ من قبل ستة سلسلة من الزيارات الميدانية لأ جريت ، اتالعملي األمم المتحدة ومكتب  اتممركز المشترك لتنسيق األز وزارة الهجرة والمهج 

دارة المخيم ، ومجموعةتنسيق الشؤون اإلنسانيةل . نوفمبر/ تشرين الثاني 23-21ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في الفترة ما بين  تنسيق وا 
ات، تنسيق األزملمركز المشترك الذي يتألف من الالعامل المشترك، وسيقوم الفريق  .النازحةلأل سر  آمن وكريم سكنالتعاون في تقديم  على تعزيزالزيارات  وعملت هذه

. لموصللمرة واحدة في األسبوع لضمان التنسيق التشغيلي لالستجابة اإلنسانية ، باإلجتماع تنسيق الشؤون اإلنسانيةمكتب األمم المتحدة لو  ،وزارة الهجرة والمهجرينو 
كما يضمن هذا المركز التنسيق بين  ،المنسقين ومنسق الشؤون اإلنسانيةكذلك مابين و  ومنسقي المناطق المجموعات بتعزيز التنسيق بين المتخصص ويقوم هذا المركز

 -على أرض الواقع. ويقوم إطار التنسيق اإلنساني المدني المنفذينتدفق المعلومات السريع بين هياكل التنسيق اإلستراتيجية والشركاء  وتيسيرمختلف المجموعات 
 وضمان أمن العاملين في مجال المساعدات اإلنسانية. ،وصول المساعدات اإلنسانية وحماية المدنيين تسهيل مهمةبالعسكري الدولي 

 

 يومياً 
وصلتجري عملية تتبع النزوح ألزمة الم  
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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 األ خرى: السيدة لويس باربر،
   www.reliefweb.int ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

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

 

 

 خلفية األزمة 
 بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 2014 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعإندلع 
 ،2014 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 500،000 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 اتضغوطوف رضت  األساسية، الخدمات وتوقف األساسية،
ماليين شخص بسبب العنف، ومن بين  4أكثر من  ، نزح2014شخص. ومنذ كانون الثاني/ يناير ن ييمال 10أكثر من اإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاص

 مليون نازح في الوقت الحالي. 7.7هؤالء، هناك 
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