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 للموصل ةاإلنسانيالعراق: االستجابة 
                                   (2202 / فبرايرشباط 22-22) 22رقم  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  

 . 2202 آذار/ مارس 2قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

  األحداثأبرز 
  شباط/ فبراير 01بدأت العمليات العسكرية في غرب الموصل في ،

شخص من غرب الموصل  0،222ما يقرب من  فر  وعلى أثر ذلك، 
ن ما يكو  غالباً و  المدينة. جنوبفي والقرى المحيطة بها إلى مواقع 

وزيع . وقد تم تويعانون من الجفافهذه المواقع منهكين  الوافدين إلى
اإلمدادات الغذائية والمياه على  التي ضم تالطوارئ  حاالتزم حُ 

مخيمات ومواقع الطوارئ، باإلضافة إلى توزيع الشخص في  0،022
 المواقع.إلى هذه  المتنقلينزم الطوارئ على النازحين حُ 
 

  م العليل، قع في حماامو الع قدرة يتوسبالشركاء في المجال اإلنساني يقوم
ع مواق توسيعفي  جهود الحكومة دعمونيما كوالحاج علي،  ،القيارةو 

 السالمية من خالل تطوير الموقع.جدعة و النزوح في 
 

  َّوقد تمت معدالت اإلصابات األولية من غرب الموصل مرتفعة، إن
ية مراكز استقرارفي  مدنياً  27أكثر من  معالجة رب بالق الحالة الصح 

أكتوبر تشرين األول/  02من وفي الفترة . وط األماميةخطالمن مناطق 
. اباتالخاصة باإلصربيل لتلقي الرعاية أمن المدنيين إلى المستشفيات الرئيسية في  اً جريح 0،222ر ل أكث، تم إرسا2202فبراير شباط/  22إلى  2202

 .مصابًا من المدنيين 200تمت معالجة  ،فبرايرشباط/  22و ،نايريكانون الثاني/  0ما بين وفي الفترة 
 

 ي األجزاء الجنوبية فالسكنية المدنيين في العديد من األحياء  . إنَّ مدينة الموصلشرق إنساني في  ُيشك ل مبعث قلق  شديد في مياه الشرب النقص ال يزال ال
دة إنشاء شبكة إعاوتعد مسألة مياه الشرب غير المعالجة.  حصولهم علىحتمل ، ويُ للمياه ال يمكنهم الوصول إلى الشبكة العامة ،والغربية من مدينة الموصل

 جميع أنحاء المدينة أولوية رئيسية. تغطيةلمياه 
 
 
 

،2220،222  
داخل وخارج  شخص
تسلموا حصص  المخيمات

االستجابة الطارئة من الغذاء 
 02منذ )والمياه ولوازم النظافة 

 (أكتوبر/ األولتشرين 

0،222،222 
 داخل وخارج المخيماتشخص 

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

222،721  
 )منذاستشارة طبية تم تقديمها 

(أكتوبرتشرين األول/  02  

 024،222 
 أزمةبسبب  نازح حالياً 

  الموصل
010،222 

في المخيمات  حالياً نازح 
 ومواقع الطوارئ 

04،222 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

للوافدين الُجدد في المخيمات 
 ومواقع الطوارئ
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 
العملية قد دخلت المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل قرية البوسيف وأحياء الكويت شباط/ فبراير. وبما أن  01بدأت العمليات العسكرية في غرب الموصل في 

شخص من غرب الموصل والقرى المحيطة بها إلى مواقع  0،222ما يقرب من  والمأمون والطيران ووادي حجر، فقد نزح عدد أكبر من الناس. فمنذ بدء العملية، فر  
يعانون من و هذه المواقع منهكين  الوافدين إلىما يكون  قاعدة القيارة. غالباً و الحاج علي جدعة، وموقعي الطوارئ في ومخيم  ،م العليلحما بلدةالجنوب، وخاصة إلى في 

ضافة إلى توزيع مخيمات ومواقع الطوارئ، باإلالشخص في  0،022النظافة على مجموعة الطوارئ من اإلمدادات الغذائية والمياه و  حاالتزم . وقد تم توزيع حُ الجفاف
 المواقع.إلى هذه  المتنقلينزم الطوارئ على النازحين حُ 

 
ن عطرق اإلمداد  تطعقُ  نوفمبر، /منذ تشرين الثانيف. متدهور  من المدنيين الذين ما زالوا في غرب الموصل شخص  272،222 منالوضع اإلنساني لما يقرب  إنَّ 

ية، إلى نقص في الغذاء والماء والنفط واإلمدادات الطبالنازحين الُجدد  من شير تقييمات وتقاريرتُ و غرب الموصل، وال سيما الطريق السريع من الموصل إلى سوريا. 
 لشمال الشرقي منفي الشمال واالسكنية  بعض األحياء حيث تتلق ىفي تجهيز المياه الصالحة للشرب في غرب الموصل،  حاد   وعدم توفر حليب األطفال. وهناك نقص  

