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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 ةاإلنسانيالعراق: االستجابة 
                                   (0222 / فبرايرشباط 20- 6) 02رقم  اإلنسانيتقرير الوضع 

 
رقام والمواقع المدرجة تكون األ فمن المحتمل أن  ر الوضع، . ونظرًا لسرعة تغي  اإلنسانيفي العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال  ةاإلنسانيالمتحدة لتنسيق الشؤون  اأُلممتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب  

 . 0222 شباط/ فبراير 02قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

  األحداثأبرز 
  ً250،444 حوالي بلغ عدد النازحين، 0222 شباط/ فبراير 20من  اعتبارا 

وقد انخفض عدد النازحين في الموصل. في  المستمرةبسبب األزمة  اً نازح
نزح  وبشكل عام،شخص.  22،222شباط/ فبراير بواقع  20-6الفترة ما بين 

إلى  شخص   46،022حوالي وقد عاد منهم  شخص، 022،222أكثر من 
 .مناطقهم األصلية

 
 األساسية  ةاإلنساني المخاوفحد أشديد في مياه الشرب النقص ال ُيشك ل ال يزال

نقل المياه ب حالياً  اإلنسانيالشركاء في المجال ويقوم مدينة الموصل.  ي شرقف
محطة وتقوم . من المياه يومياً  متر مكع ب 0،022بمعد ل  بالصهاريج
 22،222 بتوفير المياه إلى مؤخراً  التي تم تشغيلهامعالجة المياه الساهرون ل

 .السكنية المحيطةفي األحياء  شخص

 

  .ترة وفي الفال تزال معدالت اإلصابة عالية بالقرب من مناطق خط المواجهة
، 0222يناير  كانون الثاني/ 04إلى  0226 أكتوبر تشرين األول/ 22من 

من المدنيين إلى المستشفيات الرئيسية في  اً جريح 2،624 أكثر من تم إرسال
 4ويناير  كانون الثاني/ 4ما بين و . الخاصة باإلصاباتلتلقي الرعاية  أربيل

المستشفى الجراحي الميداني  مصابًا العالج في 063تلق ى  فبراير،شباط/ 
 .سريراً  52 الذي يضم الثاني في برطلة

 
 
 
 

424،222 
داخل وخارج  شخص
تسلموا حصص  المخيمات

االستجابة الطارئة من الغذاء 
 22منذ )والمياه ولوازم النظافة 

 (أكتوبر/ األولتشرين 

2،202،222 
 داخل وخارج المخيماتشخص 

حصلوا على خدمات الماء 
 22)منذ والصرف الصحي 
 (أكتوبرتشرين األول/ 

222،460  
 )منذاستشارة طبية تم تقديمها 

(أكتوبرتشرين األول/  22  

 250،222 
بسبب القتال الدائر  نازح حالياً 

 22)منذ  في مدينة الموصل
(أكتوبرتشرين األول/   

200،522 
في المخيمات  حالياً نازح 

 ومواقع الطوارئ 

3،522 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

للوافدين الُجدد في المخيمات 
 ومواقع الطوارئ
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 

ر وصول المساعدات  ة في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا في شرق مدينة الموصل خالل األسبوع، حيث أث رت بعض الحوادث األمنية على سير اإلنسانيتضر 
 لُمسي رة لرمي المتفجرات عن وقوعأسفر استخدام تنظيم داعش الطائرات اوقد ة. اإلنساني، األمر الذي أدى إلى الحد من األنشطة اإلنسانيعمل الشركاء في المجال 

 د ىأإنَّ الهجوم االنتحاري الذي نف ذه تنظيم داعش على مطعم في حي الزهور شرق مدينة الموصل، والذي ة. اإلنسانيإصابات خفيفة في صفوف بعض عمال اإلغاثة 
شباط/  20يخ المخاطر. وبتأر  ي مواجهةفالتقييمات األمنية، واعتماد نهج أكثر حذرًا لمراجعة  اإلنسانيدفع بعض الشركاء في المجال وقوع عدد كبير من الضحايا،  إلى

 ة إلى شرق مدينة الموصل مؤقتًا ليتسن ى لهم إجراء تقييمات لمخاطر الوضع األمني.اإلنسانيفبراير، عل قت األمم المتحدة جميع البعثات 
 

وصل خالل النصف األول من األسبوع الماضي، ثم شرعت إدارة المخيمات بإيقاف عمليات العودة عادت أعداد كبيرة من مخيمات خازر وحسن شام إلى شرق مدينة الم
نعدام سًا إلى افي النصف األخير من األسبوع بسبب الحوادث األمنية في شرق مدينة الموصل. ومن جانب آخر، حدثت موجات نزوح جديدة أيضًا، ويرجع ذلك أسا

شخص خالل  22،222نازحًا، حيث بلغ االنخفاض في أعداد النازحين حوالي  250،444شباط/ فبراير كان هناك حوالي  20يخ األمن في شرق مدينة الموصل. وبتأر 
 األسبوع الماضي.

