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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 
                                   (3182/ يناير كانون الثاني 32-32)81رقم  اإلنسانيتقرير الوضع 

 
رقام والمواقع المدرجة 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  

 . 2016 شباط/ فبراير 6قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

  األحداثأبرز 
  ًنازح 868،311 كان هناك، 3182يناير كانون الثاني/  32من  اعتبارا 

 811،111ومنذ بداية األزمة، نزح حوالي الموصل. الطارئة في بسبب األزمة 
 .العائدينشخٍص من  21،111وهناك حوالي  شخص،

 
 يزال ُيشك ل النقص الكبير في ميا  الشرب مبعث قلٍق إنساني كبير ال  

اليًا ح يالشركاء في المجال اإلنسانفي مناطق شرق مدينة الموصل. ويقوم 
تبر هذا العمل يع متٍر مكعٍب من الميا  بالصهاريج يوميًا، ولكن 8،211بنقل 

 .مجرد تدبير مؤقت لمساعدة الناس لحين عمل شبكة الميا 
 

  .رة من في الفتو ال تزال معدالت اإلصابات مرتفعة بالقرب من مناطق الجبهة
، تم 3182كانون الثاني/ يناير  32 وحتى 3186تشرين األول/ أكتوبر  82

من المدنيين إلى المستشفيات الرئيسية في  اً جريح 8،622إرسال أكثر من 
ي المستشفى الجراحمنذ فتح و أربيل لتلقي الرعاية الخاصة باإلصابات. 

يناير، كانون الثاني/  1يوم  سريراً  21الذي يضم في برطلة  الثاني الميداني
 .كبرى جراحيةة عملي 812حوالي وأجريت  مصابًا، 283تمت معالجة فقد 

 
 رق مدينة مناطق ش في / ينايركانون الثاني 33مدرسة في  21 ُأعيد فتح

طفل الستئناف  32،111أكثر من  يفسح المجال أمام، مما الموصل
 األنشطة التعليمية.

 
 
 
 

،111136  
داخل وخارج  شخص

تسلموا ُحزم  المخيمات
، وشملت الطارئةاالستجابة 

النظافة الغذاء والماء ولوازم 
 (أكتوبر/ األولتشرين  82منذ )

186،111 
داخل وخارج شخص 
حصلوا على  المخيمات

خدمات الماء والصرف 
تشرين  82)منذ الصحي 
 (أكتوبر/ األول

112،283  
استشارة الطبية تم تقديمها )منذ 

تشرين األول/ أكتوبر( 82  

 868،111 
نزحوا بسبب القتال  شخص

)منذ  الدائر في مدينة الموصل
(تشرين األول/ أكتوبر 82  

821،111 
في المخيمات  حالياً نازح 

 ومواقع الطوارئ 

2،211 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

للوافدين الُجدد في المخيمات 
 ومواقع الطوارئ
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 

موجات نزوح جديدة هناك العائدين من مخيمات خازر وحسن شام إلى مناطق شرق مدينة الموصل بشكل ملحوظ في األسبوع الماضي، ولكن ال تزال  عدد ارتفع
كانون  32يوم  الذي كان فيه نازح، أي تقريبًا نفس العدد 868،311 بلغ عدد النازحين ،كانون الثاني/ يناير 32شرق مدينة الموصل. وبتأريخ  مناطق مستمرًة من

 شخص على مدار األسبوع. 2،311الثاني/ يناير، على الرغم من نزوح 
 

ى ذلك وقد أد   .السكنيةحياء من األ المزيد تأمينبقوات األمن العراقية  كلما قامتموصل، مدينة ال مناطق شرق وصول الشركاء في المجال اإلنساني فيع توس  يستمر 
متعددة التي تحتوي على المواد الغذائية الفي األسبوع الماضي، تم توزيع حزم مساعدات القطاعات و . على نحو متزايد إلى حاجة الناس إلى المساعدات اإلنسانية

مدادات الميا  ومواد النظافة والبسكويت عالي الطاقة  شخص في  282،211ى ما يقرب من تلق  قد مدينة الموصل. و  شرقالسكنية شخص في األحياء  62،111 علىوا 
متعددة ألول مرة في شرق اللقطاعات امساعدات توزيع  عندما ُأجريديسمبر،  كانون األول/ 1تعددة منذ القطاعات المُ من زم المساعدات شرق مدينة الموصل حُ مناطق 

 (.كوكجليمدينة الموصل )باستثناء 
 

حتى ذلك التي تم استعادتها  حيًا سكنيًا من األحياء 22في  شخصٍ  112،111حوالي  ، ُيقيمينايركانون الثاني/  32من  مدينة الموصل، اعتباراً  لمحافظ ووفقاً 
 البرامج اإلنسانية.ق من هذا الرقم لدعم التحق   ويجري حالياً . التأريخ

 

ما  الباً ، وغأكبر التحرك بحرية يتمك ُن الناس منما، تأمين منطقة  ، عندما يتم. ولكنالسكني مباشرةً حي إمكانية الوصول إلى البعد الغذاء المشكلة األكبر  مثلال يزال يُ 
 األمن. ووفقاً  اتو ق قبلفي أجزاء عديدة من المدينة التي تم تأمينها خالل المراحل السابقة من  مفتوحةاألسواق إنَّ شراء المواد الغذائية. لإلى األسواق المجاورة  يتوجهون
الحصص توزيع المواد الغذائية من خالل نظام بزارة التجارة و  ، قامتينايركانون الثاني/  82- 3 ففي الفترة من ،د التابع للحكومةرصوالالمشترك للتنسيق  للمركز