 .تضاعف أسعار المواد الغذائية األساسية، مثل السكر والبطاطا وُتشير التقارير إلىالشبكة العامة لساعات معدودة كل بضعة أيام. مدينة الموصل المياه من  غرب
 

ي ف لشوارع الضيقة والكثافة السكانية العالية في غرب المدينة، خصوصاً اإلى  ونظراً . شخص من القتال في غرب المدينة 272،222 من ومن المحتمل أن يفر ما يقرب
ويبذل  .ومن المحتمل أن تلحق أضرار جسيمة بالبنى التحتية أيضاً  ،خطر كبير من الوقوع كضحايا لتبادل أطالق النار معرضون إلىفإن المدنيون  ،الجزء القديم منها

 دعةجعلي، ودعم جهود الحكومة لتوسيع مواقع النزوح في  والقيارة والحاجلتسريع وتوسيع قدرة المخيم في حمام العليل  كبيرةً  جهوداً الشركاء في المجال اإلنساني 
مية من  مجموعة 41،222و ،خيمة 40،222 وتتضمندد، لمساعدة النازحين الجُ  بخزن اللوازم مسبقاً الشركاء في المجال اإلنساني  ويقوم .خالل تطوير الموقع والسال 

مجموعات االستجابة  كما تم خزن تتألف من أغطية بالستيكية وحبال، وأوتاد.التي  مأوى في حاالت الطوارئمجموعة لل 22،222ومن المستلزمات المنزلية األساسية، 
حد في المواقعنازح جدي 022،222 لـ بصورة مسبقة لحاالت الطوارئ لتغطية االحتياجات الغذائية والمياه في حاالت الطوارئ وهناك ما . لها حاجةتشتُد الأن  ، إذ ُيرج 

 شخص. 222،222لطوارئ، لمساعدة حاالت االستجابة لة لمجموع 022،222 مجموعه حوالي
 
 

 المتحدة في األمم األلغام التابعة لألمم المتحدة، وفرق إزالة وفرق األمن، تنسيق الشؤون اإلنسانيةلالمتحدة  األمم مكتبستقوم فرق  من مواتية،  العملبيئة  عندما تكون
الطوارئ من  تلزماتلمسالتوزيع السريع عن بال  بعد ذلك باإلهذه الوصول بعثات ستقوم . و حديثاً  ستعادةالمُ يصال المساعدات اإلنسانية في المناطق إلبعثات  بإجراء

ة لمدة المساعدات اإلنسانية التكميلية، مثل حصص غذائيتأتي سومواقع الطوارئ،  السكان إلى المخيماتوصول  فورو في غرب الموصل.  نالمتبقي للسكانالماء والغذاء 
 شهر واحد، والخيام والمستلزمات المنزلية األساسية.

 

 02القتال يوم  ءمنذ بد شرق الموصل والمناطق المحيطة بها مناطقمن  اً شخص 221،102لهجرة الدولية، نزح أكثر من المنظمة التابعة لنزوح امصفوفة تتبع ل ووفقاً 
 بلغ عدد النازحينفبراير، شباط/  22 وبتأريخ. شرق الموصل مدينة في إلى مناطقهم األصلية ، أغلبهمشخصاً  22،272 وعاد، 2202أكتوبر عام تشرين األول/ 

شخص في األسبوع الماضي، ولكنه ال يشمل كل الناس الذين نزحوا في اليومين األخيرين من غرب الموصل.  4،222يمثل هذا زيادة قدرها حوالي ، و اً شخص 021،012
 جديدة من غرب الموصل.النزوح العمليات  ، وسيشملفبرايرشباط/  20لنزوح في اصفوفة تتبع جديد لمومن المتوقع أن يصدر تحديث 

 
يةفي  مدنياً  27أكثر من  وقد تمت معالجةمعدالت اإلصابات األولية من غرب الموصل مرتفعة، إنَّ  . وط األماميةخطالبالقرب من مناطق  مراكز استقرار الحالة الصح 

 ربيل لتلقيألمستشفيات الرئيسية في من المدنيين إلى ا اً جريح 0،222ر ل أكث، تم إرسا2202فبراير شباط/  22إلى  2202أكتوبر تشرين األول/  02من وفي الفترة 
المستشفى الجراحي الميداني مصابًا من المدنيين في  200تمت معالجة فبراير شباط/  22و ،ينايركانون الثاني/  0ما بين وفي الفترة . الخاصة باإلصاباتالرعاية 