       

الماضي  األسبوعأواخر تى ح سبياً التحرك بحرية ن إال  أنَّ السكان لم يتمك نوا من ،مدينة الموصل تقريباً  شرق مناطقميع سيطرتها على جقوات األمن العراقية  بينما تبسط
 إلمدادات الغذائيةاة شراء تكلف في عدم تحملتكمن أن قضايا األمن الغذائي في شرق مدينة الموصل ى لوصول إلى األسواق المجاورة وشراء األغذية. وتشير التقارير إلوا

كما تشير التقارير  .ويجري تجديد المخزونات بشكل دوريالمواد الغذائية في األسواق المحلية،  وتتوفرفرص كسب العيش. مع تضاؤل ، والتي تفاقمت في المقام األول
 تم قطع طرق اإلمداد إلى هذا الجزء من المدينة منذ بداية تشرين يتضاءل، حيثمدينة الموصل، ولكن توافر اإلمدادات التجارية غرب في أسواق  أيضاً  الغذاء إلى توفر

المواد الغذائية  تضاعف أسعار بعضوتشير التقارير ايضًا إلى . هي األكثر تأثرًا باألزمةالمواد الغذائية الطازجة مثل الخضروات واللحوم واألسماك نَّ إنوفمبر.  /الثاني
 الضعيفة بشكل خاص. اأُلسرعلى  كبيراً  ضغطاً األمر الذي قد يفرض في بعض الحاالت، 

  

 نقل المياه بالصهاريجب حالياً  اإلنسانيالشركاء في المجال ويقوم مدينة الموصل.  ي شرقة األساسية فاإلنساني المخاوف حدأشديد في مياه الشرب النقص الُيشك ل ال يزال 
عمل توقف الفجوة حتى لهذا مجرد تدبير  يبقىمدينة الموصل. ومع ذلك، شرق ما يقرب من نصف  أي ،حيًا سكنياً  02إلى  من المياه يومياً  متر مكع ب 0،022بمعد ل 

في األحياء  شخص 22،222 بتوفير المياه إلىموصولة بالشبكة العامة، وبدأت  مؤخراً  التي تم تشغيلهامعالجة المياه الساهرون لمحطة إنَّ شبكة المياه بكامل طاقتها. 
جزاء من األبعض إلى المياه الصالحة للشرب  تشير بعض التقارير إلى وصولفي غرب مدينة الموصل، أما متر مكعب في الساعة.  0،222المحيطة بمعدل السكنية 

ي المناطق الجنوبية فالسكنية في األحياء أنَّ السكان  لتقاريربعض ال فقط لعدة ساعات كل بضعة أيام. ووفقاً متوفرة المدينة من خالل الشبكة العامة، ولكن هذه المياه 
 مياه غير صالحة للشرب.حصولهم على ويحتمل  ،مةالشبكة العا المياه من والغربية من مدينة الموصل ال يحصلون على

 

من لفترة وفي ا. أربيلمدينة الموصل إلى مدينة شرق ال تزال معدالت اإلصابة عالية بالقرب من مناطق خط المواجهة، مع كثير من الحاالت التي تتطلب اإلحالة من 
رعاية لتلقي ال أربيلمن المدنيين إلى المستشفيات الرئيسية في  اً جريح 2،624 أكثر من ، تم إرسال0222يناير  كانون الثاني/ 04إلى  0226 أكتوبر تشرين األول/ 22

 52 الذي يضم المستشفى الجراحي الميداني الثاني في برطلة مصابًا العالج في 063تلق ى  فبراير،شباط/  4ويناير  كانون الثاني/ 4ما بين و . الخاصة باإلصابات
 .سريراً 

 

من أجل ايدة متز وهناك مخاوف إنسانية  تنظيم داعش معدومًا،والتي هي تحت سيطرة  ،مدينة الموصل والممر إلى تلعفرغرب ة إلى اإلنسانيال يزال وصول المساعدات 
ة مختلفة شركاء لسيناريوهات إنسانيط الويخطمدينة الموصل.  غرب الرئيسية في ةالتجاري اإلمداد طعت طرقألكثر من شهرين، قُ و المدنيين في هذه المناطق.  سالمة
ل ماعند  السك ان الباقين في مناطقهم.يصال المساعدات إلى ا  نزوح جماعي و حدوث موجة القتال إلى األجزاء الغربية من المدينة، بما في ذلك حاالت  يتحو 

 التمويل
من التمويل  %32 نسبة 0226يوليو لق في تموز/ طالذي أُ  لنداء العاجل للموصلتلق ى اوقد . اإلنسانيللعمل حشد التمويل الالزم  اإلنسانييواصل الشركاء في المجال 

ي منتصف فو إلى مئات اآلالف من األشخاص أثناء المراحل األولى من الحملة.  للوصولالشركاء  ويفسح هذا التمويل المجال أمام. ةاإلنساني للعملية للتأهب المطلوب
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مليون  302إلى  تصل حاجة، وُيقد ر بأن هناك للعراق 0222 لعام ةاإلنسانيسبق لخطة االستجابة ص التنفيذي المُ لخ  مُ الشركاء الديسمبر، أطلق شهر كانون األول/ 
  .الموصل لعملية أمريكي مليون دوالر 522 هناك حاجة لحوالي، المبلغ هذاومن مليون عراقي.  5.4إلى  للوصولدوالر أمريكي 

 

   ةاإلنساني 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:
  ،22،540يستفاد منها و ، ُأسرةً  0،535إلى  الطوارئحصة من مجموعات  0،203توزيع بآلية االستجابة السريعة  قام شركاءخالل الفترة المشمولة بالتقرير 