 2،226من األرز. كما وزعت وزارة الهجرة والمهجرين  كيساً  2،662من زيت الطهي، و صندوق 6،812و من السكر، كيساً  6،128 وشملت، التموينية الحكومية
 .والنورانو ططوز خورماو مدينة الموصل شرق هزة لألكل في جا ة غذائيةحص 2،111ووالنوران، مدينة الموصل وأربيل مناطق شرق حصة غذائية جافة في 

 

متٍر  8،211نقل حاليًا ب يال يزال ُيشك ل النقص الكبير في ميا  الشرب مبعث قلٍق إنساني كبير في مناطق شرق مدينة الموصل. ويقوم الشركاء في المجال اإلنسان
شرق الميا  في  تاالغالبية العظمى من شبكإنَّ  مجرد تدبير مؤقت لمساعدة الناس لحين عمل شبكة الميا .هذا العمل يعتبر  مكعٍب من الميا  بالصهاريج يوميًا، ولكن

للوصول  محاوالت رت  ج  و خمسة على الجانب الشرقي من نهر دجلة. الفقط من محطات معالجة الميا   ةواحدوقد تم تقييم أضرار شبكة ، عمل حالياً تمدينة الموصل ال 
 .اليها دون الوصولحال معالجة هذ  خالل األسبوع، ولكن انعدام األمن على طول الطريق المؤدي للمنشأة الحطات إلى واحدة من م

 

في الفترة . و مع وجود العديد من الحاالت التي تتطلب اإلحالة من شرق مدينة الموصل إلى مدينة أربيل، ال تزال معدالت اإلصابات مرتفعة بالقرب من مناطق الجبهة
من المدنيين إلى المستشفيات الرئيسية في أربيل لتلقي  اً جريح 8،622، تم إرسال أكثر من 3182كانون الثاني/ يناير  32إلى  3186تشرين األول/ أكتوبر  82من 

 مصابًا، 283يناير، تمت معالجة / كانون الثاني 1يوم  سريراً  21الذي يضم في برطلة  الثاني منذ فتح المستشفى الجراحي الميدانيو الرعاية الخاصة باإلصابات. 
 .كبرى جراحيةة عملي 812حوالي وأجريت 

 
ة ، وهناك مخاوف إنسانيتنظيم داعش غير ممكنسيطرة تحت  مناطق واقعة هيو الممر إلى تلعفر، مدينة الموصل و غرب ال يزال وصول المساعدات اإلنسانية إلى  

يوهات إنسانية شركاء لسينار ويخطط المدينة الموصل.  إلى غرب ةطعت الطرق الرئيسية التجاريقُ  أكثر من شهرين،ومنذ المدنيين في هذ  المناطق.  متزايدة حول سالمة
 عندما ينتقل القتال إلى األجزاء الغربية من المدينة.لتقديم المساعدة اإلنسانية  مختلفة

 التمويل
من التمويل  %22 نسبة 3186يوليو لق في تموز/ طالذي أُ  لنداء العاجل للموصلوقد تلق ى ا. اإلنسانيللعمل حشد التمويل الالزم  يواصل الشركاء في المجال اإلنساني

في منتصف و إلى مئات اآلالف من األشخاص أثناء المراحل األولى من الحملة.  للوصولالشركاء  ويفسح هذا التمويل المجال أمام. اإلنسانية للعمليةلالستعداد  المطلوب
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مليون  221إلى  تصل حاجة، وُيقد ر بأن هناك للعراق 3182 لعام سبق لخطة االستجابة اإلنسانيةص التنفيذي المُ لخ  مُ الشركاء الديسمبر، أطلق ول/ شهر كانون األ
 .الموصل لعملية أمريكي مليون دوالر 221 هناك حاجة لحوالي، المبلغ هذاومن مليون عراقي.  2.1إلى  للوصولدوالر أمريكي 

 
 

   اإلنسانية االستجابة
 آلية االستجابة السريعة

 :االحتياجات
 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:
  ،82،222يستفاد منها و ، ُأسرةً  3،122إلى  الطوارئحصة من مجموعات  2،222توزيع بآلية االستجابة السريعة  قام شركاءخالل الفترة المشمولة بالتقرير 

كركوك، ع بين الموصل و يمركز االستقبال على الطريق السر النازحة الوافدة الى  اأُلسرتم توزيع معظم المجموعات على طفاًل. و  1،221شخصًا، بما في ذلك 
النركزلية  ، ومخيمًا(شخص 261) خازرشخصًا(، ومخيم  2،213) يليها مواقع الطوارئ في الحاج علي وقاعدة القيارة، (شخصاً  2،233) ومعمل األسفلت

  .أشخاص( 2) ومخيم قيماوةشخصًا(،  22ديبكة ) شخصًا(، ومخيم 8،231)
  361،222لى ع مجموعات الطوارئبة السريعة بتوزيع ، قام شركاء آلية االستجاأكتوبر/ األولتشرين  82منذ بداية العملية العسكرية في الموصل يوم 

 الموصل. مدينة حديثًا في مناطق شرق أمكن الوصول إليهافي المناطق التي  شخصاً  21،822 وكان من ضمنهمطفاًل(،  822،238) اً شخص
  سرةلكل أُ  أسبوعالتي تكفي لمدة مجموعة النظافة و االستجابة الفورية التموينية، حصص من  كيلو غراماً  83من  آلية االستجابة السريعةتتكون مجموعة، 

 كما ضم ت لوازمًا نسائية كلما كان ذلك ممكنًا.  .وحاويات الميا ، لترًا من ميا  الشرب 83وكذلك 

 

 والمعوقات:الثغرات 
 التوزيع األمنية غير المناسبة في مواقع األوضاععمليات التوزيع في أحد المناطق الُمستعادة، بسبب تحديات أثناء آلية االستجابة السريعة شركاء  واجهي. 