 في برطلة.سريرًا  72الثاني الذي يضم 
 

، وستقوم بتثبيته جديد ميغا واط0.2مولد  بشراء اليونيسيف وقامتمدينة الموصل. شرق أولوية في ذات إنساني  ك ل مبعث قلق  ُيششديد في مياه الشرب النقص ال يزال ال
 الساهرونمحطة وكانت  تسبب في تعط لها.مما ، فبرايرشباط/  01في  عشوائيةمدينة الموصل التي أصيبت بنيران  شرق في معالجة المياهل الساهرونفي محطة  قريباً 

الصهاريج إلى عن طريق المياه وتوفير  شخص، 22،222توفير المياه عبر األنابيب إلى تقوم بو  الموصل،مدينة شرق في  ة التي تعملالوحيد المحطة معالجة المياهل
حتمل ، ويُ لمياهل ال يمكنهم الوصول إلى الشبكة العامة، لفي األجزاء الجنوبية والغربية من مدينة الموصالسكنية المدنيين في العديد من األحياء  إنَّ . سكنياً  حياً  02

 جميع أنحاء المدينة أولوية رئيسية. ُتغط يإعادة إنشاء شبكة مياه وتعد مسألة مياه الشرب غير المعالجة.  حصولهم على

http://www.unocha.org/
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من  كيس   2،222ومن السكر  اً كيس 1،242توزع بفبراير شباط/  20-24بين في الفترة ما وزارة التجارة ، قامت لحكومةالتابع لرصد والتنسيق لمركز المشترك للل وفقاً 
 شباط/ 01-07بين في الفترة ما رين وزارة الهجرة والمهج  كما قامت . مكن الوصول حديثاً أفي المناطق التي  الحصص الغذائية الحكوميتوزيع  برنامجاألرز من خالل 

 وتضم نتلي، الحاج عو القيارة في قاعدة ديبكه، ومواقع الطوارئ و ، وجدعة، وحسن شاملنازحين في مخيمات خازر، على اة توزيع المواد الغذائية وغير الغذائيبفبراير، 
 .بطانية 2،422و غذائية طارئة،حزمة  0،022والمواد الغذائية الجافة،  حزمة من 4،222

 ضد شلل األطفال والحصبة. 7دون سن  طفالً  02،117تطعيم بوزارة الصحة  قامت فبراير،شباط/  2، وينايركانون الثاني/  22ما بين و 

 

   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:
  ،00،117يستفاد منها و ، ُأسرةً  1،220إلى  الطوارئصة من مجموعات ح 4،422توزيع بآلية االستجابة السريعة  قام شركاءخالل الفترة المشمولة بالتقرير 

 02،001)والحاج علي، ومخيم جدعة مواقع قاعدة القيارة النازحة الوافدة الى  اأُلسرتم توزيع معظم المجموعات على . و طفالً  02،212، بما في ذلك نازحاً 
شخص من النازحين حديثاً حصص االستجابة.  0،022شخصًا(. ومن مجموع هؤالء، تلق ى حوالي  7،121وموقع التدقيق األمني في حمام العليل ) ،(شخصاً 

(، شخص 422)، والشيخان ًا(شخص 271) خازرحسن شام و شخصًا(، و  0،242) الحمدانية قضاء كما تم توزيع حصص آلية االستجابة السريعة في
 شخصًا(. 10ديبكة ) ومخيم

 022،220) اً شخص 122،270لى ع مجموعات الطوارئبتوزيع تشرين األول/ أكتوبر،  02 بداية عملية الموصل في منذبة السريعة قام شركاء آلية االستجا 
وبما أنَّ السكان قد نزحوا لعدة  الموصل. مدينة حديثًا في مناطق شرق أمكن الوصول إليهافي المناطق التي  شخصاً  12،011 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  02من  آلية االستجابة السريعةتتكون مجموعة، 

 كما ضم ت لوازمًا نسائية كلما كان ذلك ممكنًا.  .وحاويات المياه، لترًا من مياه الشرب 02وكذلك 

 

 الثغرات والمعوقات:
 مهم لإلبال . ءال يوجد شي 

 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :االحتياجات
 اختار ما تبقى منهم السكن مع  فيمافي المخيمات ومواقع الطوارئ،  حالياً من النازحين  اً شخص 010،107 ُيقيم

 .الرسمية غير المجتمعات المضيفة والمواقع

270،221 
وا حصص آلية تسل مشخص 

تشرين  02 )منذ االستجابة السريعة
 (أكتوبر/ األول

221،04 للنازحين  اآلن سكنية متوفرة قطعة  
المخيمات ومواقع الطوارئ الُجدد في  

http://www.unocha.org/
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 مية  .هناك حاجة إلى رسم الخرائط لشركاء إدارة المخيم في حم ام العليل والسال 
 
 االستجابة:

 لشركاء إدارة المخيم هذا األسبوع. سيقوم الشركاء في المجال اإلنساني بتسهيل التدريب 
 

 الثغرات والمعوقات:
  أعداد أكبر من الناس بشكل مالئم ستيعاب ال ،الحاج عليفي  وموقع الطوارئ جدعةمرافق المياه والصرف الصحي في مخيم هناك حاجة إلى مزيد من

 .يهمإلالخدمات كامل وتوفير 
  مية للوصول إلى المعايير الدولية. مرافق المياه والصرف الصحيهناك حاجة إلى توسيع  في حم ام العليل والسال 

 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :االحتياجات

 الكريم. إنَّ السكان المحتاجين إلىالمناسب و  يحتاج السكان داخل وخارج المخيمات إلى المواد غير الغذائية والمأوى 
خرى ، والفئات السكانية الضعيفة األ، أو في مستوطنات سكنية مؤقتهمؤقتة، والذين يقيمون مع عائالت مضيفة الجئمالمساعدة هم اأُلسر القاطنة في 

 المتبقية في منازلها.
 

 االستجابة:
  خارج الضعيفة  اأُلسرإلى  اللوازم غير الغذائيةمن مجموعة  040 باإلضافة إلى ،في المخيمات األساسية مجموعة من اللوازم غير الغذائية 414تم توزيع

 الفترة المشمولة بالتقرير. خاللالمخيمات 
  20،772مجموعة متنقلة من اللوازم غير الغذائية،  12،201) مجموعة من اللوازم غير الغذائية 10،221، تم توزيع ما مجموعه بداية االستجابةمنذ 

وتضمن ت  ،لوازم الشتاء من عةً مجمو  21،121 تم توزيع باإلضافة إلى ذلك. اً شخص 772،204إلى ( مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية
 .مجموعة مالبس 022،241وتم أيضًا توزيع حوالي  .اً شخص 041،400إلى وجراكن للحصول على الوقود،  وحصير حرارية، سخانات،

  ،اأُلسروبذلك يصل مجموع  ،ُأسرة 7،027 أكثر من إلىومدافئ  ،ومواقد ،والسجادالبطانيات مثل تكميلية  موسمية عسل تم توزيعخالل األسبوع الماضي 
 ُأسرة. 22،020إلى أكثر من  أكتوبرتشرين األول/  02منذ التكميلية التي تسل مت هذه اللوازم 

  يعات ز تركزت توزيعات اللوازم غير الغذائية داخل المخيمات هذا األسبوع بشكل رئيسي على مخيمات حسن شام، والنركزلية، وديبكة. في حين جرت تو
 خارج المخيمات هذا األسبوع في أربعة مناطق/ ُقرى في الحمدانية.

 خارج  ة من مجموعات سد المنافذمجموع 2،127 حواليوقاعدة القيارة، وتوزيع  الحاج عليفي قع الطوارئ امو في خيمة  0،212 ما يقرب من تم تركيب
 تكريت. قضاء في المخيمات

  2،022توزيع ما مجموعه  ، معاً شخص 202،202مخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي الخيمة عائلية لتوفير المأوى في  17،142ما مجموعه  نصبتم 
يستفيد و ، أكتوبرتشرين األول/  02الطوارئ منذ  ة من لوازم سد المنافذ في حاالتمجموع 2،410و، الطوارئلمأوى في حاالت ة من مجموعات امجموع

 شخص. 02،222منها ما يقرب من 
 

 الثغرات والمعوقات:
 شكل دقة وبببتجديد إمداداتهم من المواد المخزونة مسبقًا واللوازم المخزونة األخرى شركاء ، حيث ال يقوم التحدياً  المجموعة ُيشك لتنسيق استجابة  بات

 .تمرمس

204،727 حصل على اللوازم غير  اً شخص  
(أكتوبرتشرين األول/  02منذ )الغذائية   
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 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   حديثاً التي أمكن الوصول إليها في المناطق  اأُلسرُتشير
 .تسلمها الحصص الغذائية التي تقدمها الحكومة

 

 االستجابة:
 خالل األسبوع. يوماً  12لمدة ، تكفي شخص 40،402لـ حصص غذائية جافة بتوزيع شركاء قام ال 
  في األسبوع الماضي شخص 020،222 إلى طارئةصص غذائية تقديم حتم. 

 
 

 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
  ،رعاية خدماتتشتد الحاجة إلى بينما يدخل القتال إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في غرب الموصل 

 .اإلصابات
  اإلصاباترعاية منشآت لخدمات الدم في  ماس ةهناك حاجة. 