 2،052)والحاج علي، ومخيم جدعة مواقع قاعدة القيارة النازحة الوافدة الى  اأُلسرتم توزيع معظم المجموعات على . و طفالً  2،422شخصًا، بما في ذلك 
 شخصًا(. 40ديبكة ) (، ومخيمشخص 422)، والشيخان ًا(شخص 0،562) خازرحسن شام و شخصًا(، و  0،003) الحمدانيةيليها ، (شخصاً 

 262،622) اً شخص 030،402لى ع مجموعات الطوارئبة السريعة بتوزيع ، قام شركاء آلية االستجاأكتوبر/ األولتشرين  22 عملية الموصل في بداية منذ 
وبما أنَّ السكان قد نزحوا لعدة  الموصل. مدينة حديثًا في مناطق شرق أمكن الوصول إليهافي المناطق التي  شخصاً  02،233 وكان من ضمنهمطفاًل(، 

 أكثر من مرة. آلية االستجابة السريعةمرات، فمن المحتمل تسل م بعض النازحين حصص 
  سرةلكل أُ  أسبوعالتي تكفي لمدة مجموعة النظافة و االستجابة الفورية التموينية، حصص من  كيلو غراماً  20من  آلية االستجابة السريعةتتكون مجموعة، 

 كما ضم ت لوازمًا نسائية كلما كان ذلك ممكنًا.  .وحاويات المياه، لترًا من مياه الشرب 20وكذلك 

 
 الثغرات والمعوقات:

  يوجد شيء مهم لإلبالغ.ال 
 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :االحتياجات
  ن اختار ما تبقى منهم السك فيمالسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ، ل حالياً من النازحين  اً شخص 200،564لجأ

 لىإوقد أد ت  الزيادة في أعداد العائدين إلى مناطق شرق الموصل  الرسمية. غير مع المجتمعات المضيفة والمواقع
 0،000اآلن  وقيماوةخازر و ، حسن شامفي مخيمات يتوفر  .بشكل كبير يل أعداد النازحين في المخيماتتقل

 .آخذة في االرتفاع إليها مؤخراً التي أمكن الوصول العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم  إنَّ دد. جُ ال النازحينالستيعاب  مساحة سكنية

 
 االستجابة:

  ميةمخيمات في يستمر تشييد بعثة  سيتم إجراءو للسلطات المحلية، ينبغي أن تكون المواقع جاهزة بحلول نهاية الشهر.  مام العليل. ووفقاً حبرطلة، و و ، السال 
 .إلنسانياتقديم الخدمات الممكنة التي يمكن تغطيتها عن طريق الشركاء في المجال و فنية مشتركة في هذا األسبوع لتقييم المواقع والمنشآت لتحديد الثغرات 

402،300 
وا حصص آلية تسل مشخص 

تشرين  22 )منذ االستجابة السريعة
 (أكتوبر/ األول

522،3 للنازحين  اآلن سكنية متوفرة قطعة  
المخيمات ومواقع الطوارئ الُجدد في  
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 قصوى فقد وصل الموقع إلى طاقته االستيعابية ال القيارة، وفي قاعدة القيارة والحاج عليفي قاعدة الرابع ومواقع الطوارئ  تستمر أعمال توسيع مخيم جدعة
 بسبب الوافدين الُجدد يوميًا.

  تقديم ي فبعض الثغرات وجود ولمبي، على الرغم من األ الشهامة والملعبمخيمات في لمياه والصرف الصحي الجاهزة مساحات ل في تكريتتتوفر اآلن
حاالت تشتد الحاجة لها للحويجة، ما لم ة لاإلنسانيأولوية لالستجابة ذات ه المخيمات اآلن مخيمات العلم. وتعتبر هذوتتواصل عملية تشييد الخدمات. 

 لموصل.ل لطوارئا
  لحكومة والشركاء في مما يفسح المجال أمام ا، مساحة سكنية 03،522 تتوفرقد  ،مارسآذار/ بحلول نهاية شهر  هأن إلىتوقعات التخطيط الحالية ُتشير

 .بسب حاالت العودة المستمرة مؤخراً  خليتالمساحات التي أُ ، باإلضافة إلى نازحاً  006،404أكثر من  إلسكان اإلنسانيالمجال 
 

 الثغرات والمعوقات:
 دارة المخيممجموعة  تقوم دارة  تنسيقمجموعة كما تنتظر اإلنشاء. للمواد المخصصة للمواقع الجديدة التي هي قيد مسبق بعملية الخزن ال تنسيق وا   المخيموا 

 رسمي من السلطات المحلية قبل تعيين شركاء إدارة المخيم إلى مواقع جديدة.التأكيد ال
 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :االحتياجات

  إنَّ السكان المحتاجين إلى المساعدةالمناسب الغذائية والمأوىيحتاج السكان داخل وخارج المخيمات إلى المواد غير . 
 القاطنة في مآوي مؤقتة، والذين يقيمون مع عائالت مضيفة، والفئات السكانية الضعيفة األخرى المتبقية في منازلها. اأُلسرهم 