 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :االحتياجات
  اختار ما تبقى منهم السكن فيمالسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ، ل حالياً من النازحين  شخص 822،212لجأ 

 الرسمية. غير مع المجتمعات المضيفة والمواقع
  َّنَّ الاآلن  والعلم وقيماوة، مخيمات حسن شام إن العامة الستقبال المزيد من  االستيعابية ةطاقمأهولة بالكامل، وا 

وتستمر أعمال التوسيع في مخيمي قطعة أرض متاحة في مخيم خازر، حيث عاد بعض النازحين إلى مناطقهم األصلية.  111هناك اآلن  .محدودة  اأُلسر 
 جاماكور وحسن شام. كما تستمر أعمال التوسيع في مخيم جدعة ومواقع الطوارئ في قاعدة القيارة والحاج علي.

 

 

222،613 
وا حصص آلية تسل مشخص 

تشرين  82 )منذ االستجابة السريعة
 (أكتوبر/ األول

228،2 للنازحين  اآلن سكنية متوفرة قطعة  
المخيمات ومواقع الطوارئ الُجدد في  
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 االستجابة:
  مرافق الميا  والصرف الصحي ومجه زة بخدمات جاهزة  التي يتوقع أن تكون، قطعة أرض 8،111رين في حمام العليل بناء زارة الهجرة والمهج  و تواصل

دارة  ويدعو شركاءمرافق الميا  والصرف الصحي.  استكمالاستقبال النازحين، ولكن حتى اآلن لم يتم مخيم الشهامة ب بدأو . األسبوع القادمبحلول  تنسيق وا 
 الخدمات. توفيرالسلطات المحلية للحد من نقل النازحين إلى هذا المخيم حتى يتم  الميا  والصرف الصحيالمخيم، وشركاء 

  َّالميا  والصرف الصحيوشركاء  دارة المخيمتنسيق وا  مجموعة  وتعملالذي تم توسيعه غير كافية،  2في مخيم جدعة الميا  والصرف الصحي خدمات  إن 
 .للمخيملتوفير هذ  الخدمات السلطات المحلية مع 

 

 الثغرات والمعوقات:
 دارة المخيم بعض حددت وضع ب وتقوم المجموعةتوزيع المواد غير الغذائية.  ازدواجية األنشطة في بعض المخيمات، وخصوصاً  حاالت مجموعة تنسيق وا 

 .ميدانية محددة لمعالجة هذ  المسألةإجراءات توزيع 
 
 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :االحتياجات

 ؤقتة، م مآويالقاطنة في  اأُلسر النازحة . وتشمل هذ لمخيمات إلى المواد غير الغذائيةيحتاج السكان داخل وخارج ا
 .، أو العائدينهاوالفئات السكانية الضعيفة األخرى المتبقية في منازل، مضيفةاأُلسر الوالذين يقيمون مع 

 ويةاألولذات  الحتياجاتامن عد  يُ والبطانيات  ،المالبس الدافئةوسائل التدفئة، والوقود، و توفير و ، إنَّ الدعم في توفير اللوازم الشتوية مثل لوازم تدفئة الخيام. 
 

 االستجابة:
  الفئات السكانية مجموعة على  3،268الفترة المشمولة بالتقرير، كما تم توزيع  خالل في المخيمات مجموعة من اللوازم غير الغذائية 3،832تم توزيع

  ُأسرة اللوازم الشتوية في كل من المخيمات وخارج المخيمات. 8،218تسلمت  خارج المخيمات. باإلضافة إلى ذلك، الضعيفة
 لوازم  من عةً مجمو  81،268. كما تم توزيع شخص 222،222مجموعة من اللوازم غير الغذائية إلى  22،312، تم توزيع ما مجموعه منذ بداية االستجابة

مجموعة مالبس  68،261وتم أيضًا توزيع حوالي  .شخصاً  883،266إلى وجراكن للحصول على الوقود،  وحصير حرارية، سخانات،وتضمن ت  ،الشتاء
 .تشرين األول/ أكتوبر 82منذ شخص  261،311على 

 وبذلك يصل مجموع اأُلسر التي تسل مت  ،ُأسرة 211 أكثر من إلىومدافئ  ،ومواقد ،والسجادالبطانيات مثل الماضي  األسبوعفي  موسمية عسل تم توزيع
 ُأسرة. 61،212تشرين األول/ أكتوبر إلى أكثر من  82منذ التكميلية هذ  اللوازم 

 طوارئ في والعلم، ومواقع الوقيماوة وحسن شام، والنركزلية،  وزيلكان، ديبكة، على مخيمات أساساً  األسبوعخالل المأوى والمواد غير الغذائية  أنشطة زترك  ت
، وقريتين في قضاء الشيخان، وقرية في تلعفر الموصلقضاء قرية في  31أكثر من  فيخارج المخيمات القيارة، والحاج علي. كما جرت توزيعات قاعدة 