 

 االستجابة:
  لألطفال الذين  استشارة 4،102 تقديمتم ، االستشارات هذه. من بين األسبوع الماضيخالل طبية استشارة  21،220أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه

 سنوات. 7تقل أعمارهم عن 
  ومن بين حالة،  127وبلغ العدد الكلي لإلحاالت الطبية في حاالت الطوارئ هذا األسبوع  هذا األسبوع. استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية 0،227 تقديمتم

 استشارة للصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي. 224حوالي كما تم تقديم  حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. 71إحالة ، تمت هذه
  هذا األسبوع عاماً  07دون سن األطفال ضد شلل األطفال والحصبة واستهدفت  لقاحاً  412تم تقديم. 
  ارةكيميائية في مستشفى القيبالمواد الاإلصابات حاالت إدارة  حولفي الخطوط األمامية  للمستجيبينقدمت منظمة الصحة العالمية التدريب والمعدات، 
  ى الميداني المستشف التخدير والمسكنات إلىمواد مديرية صحة نينوى. كما قدمت إلى  األدوية لعالج داء الليشمانيات بتوفيرمنظمة الصحة العالمية قامت

 في برطلة.
 خمس مجموعات صحية في حاالت الطوارئ لتغطية احتياجات  من خالل توفيرمنظمة غير حكومية في الموصل  بدعممنظمة الصحة العالمية  قامت

 .حدى المنظمات غير الحكومية في دهوكإل مريض 02،222مريض. كما قدمت اإلمدادات الطبية لعالج  7،222
 

402،40  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 12لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
2202 شباط/ فبراير 22-22من   

 721،427 
 02منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

 أكتوبر/ األولتشرين 
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 معوقات:الثغرات وال
  رعاية الالحقة للعمليات الجراحية.لتوفير ال قدرةالهناك حاجة إلى زيادة 
  ،في مجال اإلصابات ناألخصائييالمزيد من  إلى ميدانيةالمستشفيات الو تحتاج مراكز استقرار الحالة الصحية لإلصابات. 

 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :االحتياجات
  حاجة د الالُمستعادة، حيث تشتكافية في المدارس في المناطق المرافق المياه والصرف الصحي مسألة توفير أثيرت

 لها. كبيرةال
 وذلك في غرب الموصل حديثاً الُمستعادة مجموعة المياه والصرف الصحي إلجراء تقييم سريع في المناطق  تخطط ،

 .فهم االحتياجات المائية الحاليةل
  شخص إضافي لضمان حصول جميع الناس في  2،222 مرافق المياه والصرف الصحي لهناك حاجة إلى

 .يةخدمات المياه والصرف الصحي األساسعلى  مخيماتال
 

 االستجابة:
  ي في المخيمات ومواقع العبور المؤقتة 22،027) اً نازح 012،277يتلق ى  .القائمة ُأسرة( خدمات المياه والصرف الصح 
  المياه والصرف  وتقوم مجموعة. في قاعدة القيارةقطعة ارض في موقع الطوارئ  4،222بدأ تطوير المزيد من مرافق المياه والصرف الصحي لتغطية

 متبقية.ض أر ة قطع 0،222ل  صحية ث عن شريك لبناء مرافقبالبح الصحي
 سبوع دأ األيبالحاج علي. ومن المتوقع أن في قطعة أرض في موقع الطوارئ  1،422ـ تركيب مرافق المياه والصرف الصحي لبشركاء الاثنان من  ءبد

 عة أرض إضافية.قط 1،022 المقبل بناء مرافق المياه والصرف الصحي ل
  شبكة لتغطية السيتم تمديد كما . قطعة أرض 2،022اآلن إيصال المياه إلى ، وتقوم الحاج عليفي تم االنتهاء من شبكة المياه من محطة معالجة المياه

 إضافية. قطعة أرض 2،422
  277،072في مواقع العبور، لخدمة  مساحة 42،727و ،ومواقع الطوارئفي المخيمات المياه والصرف الصحي الجاهزة مساحات لخدمات تم إعداد 

 المحتملين.شخص من النازحين 
  حيًا سكنيًا في شرق الموصل.  20متر مكعب في اليوم الواحد إلى  2،122بالصهاريج بمعدل الصالحة للشرب  المياه نقلتتواصل عملية 
 نيران مدينة الموصل، التي أصيبت بشرق في  في محطة الساهرون لمعالجة المياه قريباً  هاوسيتم تثبيتة، جديد ميغا واط 0.2 ةمولدبشراء اليونيسيف  قامت

ي معالجة المياه فالوحيدة العاملة على منشأة ال محطة الساهرون لمعالجة المياه تغير صالحة للعمل. كان ، حيث غدتفبراير/ شباط 01غير مباشرة في 
 .سكنياً  حياً  02صهاريج إلى ، ونقل المياه بالمن السكانشخص  22،222يب إلى مياه عبر األنابالتوفير تقوم بمدينة الموصل، و شرق 