 ،ذات األولوية. االحتياجاتالبس الدافئة، والبطانيات من والم هناك حاجة إلى لوازم فصل الشتاء، مثل لوازم فصل الشتاء للخيام، ووقود الطهي 
 

 االستجابة:
  مجموعة  052توزيع و  مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية، 0،243و ،في المخيمات األساسية مجموعة من اللوازم غير الغذائية 2،202تم توزيع

 المشمولة بالتقرير.الفترة  خاللالضعيفة  اأُلسرإلى من لوازم فصل الشتاء 
  54،552مجموعة متنقلة من اللوازم غير الغذائية، و 02،023) مجموعة من اللوازم غير الغذائية 44،226، تم توزيع ما مجموعه بداية االستجابةمنذ 

وتضمن ت  ،لوازم الشتاء من عةً مجمو  00،222 تم توزيع باإلضافة إلى ذلك. اً شخص 500،656إلى ( مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية
 .مجموعة مالبس 220،000وتم أيضًا توزيع حوالي  .شخص 206،020إلى وجراكن للحصول على الوقود،  وحصير حرارية، سخانات،

  ،وبذلك يصل  ،حسب الحاجة ُأسرة 2،262 أكثر من إلىومدافئ  ،ومواقد ،والسجادالبطانيات مثل تكميلية  موسمية عسل تم توزيعخالل األسبوع الماضي
 ُأسرة. 22،060إلى أكثر من  أكتوبرتشرين األول/  22منذ التكميلية التي تسل مت هذه اللوازم  اأُلسرمجموع 

 وحسن شام، والنركزلية، والشهامة. ديبكة، على مخيمات أساساً خالل األسبوع داخل المخيمات المواد غير الغذائية  توزيعات زترك  ت 
 ة المشمولة خالل الفتر و  في المناطق التي أمكن الوصول إليها مؤخرًا.شركاء التي يقدمها ال اأُلسرةخارج المخيم وفقًا لتقييم احتياجات  توزيعات تجري

( شمال- سقالتم تلكيف )قريةو الشيخان،  قضاءفي و مدينة الموصل،  في شرقفالح السكنية في النكرة والبالتقرير، أجريت عمليات التوزيع في األحياء 
 نمرود.ناحية الوعدة مناطق في الحمدانية، بما في ذلك في 

 خالل  الشهامةومخيم  ،الحاج عليفي موقع الطوارئ و م، لتوزيعها في الع تم مأوى في حاالت الطوارئ أوة للمجموع 2،044 ما يقرب من تم تركيب
تم تركيب كما خارج المخيمات.  لألسر الضعيفة في مدن الموصل وتكريت لمأوى في حاالت الطوارئل ةمجموع 2،220الماضي، بينما تم توزيع  األسبوع
 القيارة.  وقاعدة ج علياالحفي  خيمة في مواقع الطوارئ 5،422تثبيت جرى في مواقع خارج المخيم، و ة من مجموعات سد المنافذ مجموع 2،062 حوالي

  6،304توزيع ما مجموعه  ، معاً شخص 020،440مخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي الخيمة عائلية لتوفير المأوى في  00،422ما مجموعه  نصبتم 
يستفيد و ، أكتوبرتشرين األول/  22الطوارئ منذ  ة من لوازم سد المنافذ في حاالتمجموع 0،224لمأوى في حاالت الطوارئ ة من مجموعات امجموع

 .اً شخص 60،230منها ما يقرب من 
 

656،500 حصل على اللوازم غير  اً شخص  
(أكتوبرتشرين األول/  22منذ )الغذائية   
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 الثغرات والمعوقات:
  ديثا  حإليها مكن الوصول أالتدفئة في بعض المخيمات والمناطق التي و الطبخ في الحصول على وقود رئيسية  غرةثجود و تشير التقارير إلى. 

 األمن الغذائي  

 :االحتياجات
 ة الجاهزةإلى األغذيالتي أمكن الوصول إليها حديثًا في المناطق  النازحة والفئة السكانية الضعيفة اأُلسرحتاج ت ،

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

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

 

 االستجابة:
  ُأسرة  2،202 على . وجرت التوزيعات(اً شخص 02،000) ُأسرة 5،644شركاء بتوزيع حصص غذائية جافة ل ال، قام الفترة المشمولة بالتقريرخالل

شخصًا( في مخيم جدعة،  4،252ُأسرة ) 422و ،U3حسن شام شخصًا( في  6،405ُأسرة ) 2،042، وM2حسن شام مخيم  ( فياً شخص 6،655)
 .حاج عليالموقع الطوارئ في في ( اً شخص 2،000أسرة ) 2،252و في مخيم خازر،( اً شخص 5،452) أسرة 2،222و

  برامج ُسبل العيش، بما في ذلك المال مقابل العمل الزراعي، وأنشطة ُسبل العيش في حاالت الطوارئ.بتنفيذ قام شركاء المجموعة 
 

 الثغرات والمعوقات:
  َّأو عدم لرغبة ا إلى عدم بعض الناس يدفعمخيمات، اللثروة الحيوانية في رعاية اونينوى، وعدم وجود مساحة ل أربيلمحافظتي تقييد حركة الماشية بين إن

 إلى المخيمات. النتقالالقدرة على ا
 

ة   الصح 

 :االحتياجات
 التي أمكنمدينة الموصل والمناطق  شرق خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية في كبيرة إلى هناك حاجة 