 .وفي قضاء تكريت وقريتين في قضاء تلكيف
 لمأوى مثل لوازم ات ترك زت االستجابة الحالية لشركاء المأوى / المواد غير الغذائية أساسًا على توزيعات المواد غير الغذائية، في حين كانت توزيعات تدخال

 المأوى في حاالت الطوارئ أو لوازم اغالق المنافذ محدودة.
 اً شخص 822،221مخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي الخيمة عائلية لتوفير المأوى في  32،822ما مجموعه  تركيبتم  ،حتى اآلن. 
  82الطوارئ منذ  ة من لوازم سد المنافذ في حاالتمجموع 3،221لمأوى في حاالت الطوارئ وة من مجموعات امجموع 2،612تم توزيع ما مجموعه 

 شخص. 22،111يستفيد منها ما يقرب من و أكتوبر، تشرين األول/ 
 
 

222،222 حصل على اللوازم غير  اً شخص  
تشرين األول/ أكتوبر( 82منذ )الغذائية   
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 الثغرات والمعوقات:
  َّفي حين حديثا  ليها إمكن الوصول أالتدفئة في بعض المخيمات والمناطق التي و الطبخ تمكن في الحصول على وقود الفجوة الرئيسية تشير التقارير إلى أن ،

 .لمزيد من البطانيات والفرش أيضاً للحصول على اطلب تقديم تم 
  َّلبعض الشركاء بسبب القيود األمنية. اً زال محدوديمدينة الموصل ال  شرق الوصول إلى ضواحيإن 

 
 

 األمن الغذائي  

 :االحتياجات
 ة الجاهزةإلى األغذي التي أمكن الوصول إليها حديثاً في المناطق  الفئة السكانية الضعيفةاأُلسر النازحة و حتاج ت ،

وصولها الى مواقع التدقيق األمني  النازحة فور اأُلسرويجري تقديم هذ  المساعدة إلى  األغذية الجافة.ومن ثم 
 .والمخيمات

  عدم  كما أشارت بعض اأُلسر إلى ،العملة فرص إلى شح   التي أمكن الوصول إليها حديثاً المناطق في  اأُلسرُتشير
 .تسلمها الحصص الغذائية التي تقدمها الحكومة

 

 االستجابة:
  ( اً شخص 32،282ُأسرة ) 2،812ومنهم  (،اً شخص 23،116) ُأسرة 88،222شركاء بتوزيع حصص غذائية جافة ل ال، قام الفترة المشمولة بالتقريرخالل

الحصص الغذائية  ًا(شخص 86،228ُأسرة ) 6،228ت تسل م . وقد(وحسن الشام ،، وخازرجدعةومخيمات  ،وحاج علي قاعدة القيارةموقع الطوارئ في  في
 . والتأميم، والبكر، والشقق، والخضراء، والقادسية، والقدس، وتل بلة في شرق الموصل األحياء السكنية في عدن، الجافة في

  منها و شرق مدينة الموصل، شخصًا( في األحياء السكنية في  22،322ُأسرة ) 83،221 على غذائية جاهزة لألكل صحصقام شركاء المجموعة بتوزيع
 والبلديات، والتحرير، والمحاربين، والجامعة.والوحدة، والحدباء، المشراق، والقادسية األولى، 

  رينقامت وزارة الهجرة في أربيل )الحي السكني المضيف(،  ، وكذلك(االستقبالفي مناطق شرق الموصل )مركز  جافةغذائية حصة  2،226بتوزيع  والُمهج 
 و.طوالنوران، )مركز االستقبال( وطوز خورما

 

 الثغرات والمعوقات:
  َّإلى  النتقالا إلى عدم بعض الناس يدفعمخيمات، اللثروة الحيوانية في رعاية اأربيل ونينوى، وعدم وجود مساحة لمحافظتي تقييد حركة الماشية بين إن

 المخيمات.
 
 

ة   الصح 

 :االحتياجات
 مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها. شرق خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية في كبيرة إلى هناك حاجة 
  عدد نإ حيث، بمعالجة اإلصاباتالمتخصصين الحالة الصحية لإلصابات إلى الموظفين استقرار تحتاج مراكز 

 .التي تم إنشاءها في تزايد المستشفيات الميدانية
 

116،23  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 21لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
كانون الثاني/ يناير  82-2من 

3182 

 283،231 
 82منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

 أكتوبر/ األولتشرين 
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 االستجابة:
  لألطفال  استشارة 2،828 تقديمتم ، االستشارات هذ استشارة خالل الفترة المشمولة بالتقرير. من بين  32،122أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه

 سنوات. 2الذين تقل أعمارهم عن 
  كما تم حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. 828إحالة هذا األسبوع. ومن بين هؤالء، تمت  استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية 2،821 تقديمتم 

 .االجتماعياستشارة طبية لتلق ي الدعم الخاص بالصحة العقلية والدعم النفسي  826تسجيل 
  طفل في المناطق التي أمكن  282،111كانون الثاني/ يناير، أجريت حملة تحصين ضد شلل األطفال والحصبة واستهدفت  36-33في الفترة ما بين