 

 والمعوقات:الثغرات 
  لبناء مرافق المياه والصرف الصحي في المخيم الجديد في السالمية، في الجزء الذي جرى توسيعه من موقع الطوارئ في التمويل هناك حاجة عاجلة إلى

 .قاعدة القيارة
 

 
 
 
 
 

0،022،110 
 المخيماتداخل وخارج  اً شخص

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
ية والنظافة  الصح ي  02 منذالصح 

 .تشرين األول/ أكتوبر
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 الحماية
 :االحتياجات

  جميع المدنيين النازحين من منازلهم إلى مناطق آمنة، دون عائق ال مبرر له، حيث  وصولهناك حاجة للتأكد من
 يمكنهم الحصول على الخدمات اإلنسانية األساسية.

  الحفاظ على الطابع المدني في مواقع النزوح، وخاصة في بعض مخيمات جنوب الموصل.هناك حاجة كبيرة إلى 
  تقييم التهديد  وهناك حاجة إلجراء. قدر المستطاع أخطار المتفجرات عملياً التخلص من هناك حاجة لضمان

المحتملة،  بأخطار المتفجراتلحجم مناطق التلوث  ونظراً . المحيطة بهامدينة الموصل والمناطق شرق في  بأخطار المتفجراتتحديد حجم التلوث لوالتأثير 
 استخدام األصول الميكانيكية إلزالة األلغام في محافظة نينوى. حولال بد من تحليل االحتياجات 

 

 االستجابة:
  أكتوبر/ األولتشرين  02منذ  من خالل شركاء الحماية اً صشخ 122،402تم الوصول إلى. 
  ُففي األسبوع الماضي، ُأجري أول تقييم سريع للحماية في شرق  وخارج المخيمات. داخل أكتوبر/ األولتشرين  02تقييمًا سريعًا للحماية منذ  21جري أ

 الموصل، وسيتم مشاركة النتائج قريبًا.
  آخر  اً شخص 01،242كما تم الوصول إلى  ؛أكتوبرتشرين األول/  02منذ  ( من قبل فرق رصد الحمايةاً شخص 72،272) ُأسرة 1،120تم الوصول إلى

 .متنقلة لتقديم المساعدة المتخصصةحالة من قبل فرق الحماية ال 00،417العام، وقد تمت إحالة  واالجتماعيمن خالل الدعم النفسي 
 1،042، وفتاة 1،120طفاًل ) 2،224 تلق ى، و واالجتماعي( الدعم النفسي فتى 4،211و فتاة، 4،742طفاًل ) 0،707 تلق ىرير، خالل الفترة المشمولة بالتق 

. كما واالجتماعيفتى( الدعم النفسي  21،012فتاة،  22،222) طفالً  47،200 تلق ى، أكتوبر/ األولتشرين  02ية النفسية. ومنذ األولفتى( اإلسعافات 
 ية النفسية.األولفتى( اإلسعافات  24،214فتاة،  22،724طفاًل آخر ) 42،020 تلق ى

  024، وبذلك يصل العدد الُكلي إلى األسبوع الماضيخالل  فتًى( 27و، فتاة 21)من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  طفالً  74 تسجيلتم 
من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين فتًى(  12فتاة، و 27)طفاًل  72شمل  عوتم جم .أكتوبرتشرين األول/  02فتًى( منذ  720وفتاة،  121طفاًل )

. باإلضافة تشرين األول/ أكتوبر 02فتًى( منذ  200وفتاة،  022) 440مع ُأسرهم، وبذلك يصل العدد الُكلي لألطفال الذين تم جمع شملهم مع ُأسرهم إلى 
تشرين  02فتًى( الذين لديهم مخاوف تتعلق بالحماية للحصول على الخدمات المتخصصة منذ  0،222فتاة، و 0،112طفاًل ) 1،221ك، تمت إحالة إلى ذل

 .األول/ أكتوبر
  شخصًا من الرجال والصبية من خالل توفير معلومات حول العنف الجنسي، والتخفيف من  222امرأة وفتاة، و 0،207خالل األسبوع، تم الوصول إلى

 تلقتو شخصًا لتلق ي الرعاية المتخصصة المختلفة بما في ذلك إدارة حالة العنف الجنسي.  01تاحة، وقد ُأحيل نحو المخاطر، وخدمات العنف الجنسي الم
العنف الجنسي. بالمساعدة القانونية المتعلقة  شخصاً  10 كما تلق ى الدعم النفسي واالجتماعي في حاالت الطوارئ، وصبياً  رجالً  00و ،امرأة وفتاة 110