 .الوصول إليها مؤخراً 
  لنقل المصابين والحاالت الطبية الطارئة.شرق مدينة الموصل في مناطق سعاف اإلسيارات  نقص فيهناك 

 

 االستجابة:
  استشارة 4،265 تقديمتم ، االستشارات هذهخالل الفترة المشمولة بالتقرير. من بين طبية استشارة  05،022أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه 

 سنوات. 5لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 
  ومن بين حالة،  654وبلغ العدد الكلي لإلحاالت الطبية في حاالت الطوارئ هذا األسبوع  هذا األسبوع. استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية 0،045 تقديمتم

 استشارة للصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي. 42كما تم تقديم  حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. 252إحالة هؤالء، تمت 
  عامًا. 25دون سن األطفال ضد شلل األطفال والحصبة واستهدفت  لقاحاً  524تم تقديم 

000،02  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 02لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
0222كانون الثاني  03-00من   

 460،300 
 22منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

 أكتوبر/ األولتشرين 
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  ربع أ من خاللمستشفى واحد، ومديرية الصحة في محافظة نينوى و لرعاية الصحية األولية في مدينة الموصل، ًا لستة عشر مركز لدعم تقديم التم
ة، يجراحعمليات الللمجموعات  22لطوارئ، ولحاالت اصحية أساسية  وحدة 36ومجموعات مشتركة بين الوكاالت الصحية في حاالت الطوارئ، 

 اإلسهال. وكانت بعض هذه اإلمدادات من التبرع العيني من حكومة النرويج. لحاالتبين الوكاالت  مشتركة مجموعة كاملةو 
 

 الثغرات والمعوقات:
 ومراكز معالجة  في والمستشفيات الميدانية اإلصاباتمعالجة حاالت في والممرضات من ذوي الخبرة ين ألطباء والممرضهناك حاجة إلى المزيد من ا

 اإلصابات. وتعد هذه مسألة مهمة حيث ُيتوقع ان تزداد أعداد المستشفيات الميدانية.
 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :االحتياجات
  مساحة 0،222تركيب مرافق المياه والصرف الصحي ألول يتم البدء ببدأ بناء وحدات الصرف الصحي، وسوف 

 القيارة األسبوع المقبل. في قاعدة جديدة في موقع الطوارئ
  قطعة أرض في موقع  0،422ل لتثبيت وتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي  شريكين اثنين تحديدتم

 الحاج علي الطوارئ.
 

 االستجابة:
 ي( خدمات المياه والصرف ُأسرة 02،244) اً نازح 206،502 تلق ىي  .القائمة في المخيمات ومواقع العبور المؤقتة الصح 

، السكنية المحيطةفي األحياء  شخص 22،222 بالشبكة الرئيسية، وتقوم بتوفير المياه إلى مؤخراً  التي تم تشغيلهامعالجة المياه الساهرون لمحطة تم ربط 
ستمر معلى التجهيز ال والضغط المنخفض على النظام أثر ، فإن الطلب المرتفعخالل األسبوعو  متر مكعب في اليوم الواحد. 0،222دل بمعوتوفر المياه 

 الجهود لتحقيق االستقرار وزيادة مصادر المياه لتلبية الطلب. تتظافر، ولكن الساهرونمحطة من 
  حيًا سكنياً  02متر مكعب في اليوم الواحد إلى  0،022بالصهاريج بمعدل الصالحة للشرب  المياه نقلتتواصل عملية. 
  لترًا من  020.5قريًة المياه بمعدل  23إلى القرى الُمستعادة مؤخرًا شمال شرق الموصل، وتتلقى  بالصهاريج المياه الصالحة للشرب نقلتتواصل عملية

 المياه يوميًا.
  الذي صدر فيه الموصل خالل األسبوع شرق مدينة سرة( في مدينة أُ  0،522) اً شخص 26،450الطوارئ إلى في حاالت المواد غير الغذائية  توزيعتم

 التقرير.
 يتقديم جاهزة لمساحة  42،222حوالي  تم إعداد  نازحًا.  050،532لتقديم الخدمة ل  لطوارئا مواقعو المخيمات، في  خدمات المياه والصرف الصح 
  قدرة ب)تصفية المياه أربع وحدات و لصرف الصحي )خمسة مراحيض وخمسة حمامات(، مرفًأ ل 03تم تركيب مرافق المياه والصرف الصحي، التي تضم

 .الشيوخبساتين في ( في موقع الطوارئ لتر لكل واحد 5،222سعة لمياه )خزانًا ل 52و/ ساعة لكل منها( لتر 2،222
 

 والمعوقات:الثغرات 
  يتم تأكيد  القيارة. ومن المؤمل أن  قاعدة الحاج علي و في قع الطوارئ المياه والصرف الصحي في مو الثغرات المتعلقة باالتنسيق مع الشركاء لملء يتواصل

ن   شركاء خالل األسبوع القادم،ال  حلول بديلة. سيتم اللجوء إلىلم يحدث ذلك،  وا 
  َّعادة فتح المدارس في المناطق التي من بين األولويات إن مكن أتحديد مصادر مياه إضافية وشركاء لتوفير ما يكفي من المياه الصالحة للشرب، لدعم وا 