 ذ  الحملة.  ي هف الوصول إليها حديثًا في محافظة نينوى. وتقوم منظمة الصحية العالمية اآلن بعملية الرصد لتحديد أعداد األطفال الذين تم الوصول إليهم
  عملية  3،111إلجراء  تكفيجراحية عة مجمو  31 بالتبرع بـفرنسا والنرويج، من خالل آلية الحماية المدنية في االتحاد األوروبي،  ة كل منحكومقامت

 ي ومستشفى الطوارئ في أربيل.إلى مستشفى الطوارئ الغرب مريضاً  83،111لتلبية احتياجات التي تكفي األدوية المنقذة للحياة باإلضافة إلى جراحية، 
  مريض،  82،111ـ ل، والتي تكفي الطوارئ المشتركة بين الوكاالتمجموعة صحية لحاالت  82 بـ نينوى ودهوكمحافظتي تبرعت منظمة الصحة العالمية في

 مريض. 21،111ـ ل التي تكفيالمضادات الحيوية،  تضمنتوأدوية أساسية 
 
 

 الثغرات والمعوقات:
  سيارة  21وتتوقع منظمة الصحية العالمية أن تتلقى  .المرضى والحاالت الطارئة لنقلمدينة الموصل في مناطق شرق اإلسعاف خدمات هناك نقص في

 إسعاف جديدة في منتصف شهر شباط/ فبراير.
 
 

يالميا  والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :االحتياجات
  ديثاً مكن الوصول حأامدادات كافية من الميا  الصالحة للشرب في المناطق التي ال تزال هناك حاجة ماس ة لتوفير 

 .قلقٍ مبعث  مدينة الموصل أيضاً  شرق إدارة النفايات الصلبة فيكما ُتشك ل مسألة من مدينة الموصل. 
 ام ، وهناك حاجة للقيضرار جسيمة في بعض األماكناألبدو وتأضرار بشبكة الميا  في شرق الموصل.  تلوحظ

 إصالح كبير للشبكة.ب
 

 االستجابة:
 ي( خدمات الميا  والصرف ُأسرة 33،262) اً نازح 822،282 تلق ىي  .القائمة في المخيمات ومواقع العبور المؤقتة الصح 
 8،211أمتار مكعبة لكل واحد منها، وتُقدم الميا  الصالحة للشرب للسكان بمعدل  2صهريجًا سعة  831من خالل الميا  بالصهاريج  تجري عملية نقل 

  متر مكعب في اليوم الواحد.
 فير ما تعمل وقادرة على تو  تم تقييم محطة معالجة ميا  الساهرون جنوب شرق مدينة الموصل هذا األسبوع، ويمكن الوصول إليها اآلن، ويبدو بأن المحطة

 متر مكعب من الميا  في الساعة. ويقوم أحد شركاء الميا  والصرف الصحي بالتعاون مع الشركاء الحكوميين بتشغيل محطة المعالجة، 3،111يقرب من 

 .اً فيإضا سكنياً  حياً  83لتغطية  بالصهاريج نقاط تعبئة إضافية وجلب شريك جديد لزيادة قدرة نقل الميا  وتركيب
 ح بعض الموصل إصالفي مديرية الميا  وتحاول من خالل شبكة األنابيب.  سكنية ضخ الميا  إلى أربعة أحياء معالجة ميا  الساهرون أيضاً  يمكن لمحطة

 صالح رئيسي.إلمن المرجح أن تكون هناك حاجة ، و كبيرالضرر يبدو أنَّ توزيع الميا ، ولكن  اتشبك
 ى زيادة تشتد الحاجة إلالقمامة،  وسيارات جمعالجرارات والمقطورات باستخدام مستمرة بصورة مدينة الموصل  شرق القمامة فيجمع بالبلدية  تقوم بينما

 قدرة لجمع النفايات الصلبة.ال

182،222 
 داخل وخارج المخيمات اً شخص

والصرف الميا  خدمات  يحصلون على
يوالنظافة  الصح ي  ة.الصح 
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  شرق مدينة دينة سرة( في مأُ  88،211) شخص 62،111لميا  والصرف الصحي إلى الخاصة بخدمات االطوارئ في حاالت المواد غير الغذائية  توزيعتم
 الذي صدر فيه التقرير.الموصل خالل األسبوع 

  يتقديم قطعة أرض جاهزة ل 22،223تم إعداد تستمر أعمال التشييد، إذ قطعة  262و مخيمًا ومواقعًا للطوارئ، 86في  خدمات الميا  والصرف الصح 
 نازحًا.  362،126رض في مواقع العبور المؤقتة، لتقديم الخدمة ل أ

  11 الطوارئ في الحاج علي إلى عوحدة سكنية في موق 3،811 لـة ميا  األنابيب كنسبة تركيب شبوصلت%. 
 

 والمعوقات:الثغرات 
  قة بطريالميا  الصالحة للشرب  إلتاحة المجال أمام الشركاء لتوفيرلتمويل إعادة تأهيل محطات معالجة الميا  على المدى الطويل  ماس ةهناك حاجة

 .ةمستدام
  َّؤثر على شرق مدينة الموصل، مما يالسكنية في  إلى األحياء بازواياإيصال الميا  من  من كوكجلي يتسبب في تباطؤكبير بالقرب الاالزدحام المروري إن

  كمية ميا  الصهاريج كل يوم.
 