ة مجموع 0،112تم توزيع هذا،  إلىباإلضافة العنف الجنسي. المتعلقة بقضايا البناء القدرات في التدريب حول  مقدمي الخدماتشخصًا من  212تلقى و 
 معلومات عن الخدمات العنف الجنسي المتاحة.من اللوازم النسائية، و 

  في  المؤكدة الذخير  لمخزن لفنياوأجري المسح  مدرسة،وتطهير أحد عشر تم تقييم إذ مكافحة األلغام عمليات التطهير. ليواصل شركاء المجموعة الفرعية
 اكتوبر. األول/تشرين  02منذ  شخصاً  77،222إلى  التوعية بمخاطر األلغام الُمنقذ للحياةمدينة الموصل. وقد تم توفير شرق 

 

 الثغرات والمعوقات:
  َّفجوة كبيرة. ُيشك ل البالغين في شمال غرب نينوى غياب المساعدة القانونية للمحتجزين إن 
  طر العنف خمعرضات لالنساء والفتيات  جعلي، ضاءة لياًل ، وعدم توفر اإلي بعض المخيماتالمنفصلة للجنسين فقلة مرافق المياه والصرف الصحي

 الجنسي.
 

 

122،402 
 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 

 أكتوبر/ األولتشرين  02منذ 
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 التعليم  

 :االحتياجات
  من مجموع النازحين من شرق  %17مؤخرًا من الموصل ) من النازحينطفاًل في سن الدراسة  72،227هناك

 ال يتلق ون أي نوع من التعليم النظامي.طفاًل  22،107فإن ، ومن بين هؤالء، الموصل(
 

 االستجابة:
 مخيمات في  للمرة األولى ر النظاميالتعلم غي الدعم في برامج (فتاة 711 ،فتى 222)من النازحين  طفل 0،022ما مجموعه ضي افي األسبوع الم تلق ى

 .تكريت، وكذلك في مدينة وقاعدة القيارةومواقع الطوارئ في الحاج علي ، وجدعة ، وداقوق،وحسن شام خازر،، و 0نركلزلية
 في مخيمات خازر،  التعليمية في المساحات المؤقتة للتعلم البرامج( في فتاة 01،122، ىفت 07،204)طفل من النازحين  21،220ما مجموعه  يشارك

كريت تأهيلها في ت التي تم في الفصول الدراسيةك ي الحاج علي وقاعدة القيارة، وكذلوقيماوة، ومواقع الطوارئ ف، 0ونركزليةوزيلكان،  وجدعة،، وحسن شام
 .مدينة الموصلحي القادسية شرق كم تم إنشاء مساحات مؤقتة للتعلم في ، و علمالو 

 الدعم النفسي ديم تقو  ،والتعليم ،تأهيلالمدينة الموصل لشركاء التعليم للبدء في إعادة  شرق في مدارس بالتنسيق مع مديرية تربية نينوى، تم تعيين
 لتوعية بمخاطر األلغام.اوأنشطة  ،واالجتماعي

  مام العليل.حالقيارة و ال سيما في المدارس في  المخيمات،تتزايد أنشطة االستجابة خارج من 
 حسم شام( في مخيم إناث ٪77) طفل 1،107 وتسجيلالتعليم النظامي في مخيم خازر،  طفل لتلق ي 1،222 تم تسجيل حوالي. 
 

 الثغرات والمعوقات:
  مدينة الموصل. شرق من شركاء مكافحة األلغام في إعادة تدقيق تخليص أخطار المتفجرات في المدارس فيالمستمر هناك حاجة إلى الدعم 
  َّفي مدارس بلدة القيارة. يةالتعليمالعملية عيق نقص الكتب المدرسية يُ  إن 
  مخيماتالتخصيص ما يكفي من المعلمين للعمل في جميع المدارس الرسمية المقررة في وزارة التربية والتعليم من لم تتمكن. 
 

 الدعم اللوجستي 
 المساحة التخزينية المتوفرة:

 21،010 (.ةمشغول من المساحة %47كعب )متر م 

 االستجابة:

 طنًا  2،222، والتي تعادل سلع اإلغاثةمن  اً مكعب اً متر  17،412 ت المجموعةتسل م، منذ بداية عمليات الموصل
 إنسانية.منظمة  12بالنيابة عن  مترياً 

  لشركاء في المجال اإلنساني لقيام امام العليل حفي مخيم  اً مربع اً متر  722 بسعة ةتشكيل منشأة تخزين مشتركتم
 انية فيلدعم العمليات اإلنس كوكجليفي  ةإضافي ةتأمين مساحة تخزين مشترك ويجريغرب الموصل. لستجابة الاب