 .من مدينة الموصل الشرقية الوصول حديثاً 
 
 

2،223،060 
 داخل وخارج المخيمات اً شخص

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
يوالنظافة  الصح ي  ة.الصح 
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 الحماية
 :االحتياجات

 وأطرافهامدينة الموصل شرق  في بأخطار المتفجراتمسح فني لدراسة حجم التلوث إجراء ناك حاجة إلى ه. 
 لجنسين تراعي الفوارق بين ابحيث  ،منسقةبطريقة خدمات األولوية لألسر التي تعيلها نساء تقديم الهناك حاجة ل

 أثناء توزيع المساعدات.
  ي حيث ُتشير التقارير إلى وجود نقص كبير فوثائق المدنية والدعم القانوني، ال إصدار لتسريع كبيرةهناك حاجة

 .وشهادات الزواج وشهادات الميالد بين النازحينالشخصية مدنية مثل الهوية الوثائق ال
 

 االستجابة:
 أكتوبر/ األولتشرين  22منذ  من خالل شركاء الحماية اً شخص 020،523ى تم الوصول إل. 
  ُموقع ي فلحماية ا تقييم إصدار تقرير  حولتم ، األسبوع الماضيفي فوخارج المخيمات.  داخل أكتوبر/ األولتشرين  22تقييمًا سريعًا للحماية منذ  04جري أ

العاجلة  والمخاوف الصحية األساسية،الحاجة إلى المزيد من التنسيق لتحسين الوصول إلى الخدمات الضوء على التقرير ط سل  ، و الحاج عليالطوارئ في 
 ومخاطر السالمة.

  آخر  شخص 26،022كما تم الوصول إلى  ؛أكتوبرتشرين األول/  22منذ  ( من قبل فرق رصد الحمايةاً شخص 04،442) ُأسرة 2،420تم الوصول إلى
 .متنقلة لتقديم المساعدة المتخصصةحالة من قبل فرق الحماية ال 4،326العام، وقد تمت إحالة  واالجتماعيمن خالل الدعم النفسي 

 فتى(  420فتاة  644طفاًل ) 2،446 تلق ى، و واالجتماعي( الدعم النفسي فتى 404 فتاة، 2،224طفاًل ) 2،350 تلق ىرير، خالل الفترة المشمولة بالتق
 تلق ى. كما واالجتماعيفتى( الدعم النفسي  25،222فتاة،  20،054) طفالً  04،454 تلق ى، أكتوبر/ األولتشرين  22ية النفسية. ومنذ األولاإلسعافات 
 ية النفسية.األولفتى( اإلسعافات  22،426فتاة،  25،340طفاًل آخر ) 00،420

 فتاة 2،220) طفالً  0،026الفترة المشمولة بالتقرير، ليصل المجموع إلى  خالل لخدمات إدارة الحالة (فتى 203و، فتاة 34) طفالً  000ت إحالة تم ،
طفل من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  223 تسجيل، تم خالل الفترة المشمولة بالتقريرو . أكتوبر/ ولتشرين األ 22( منذ فتى 2،024و
 0،026 وقد تمت إحالة ما مجموعه .أكتوبرتشرين األول/  22فتًى( منذ  503وفتاة،  066طفاًل ) 235، وبذلك يصل العدد الُكلي إلى فتًى( 43فتاة،  02)

 .أكتوبرتشرين األول/  22خدمات الحماية المتخصصة منذ للحصول على  فتًى( 2،024وفتاة،  2،220) طفالً 
  معلومات حول تخفيف مخاطر العنف القائم على نوع الجنس رجل وفتى ال 2،420امرأة وفتاة، و 2،325ما مجموعه خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلق ى

لقت تكما لرعاية المتخصصة هذا األسبوع، بما في ذلك إدارة حالة العنف الجنسي. حاالت مختلفة لتلق ي ا 4وقد ُأحيلت وخدمات العنف الجنسي المتوفرة. 
امرأة  42تلقت باإلضافة إلى ذلك، التدريب على العنف الجنسي.  شخصاً  224وتلقى ، الدعم النفسي واالجتماعي في حاالت الطوارئامرأة وفتاة  024
 .على لوازم النساءامرأة  05المتعلقة العنف الجنسي، وحصلت  المساعدة القانونية وفتاة

 في المدارس ألثر التهديد  تقييمات 4 تُأجري بالتقريروخالل الفترة المشمولة باأللغام عمليات التطهير. المجموعة الفرعية لألعمال المتعلقة  يواصل شركاء
في إبراهيم الخليل. كما تم إجراء تقييمات في محطة معالجة المياه في حي القادسية  الذخائر غير المنفجرةوُأجري تقييم حول  في مناطق شرق الموصل.

 منذ بداية عملية الموصل. شخصاً  62،200 الُمنقذة للحياة ل مخاطر األلغاموفي حمام العليل. كما تم تقديم توعية حول ، شرق مدينة الموصل
 

 الثغرات والمعوقات:
  َّفجوة كبيرة. ُيشك لغياب المساعدة القانونية للمحتجزين  إن 
  بعض مواقع النزوح في مستمراً إنَّ الطابع المدني لبعض مواقع النزوح ُيشكل عائقًا. 
  بعد نينوى محافظةفي  أموااًل إلزالتها، ولم يتم توفير األموالتطلب تالعبوات الناسفة في المناطق الريفية  كميةإن. 
  ًلتحرش الجنسي من النساء في المخيمات بسبب الخوفعن ااإلبالغ  نقص كبير فيللتقديرات، هناك  وفقا. 