 

 الحماية
 :االحتياجات

  ًُمحدقاً  ال يزال التلوث بأخطار المتفجرات في مناطق شرق الموصل والمناطق المحيطة بها ُيشك ل خطرا. 
 لفوارق ا، وخاصًة الخدمات الُمنس قة التي تراعي األولوية لألسر التي تعيلها نساء ذات خدماتتقديم الهناك حاجة ل

 بين الجنسين أثناء عمليات توزيع المساعدات.
  حديثاً  الُمستعادةمناطق الهناك حاجة متزايدة لتوسيع خدمات حماية الطفل من مخيمات النازحين إلى. 

 
 

 االستجابة:
  أكتوبر/ األولتشرين  82منذ  من خالل شركاء الحماية اً شخص 822،221تم الوصول إلى. 
  ُي خيمفي مللحماية  ثالثة تقييماتتم إجراء في األسبوع الماضي، فوخارج المخيمات.  داخل أكتوبر/ األولتشرين  82تقييمًا سريعًا للحماية منذ  36جري أ

تم تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بحرية التنقل والوصول إلى الخدمات و . في ناحية نمرود، وكذلك في مخيم الشهامة في تكريت ةعدلالوقرية  2جدعة 
 إلى بر األمان، والطابع غير المدني في بعض المخيمات.والمخاطر المترتبة على الوصول األساسية، 

  آخر  شخصاً  82،682كما تم الوصول إلى  .تشرين األول/ أكتوبر 82منذ  ( من قبل فرق رصد الحمايةاً شخص 22،232) ُأسرة 6،121تم الوصول إلى
 .متنقلة لتقديم المساعدة المتخصصةحالة من قبل فرق الحماية ال 2،321العام، وقد تمت إحالة  واالجتماعيمن خالل الدعم النفسي 

 3،113فتاة  3،166طفاًل ) 2،161 تلق ى، و واالجتماعي( الدعم النفسي فتى 8،261و فتاة، 8،862طفاًل ) 3،222 تلق ىرير، خالل الفترة المشمولة بالتق 
 تلق ى. كما واالجتماعيفتى( الدعم النفسي  2،233فتاة، و 2،221طفاًل ) 82،363 تلق ى، أكتوبر/ األولتشرين  82ية النفسية. ومنذ األولفتى( اإلسعافات 

 ية النفسية.األولفتى( اإلسعافات  88،631وفتاة،  81،662طفاًل آخر ) 33،312
  686الفترة المشمولة بالتقرير، ليصل المجموع إلى  ذويهم خاللعن  منفصلينغير مصحوبين و  ألطفالٍ  (فتى 822فتاة، و 836) حالة 322 تسجيلتم 

فتًى( مع ُأسرهم،  22فتاة، و 21طفاًل ) 822شمل  ، تم جمعخالل الفترة المشمولة بالتقريرو . / أكتوبرولتشرين األ 82( منذ فتى 223و، فتاة 332) طفالً 
وقد تمت  تشرين األول/ أكتوبر. 82فتًى( منذ  822فتاة، و 22طفاًل ) 321او تمت إحالتهم إلى منظمة خاصة بجمع الشمل، وبذلك يصل العدد الُكلي إلى 

تشرين األول/  82ية للحصول على الخدمات المتخصصة منذ المعنيين بخدمات الحما شخصًا من فتًى( 222فتاة، و 632) 8،213 إحالة ما مجموعه
 .أكتوبر

  معلومات حول تخفيف مخاطر العنف القائم على نوع الجنس وخدمات  رجاًل وفتىً  212امرأة وفتاة،  212ما مجموعه خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلق ى
 813ع وتلق ت هذا األسبو دمات المتخصصة، بما في ذلك إدارة حاالت العنف الجنسي. للحصول على الخوقد ُأحيلت حالة واحدة العنف الجنسي المتوفرة. 

822،221 
 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 

 أكتوبر/ األولتشرين  82منذ 
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مرأًة، وفتاة واحدة  88بالعنف الجنسي. كما تلق ت  الدعم الخاص ببناء القدرات المتعلقة شريكاً  862وفتاة الدعم النفسي في حاالت الطوارئ، كما تلق ى  امرأة
 المساعدة القانونية المتعلقة بخدمات العنف الجنسي في كركوك.

 في المدارس ألثر التهديد  تقييمات 2 ُأجري باأللغام بعمليات التطهير. وخالل الفترة المشمولة بالتقريرالمجموعة الفرعية لألعمال المتعلقة  شركاء يتواصل
 منذ بداية عملية الموصل. شخصاً  22،662مخاطر األلغام كما تم تقديم توعية حول  طق شرق الموصل.في منا

 

 الثغرات والمعوقات:
  َّفجوة كبيرة. ُيشك لغياب المساعدة القانونية للمحتجزين  إن 
  مواقع النزوحبعض  في مستمراً إنَّ الطابع المدني لبعض مواقع النزوح ُيشكل عائقًا. 
  المواد الغذائية  اتتوزيعة في الحصول على األولوي إعطائهمالخدمات األساسية أمر بالغ األهمية، مثل  إلى الضعفاءإمكانية وصول األطفال تعد

 والمساعدات الطبية وميا  الشرب النظيفة.
 
 

 التعليم  

 :االحتياجات
 لمدارس استفتح  ، حيثهناك حاجة لتطهير أخطار المتفجرات بشكل عاجل في المناطق التي أمكن الوصول إليها

 قريبًا.
 من مجموع السكان القادمين من شرق مدينة الموصل( %22) طفاًل في سن الدراسة 26،233 هناكالموصل،  الطوارئ في من بين النازحين من أزمة .