 مدينة الموصل. شرق
  غير حكومية شريكة إلدارة المستودع. ةمنظم تحديدوخازر، حيث تم  ديبكة،تخزين مشترك في مخيمات  منشأةإنشاء ب الدعم اللوجستيمجموعة تقوم 
  القيارة الطوارئ في قاعدة خيمة عائلية من أربيل إلى مواقع  2،722تم حتى اآلن نقل أكثر من  الحالية؛مخيمات النازحين  لتوسيعتقديم الدعم تواصل

 الحاج علي.و 
 

21،220 
من  27فتًى وفتاة تم تسجيلهم في 

 المساحات التعليمية المؤقتة

  مكعباً  اً متر  1،240
ل خالها تسل ممن المواد غير الغذائية تم 
 هذا األسبوع

http://www.unocha.org/
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 والمعوقات:الثغرات 
 مهم لإلبال . ءال يوجد شي 

 

 في حاالت الطوارئ االتصاالت 
 لمجال اإلى الشركاء في  خدمات اإلنترنتو  تقديم االتصاالت األمنية مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ تواصل

ي ف ، ومجلس الالجئين الدنماركيتب منظمة الهجرة الدوليةاوفي مك في القيارة في مكتب أيادي الرحمة اإلنساني
 موقع الطوارئ في قاعدة القيارة.

  ملدعم أنشطته، وذلك وزارة الهجرة والمهجرينكهرباء إلى مولد  مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئأعارت 
 لنازحين في القيارة.افي موقع تسجيل 

  اإلنترنت في مستشفى ميداني جديد.ب من خالل توفير خدمات االتصالدعم منظمة الصحة العالمية ب مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئتقوم 
 

 

 الثغرات والمعوقات:
 مهم لإلبال . ءال يوجد شي 

 
 

   التنسيق والخدمات والمشتركة   
 االستجابة:  

  تكانو . في األسبوع الماضي الموصل تتعلق بأوضاع مكالمة 212تلق ى مركز معلومات النازحين في العراق 
من  %40) تصاالت تتعلق بالمساعدة الغذائيةكانت غالبية االمن رجال، في حين  االتصاالتمن  %22حوالي 

 في مناطق شرق الموصل. المياهالكبير في  النقص المساعدة النقدية. وأشارت بعض التقارير إلىباإلضافة إلى ، االتصاالت(
  في مدينة  الحربيةتيجة لألعمال ن اً نازح 012،021 هناك أنبلمنظمة الدولية للهجرة أشارت مصفوفة النزوح التابعة ل شباط/ فبراير، 22اعتبارا من

 .2202 أكتوبر /األولتشرين  02بدأت يوم التي وأطرافها الموصل 

 الثغرات والمعوقات:
  مهم لإلبال . ءشيال يوجد 

 

 

 

 

 

 

 يومياً 
للمنظمات غير الحكومية تقديم المساعدة 

 لالتصاالتدعم البنية التحتية من خالل 
ةاإلنساني  

 يومياً 
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

أكتوبر/ األولتشرين  02منذ   

http://www.unocha.org/
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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

 القضاياإلدارة  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

ال الفريق الُقطري حسب الحاجة. وال يز و  ،األسبوع في مرتين، ويلتقون ةاإلنسانيالوكاالت التي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون 
يقوم الفريق العامل في العراق. وس ةاإلنسانيلإلشراف على االستجابة  الشريكة بين اأُلمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنساني

رينالمشترك، الذي يتألف من المركز المشترك لتنسيق األزمات، ووزارة الهجرة  كل رة واحدة في م باالجتماع، ةاإلنساني، ومكتب اأُلمم المتحدة لتنسيق الشؤون والُمهج 
د اجتماع بين هذا المركز . ويعقأربيلالمتخصص في  ةاإلنسانيبتأسيس مركز العمليات للموصل. قامت أوتشا  ةاإلنسانيلضمان التنسيق التشغيلي لالستجابة  اسبوعين

رينالمتخصص   اإلنسانيار التنسيق . ويقوم إطومنسقي المجموعات كل أسبوع، المشترك مركز تنسيق األزماتو والمركز المشترك للتنسيق والرصد، ، ووزارة الهجرة والُمهج 
 .ةاإلنسانيوحماية المدنيين، وضمان أمن العاملين في مجال المساعدات  ةاإلنسانيالدولي بمهمة تسهيل وصول المساعدات  العسكري-المدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األزمة عن خلفية 
 بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 2204 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 
 قام ،2204 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 722،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 إنسانية في العالم،أزمة العراق اآلن أكبر  يواجه ونتيجة لذلك، .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوطوُفرضت  األساسية، الخدمات وتوقف

ماليين شخص بسبب العنف، ومن بين  4، نزح أكثر من 2204شخص. ومنذ كانون الثاني/ يناير ن ييمال 02أكثر من اإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاص
 ماليين نازح في الوقت الحالي. 1هؤالء، هناك 
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