 
 

022،523 
 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 

 أكتوبر/ األولتشرين  22منذ 

 

http://www.unocha.org/


02ة للموصل # اإلنسانيالعراق: االستجابة   | 8 
 

.  
 

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

 

 التعليم  

 :االحتياجات
 من مجموع السكان النازحين من شرق مدينة  %05طفاًل في سن الدراسة ) 50،500النازحين، هناك  من بين

 ال يتلق ون أي نوع من التعليم النظامي.طفاًل  06،420الموصل(. ومن بين هؤالء، فإن 
 

 االستجابة:
 وحسن شام مخيمات خازر،في  للمرة األولى ر النظاميالتعلم غي الدعم في برامج (فتاة 2،622 ،فتى 2،003)من النازحين  طفل 0،322ما مجموعه  تلق ى 

 .وكذلك في بلدات داقوق وتكريتوقاعدة القيارة. ومواقع الطوارئ في الحاج علي ، وجدعة
 في مخيمات خازر،  البرامج التعليمية في المساحات المؤقتة للتعلم( في فتى 20،046، فتاة 20،400)طفل من النازحين  06،223ما مجموعه  يشارك

، وحي علمالتأهيلها في تكريت و  التي تم في الفصول الدراسيةك لي الحاج علي وقاعدة القيارة، وكذوزيلكان، وقيماوة، ومواقع الطوارئ ف وجدعة،، وحسن شام
 .القادسية شرق مدينة الموصل

 وتتظافر الجهود للبدء بالتسجيل في حسن شاممخيم  فيفتيات(  %55طفاًل ) 0،325تم تسجيل تعليم الرسمي في المخيمات، على بدء ال بعد الموافقة .
 .قيماوةو  خازرالمساحات التعليمية األخرى المكتملة في مخيمي ال

  وخازر. مخيمي حسن شام في فتيات( %52طفاًل ) 2،622 توفير لوازم الطالب إلىتم 
  في دهوك على التعليم وحماية الطفل في حاالت الطوارئ.، فتاة( 26كومية )بما في ذلك مشاركًا من المنظمات غير الح 06تم تدريب 
 

 الثغرات والمعوقات:
  ن مستة متطوعين  حالياً وهناك . ذلك على الفصول الدراسيةويؤثر  حسن شام،مخيم في تعليم الرسمي العدد محدود من المعلمين في مركز هناك

 .طفالً  2،425لدعم فقط مدرسين ال
 عدم فإن  ،خطار المتفجرات. باإلضافة إلى ذلكألصحيح المسح إلى المدينة الموصل  شرق مديرية تربية نينوى في التي فتحتهاالمدارس  م تخضع جميعل

 وقف إعادة فتح المدارس.ي حديثاً  الُمستعادةدفع رواتب المعلمين في المناطق 
 حديثاً  لُمستعادةامناطق المخيمات و الكافية إلرسالها إلى الالكتب المدرسية  التربية ال تملكوزارة حيث إنَّ عوق االستجابة، يزال نقص الكتب المدرسية ي ال 

 لبرامج التعليم الرسمية.
  عادة تأهيل  آمنة.بصورة المدارس فتح  إعادة مدينة الموصل لضمان شرق لمدارس فيلهناك حاجة إلى إصالحات طفيفة وا 
 

 الدعم اللوجستي 
 المساحة التخزينية المتوفرة:

 00،222 ( 50متر ككعب% .)منه مشغول 

 االستجابة:

  اللوازم من  متر مكعب 03،425 ت المجموعةتسل م، شباط/ فبراير 20، وأكتوبرتشرين األول/  22في الفترة ما بين
 إنسانية.منظمة  02بالنيابة عن  طنًا مترياً  6،240، والتي تعادل ةالغذائيغير 

  يصل وبذلك ، وزارة الهجرة والمهجرينالقيارة نيابة عن  موقع قاعدة سر إلىألُ لخيمة إضافية  622تم تسليم
 .أكتوبر األول/تشرين  22منذ  0،022إلى  الخيام المنقولةالمجموع 

06،223 
من  05فتًى وفتاة تم تسجيلهم في 

 المساحات التعليمية المؤقتة

  مكعباً  اً متر  0،256
ل خالها تسل ممن المواد غير الغذائية تم 
 هذا األسبوع
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  عن طريق اعارة وحدات تخزين متنقلة، األمر  والجهات الحكومية المنظمات غير الحكوميةكاء من الشر  بتقديم الدعم لعدد مناللوجستية مجموعة التقوم
 ة. اإلنساني الذي من شأنه تسهيل زيادة األنشطة

  ة الدوليوالمنظمة  وزارة الهجرة والمهجرينبالتعاون مع  القيارةفي قاعدة خيمة عائلية إضافية لموقع الطوارئ  022بنقل  الدعم اللوجستيقامت مجموعة
 للهجرة، لتوسيع قدرة مخيم الحالية في المنطقة.