 .في الوقت الحالي ال يتلق ون أي نوع من التعليم النظاميطفاًل  22،833ومن بين هؤالء، فإن 
 

 االستجابة:
  كانون الثاني/ يناير، األمر الذي يفسح المجال أمام  33مدرسة في  21بعدما أصبحت األحياء السكنية في مناطق شرق الموصل أكثر أمنًا، تم افتتاح

قد نعت الفتيات إلى حد كبير من الحصول على التعليم. و في المنطقة لمدة تصل إلى سنتين، ومُ  وأغلقت بعض المدارسطالٍب لمواصلة التعليم.  32،111
 إلسعافات األولية(.ا ولوازمواد التعليم والتعلم )بما في ذلك مجموعات العلوم والرياضيات، بم مؤخراً ا عيد افتتاحهأُ التي تم تزويد المدارس 

 في شمال نينوى،  الوصول إليها مؤخراً من المدراس التي أمكن مدرسة  822 والتي تضمنتمديرية التربية والتعليم  التقييمات التي قامت بها تم االنتهاء من
جنوب مناطق في و نينوى لتحديد أولويات المواقع. مديرية تربية شركاء التعليم بشكل منتظم مع ويشارك ". "سيئة" أو "سيئة جداً بوضع مدرسة  82 وتم تحديد

 .ناحية القيارةنينوى والمنظمات غير الحكومية المحلية لزيادة األنشطة التعليمية في مديرية تربية شركاء مع يعمل الشرق نينوى، 
 وزيلكان،  مخيمات خازر،في  التعليم غير النظامي برامجالدعم من خالل  (فتى 8،222و ،فتاة 8،263)طفاًل من النازحين  3،268ما مجموعه  تلق ى

 1،262و، فتاة 1،226)طفاًل من النازحين  82،211ما مجموعه  يشاركو  .يفي األسبوع الماض والحاج علي الطوارئ في قاعدة القيارةقع امو و  وقيماوة
وتعمل  وموقع الطوارئ في الحاج علي.وقيماوة، وزيلكان،  ،وجدعة، وحسن شامفي مخيمات خازر،  المساحات المؤقتة للتعلم البرامج التعليمية في( في فتى
 .، وحي القادسية في مدينة الموصلعلمالتأهيلها في تكريت و  التي تم في المساحات المؤقتة للتعلم فصول الدراسيةال
 

 الثغرات والمعوقات:
  مناطق و األسر داخل وخارج المخيمات وكذلك  متكرر،بشكل األطفال  تنق لبسبب  اً تحديُتشك ل جمع المعلومات حول أنشطة استجابة التعليم إنَّ عملية

 المجتمع المضيف.
  ُفي  احاتالمس مشاركة. ويجري ُتشك ل مشكلة كبيرةتوافر معلمين مؤهلين مسألة  كما ال تزالخصصة ألنشطة األطفال محدودة في المخيمات، المساحة الم

 وم في األسبوع.بعد ي ، أو يوماً تناوباتية في األطفال لحضور أنشطة التعلم غير الرسم األمر الذي يدفعخيام المتاحة بين التعلم واألنشطة الترفيهية، ال
  مخيمات.الكافية إلرسالها إلى الالكتب المدرسية  التربية العراقية وزارة ال تملك حيث، يعرقل االستجابةنقص الكتب المدرسية ال يزال 

82،211 
من  32فتًى وفتاة تم تسجيلهم في 

 المساحات التعليمية المؤقتة

http://www.unocha.org/
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 الدعم اللوجستي 

 المساحة التخزينية المشتركة المتوفرة
  (مشغولة حالياً  %22)، متاحاً  مترًا مكعباً  32،888هناك . 

 
 االستجابة:

  اً متر  32،121 ت المجموعةتسل م، 3182 كانون الثاني/ يناير 32تشرين األول/ أكتوبر و 82في الفترة ما بين 
 إنسانية.منظمة  32بالنيابة عن  طنًا مترياً  2،123، والتي تعادل ةاللوازم غير الغذائيمن  اً مكعب

 ل أفض حولباللغة العربية بتقديم دورة تدريبية يناير، كانون الثاني/  32في الدعم اللوجستي مجموعة  قامت
 الممارسات في مجال إدارة المستودعات مع خمس منظمات إنسانية في زمار.

  ت المناطق الخاضعة لسيطرة القواردستان إلى و عند عبور نقاط التفتيش من إقليم ك المرورإجراءات  حول الدعم اللوجستي لمحة إنسانيةنشرت مجموعة
 المعلومات عبر الرابط التالي:  الحصول على. يمكن االتحادية

2017-january-23-kri-procedures-access-updated-http://www.logcluster.org/document/snapshot 

 

 
 الثغرات والمعوقات:

  يب على إدارة لتدر لقدرة إدارة المستودعات بمثابة ثغرة رئيسية لكل من الشركاء في المجال اإلنساني والحكومة. وقد خططت المجموعة اللوجستية تحديد تم
 تدريبات إضافية أخرى لبناء هذ  القدرات.ليناير في زمار. وسيتم التخطيط  /كانون الثاني 32المستودعات في 