  كذلك المحيطة و  اتمخيمالدعم كل من لمتر مربع(  562في حمام العليل، الستخدامها في تخزين مشترك ) التخزين المتنقلةتم نصب اثنين من وحدات
 مدينة الموصل. ربغ لنزوح المحتمل منلخزن المواد لالستجابة ل

  لدعم العمليات في وكذلك ، كوكجليتخزين المشترك على مشارف في ال ( الستخدامهاً مربع اً متر  2،252سعة مستودع )على حصلت المجموعة اللوجستية
 مدينة الموصل.شرق 

 
 

 الثغرات والمعوقات:
  ح أن  االرئيسية حول الموصل  المناطقتحليل الثغرات في التأهب و لتيسير أولوية  الصلةوالجهات ذات  المجموعاتالتنسيق مع  ُيشك لال يزال تشهد  لتي ُيرج 

 .لنازحين في األسابيع المقبلةلتحركات كبيرة 
 

 في حاالت الطوارئ االتصاالت 
  نتخدمات اإلنتر بتقديم  منظمة االتصاالت بال حدود، وبالتعاون مع االتصاالت في حاالت الطوارئ مجموعةتقوم 

وفي مكتب منظمة الهجرة الدولية في موقع الطوارئ في  في القيارة في مكتب أيادي الرحمة واالتصاالت األمنية
 قاعدة القيارة.

  في موقع  النرويجي نالنترنت في مكتب مجلس الالجئيبتوفير خدمة ا مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئتقوم
 الطوارئ في قاعدة القيارة.

 
 

   التنسيق والخدمات والمشتركة   
 االستجابة:  

  تكانو . في األسبوع الماضي الموصل تتعلق بأوضاع مكالمة 042تلق ى مركز معلومات النازحين في العراق 
من رجال، وكانت غالبية االتصاالت تتعلق بالمساعدة الغذائية والمساعدة النقدية،  االتصاالتمن  %24حوالي 

هم وثائقوكانت هناك اتصاالت عديدة من الموصل حول انعدام المياه. وقد تساءل العديد من العائدين مؤخرًا إلى مدينة الموصل عن كيفية استرجاع 
 الرسمية.

  تيجة لألعمال نُأسرة(  06،464) نازح 024،262 هناك أنبلمنظمة الدولية للهجرة أشارت مصفوفة النزوح التابعة ل ،0222 شباط/ فبراير 00اعتبارا من
 .0226 أكتوبر /األولتشرين  22التي بدأت يوم وأطرافها في مدينة الموصل  الحربية

 الثغرات والمعوقات:
  مهم لإلبالغ. ءشيال يوجد 

 

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

 يومياً 
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

أكتوبر/ األولتشرين  22منذ   
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 بـ االتصاللمزيد من المعلومات، يرجى 
 rance@un.org ،دايميان رانسي السيد

   www.reliefweb.int، يرجى زيارة األخرى لمعلوماتول
 http://bit.ly/2dDYK3Dولإلضافة والحذف من قائمة اإلرسال: 

 

 التنسيق العام

 المسائلإلدارة  بشكل دوري ةاإلنسانيوحكومة إقليم كوردستان، وممثلي القوات العسكرية، ومنسق الشؤون  ،األعلى الذي يضم حكومة العراق االستشاريلفريق يلتقي ا
وتتألف خلية الطوارئ من أهم  للموصل. ةاإلنسانياألعلى التنسيق الشامل بين كافة الجهات الفاعلة في االستجابة  االستشاريويضمن الفريق  .االستراتيجية ةاإلنساني

زال الفريق حسب الحاجة. وال ي، أو األسبوع في مرتين، ويلتقون ةاإلنسانيالوكاالت التي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون 
العراق. وسيقوم الفريق  في ةاإلنسانيلإلشراف على االستجابة  الشريكة بين اأُلمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنسانيطري القُ 

رينالعامل المشترك، الذي يتألف من المركز المشترك لتنسيق األزمات، ووزارة الهجرة  مرة واحدة في  جتماعباال، ةاإلنساني، ومكتب اأُلمم المتحدة لتنسيق الشؤون والُمهج 
يعقد اجتماع بين هذا . و أربيلالمتخصص في  ةاإلنسانيللموصل. قامت أوتشا بتأسيس مركز العمليات  ةاإلنسانيلضمان التنسيق التشغيلي لالستجابة  كل اسبوعين

رينالمركز المتخصص  ويقوم إطار التنسيق  .والمركز المشترك للتنسيق والرصد، ومنسقي المجموعات كل أسبوعالمركز المشترك لتنسيق األزمات، و ، ووزارة الهجرة والُمهج 
 .ةاإلنسانيوحماية المدنيين، وضمان أمن العاملين في مجال المساعدات  ةاإلنسانيالدولي بمهمة تسهيل وصول المساعدات  العسكري-المدني اإلنساني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلفية األزمة 
 بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 0224 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 
 قام ،0224 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 522،222 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  4، نزح أكثر من 0224شخص. ومنذ كانون الثاني/ يناير ن ييمال 22أكثر من ة اإلنسانيالمحتاجين للمساعدة  األشخاص
 ماليين نازح في الوقت الحالي. 0هؤالء، هناك 
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