  دارة وتنسيق المخيم تنسيق الشؤون اإلنسانية األمم المتحدة للعمل مع مكتب استواصل المجموعة اللوجستية طة االستجابة إضافية ألنش خزنلتحديد مواقع وا 
 حتى اآلن هو في حمام العليل. الذي تم تحديد الموقع الوحيد إنَّ الموصل. لمناطق غرب 

 
 

 في حاالت الطوارئ االتصاالت 
 االستجابة: 

  نتخدمات اإلنتر بتقديم  بال حدود االتصاالتمنظمة ، وبالتعاون مع في حاالت الطوارئ االتصاالتمجموعة تقوم 
 االتاالتصي خدمة . وتغطفي القيارة ومكاتب منظمة الهجرة الدولية في مكتب أيادي الرحمة األمنية االتصاالتو 

 .اعدة القيارة الجوية، والحاج عليقومواقع الطوارئ في جدعة،  الالسلكية مخيم

 
 الثغرات والمعوقات:

  ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 
 
 
 

 

  مكعباً  اً متر  2،211
ل خالها تسل ممن المواد غير الغذائية تم 

 األسبوعهذا 

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

http://www.unocha.org/
http://www.logcluster.org/document/snapshot-updated-access-procedures-kri-23-january-2017
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 بـ االتصاللمزيد من المعلومات، يرجى 
 2875 135 751 964+أو على الهاتف ،  kropf@un.orgالبريد اإللكترونيفيليب كروبف على  ، السيدوسائل اإلعالم الستفسارات
 rance@un.org ،دايميان رانسي اأُلخرى: السيد لالستفسارات

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

 

   التنسيق والخدمات والمشتركة   
 االستجابة:  

  في األسبوع الماضي، ويمثل أكثر  الموصل تتعلق بأوضاع مكالمة 226تلق ى مركز معلومات النازحين في العراق
من رجال، وكانت غالبيتها  االتصاالتمن  %12حوالي  تكانو . من ضعف العدد بالمقارنة مع األسبوع الماضي

رين. من االتصاالت حول %82وكانت حوالي  تتعلق بطلب المساعدة الغذائية. توفير  حول أيضاً  وكان هناك طلب المنحة المالية من وزارة الهجرة والُمهج 
الحصول ي صعوبة ف يواجهون وأطرافها شير التوزيع الجغرافي للمكالمات إلى أن العديد من النازحين داخل مدينة الموصلويُ المأوى والمواد غير الغذائية. 

 الغذاء(.و  لمواد غير الغذائيةا) للحصول على المساعدة الوثائق المناسبة للتسجيل على
  أسرة( نتيجة  161،36) نازح 311،868 هناك أنبلمنظمة الدولية للهجرة أشارت مصفوفة النزوح التابعة ل، 3182ناير يكانون الثاني/  33اعتبارا من

 .3186أكتوبر  /األولتشرين  82التي بدأت يوم وأطرافها في مدينة الموصل  الحربيةلألعمال 

 الثغرات والمعوقات:
  مهم لإلبالغ. ءشيال يوجد 

 

 التنسيق العام
 المسائلإلدارة  بشكل دوري اإلنسانيةوحكومة إقليم كوردستان، وممثلي القوات العسكرية، ومنسق الشؤون  ،األعلى الذي يضم حكومة العراق االستشاريلفريق يلتقي ا

وتتألف خلية الطوارئ من أهم  للموصل. اإلنسانيةاألعلى التنسيق الشامل بين كافة الجهات الفاعلة في االستجابة  االستشاريويضمن الفريق  .االستراتيجية اإلنسانية
زال الفريق حسب الحاجة. وال ي، أو األسبوعفي  مرتين، ويلتقون اإلنسانيةالوكاالت التي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون 

عراق. وسيقوم الفريق في ال اإلنسانيةبين شركاء اأُلمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإلشراف على االستجابة  االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنسانيالُقطري 
رينالعامل المشترك، الذي يتألف من المركز المشترك لتنسيق األزمات، ووزارة الهجرة  حدة في مرة وا جتماعباال، اإلنسانية، ومكتب اأُلمم المتحدة لتنسيق الشؤون والُمهج 

مع هذا المركز مع وزارة ويجت .أربيلالمتخصص في  اإلنسانيةللموصل. قامت أوتشا بتأسيس مركز العمليات  اإلنسانيةلضمان التنسيق التشغيلي لالستجابة  األسبوع
رين والمركز المشترك للتنسيق والرصد والمركز المشترك لتنسيق األزمات وشركاء المجموعات ومنسقي يقوم هذا المركز و المحاور اإلنسانية كل أسبوع.  الهجرة والمهج 

ول المساعدات الدولي بمهمة تسهيل وص العسكري-المدني اإلنساني. ويقوم إطار التنسيق اإلنسانيةومنسق الشؤون  المحاوربتعزيز التنسيق بين المجموعات ومنسقي 
 .إلنسانيةاوحماية المدنيين، وضمان أمن العاملين في مجال المساعدات  اإلنسانية

 

 

 يومياً 
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

أكتوبر/ األولتشرين  82منذ   

 خلفية األزمة 
 بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 3182 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 
 قام ،3182 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 211،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، نساناإل حقوقانتهاك و  المدنيين ضد ومنهجية 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  2، نزح أكثر من 3182شخص. ومنذ كانون الثاني/ يناير ن ييمال 81أكثر من اإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاص
 ماليين نازح في الوقت الحالي. 2هؤالء، هناك 

 

http://www.unocha.org/

