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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 
                                   (3102آذار 5-شباط 32) 32رقم  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  

 . 3102 آذار/ مارس 02قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

  األحداثأبرز 
  حوالي نزوح  3102مارس آذار/  5 وحتىفبراير شباط/  32شهد األسبوع من

الموصل في األزمة  بدء نزوح مستمر منذوهي أعلى موجة  شخص؛ 03،111
 آذار/ 2 في 02،251 حيث نزح، 3102أكتوبر عام تشرين األول/  02يوم 

إلى سبوع هذا األ حاالت النزوحالغالبية العظمى من  وُتعزىمارس وحده. 
  فبراير./ شباط 01لعمليات العسكرية في غرب الموصل، والتي استؤنفت في ا
 

  ركيب خدمات المياه والصرف وت قعاوتوسيع مو  مخيماتبناء تجري عملية
جميع  اسكانتم  قدو  ل.في مخيمات جنوب مدينة الموص بسرعة الصحي

سر أو في مخيمات أو مواقع إما مع أفراد األُ ، النازحين من غرب الموصل
مستلزمات منزلية أرض وعليها خيمة، و على قطعة  ونالطوارئ، حيث يحصل

أكثر وهناك . يوماً  21لمدة تكفي أساسية ومستلزمات النظافة، وحصص غذائية 
 مدينة الموصل. شرق وشمال مزودة بخيام متوفرة قطعة أرض 00،011من 

 

  َّ01ومنذ بدء العملية العسكرية في  .الموصل مرتفعةفي معدالت اإلصابات إن 
مراكز استقرار الحالة مدني في  511أكثر من  شباط/ فبراير، تمت معالجة

ية  خمسة عشركما تمت إحالة . جر اء إصابات ناجمة عن الصراع الدائر الصح 
ألسلحة العالج بعد االستخدام المزعوم ل ربيل لتلقيأإلى المستشفيات في  شخصاً 

 مدينة الموصل. شرق الكيميائية في
 

 مدينة رق شإنساني في  ُيشك ل مبعث قلق  شديد في مياه الشرب النقص ال يزال ال
 في األجزاء الجنوبيةالسكنية المدنيين في العديد من األحياء  . إنَّ الموصل

، لعامةالشبكة ا لحصول على المياه مناال يمكنهم  ،والغربية من مدينة الموصل
إعادة إنشاء شبكة مياه وتعد مسألة مياه الشرب غير المعالجة.  بل يحصلون

 جميع أنحاء المدينة أولوية رئيسية. لتغطية

،111021،0  
داخل وخارج  شخص
تسلموا حصص  المخيمات

االستجابة الطارئة من الغذاء 
 02منذ )والمياه ولوازم النظافة 

 (أكتوبر/ األولتشرين 

0،311،111 
 داخل وخارج المخيماتشخص 

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

111،355  
 )منذاستشارة طبية تم تقديمها 

(أكتوبرتشرين األول/  02  

 312،111 
 أزمةبسبب  نازح حالياً 

  الموصل
020،111 

في المخيمات  حالياً نازح 
 ومواقع الطوارئ 

00،011 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

للوافدين الُجدد في المخيمات 
 ومواقع الطوارئ
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 
 02الموصل يوم في األزمة  بدء منذ ةنزوح مستمر وهي أعلى موجة  شخص؛ 03،111حوالي نزوح  3102مارس آذار/  5 وحتى ،فبرايرشباط/  32شهد األسبوع من 

لعمليات العسكرية إلى اسبوع هذا األ حاالت النزوحالغالبية العظمى من  وُتعزىمارس وحده.  آذار/ 2في  شخص 02،251 حيث نزح، 3102أكتوبر عام تشرين األول/ 
ما يقرب نزح  فقد نذ بدء العمليات العسكرية في غرب الموصل،وم فبراير./ شباط 01، والتي استؤنفت في غرب الموصل في وتنظيم داعشبين قوات األمن العراقية 

 لمنظمة الهجرة الدولية. وفقاً  ،مارسآذار/  5من  باراً اعت شخص 05،201من 

 
 20،321 منهم وعادأنحاء الموصل، مختلف في  اً شخص 321،211 ما مجموعه، نزح 3102مارس  آذار/ 5و ،3102أكتوبر تشرين األول/  02بين وفي الفترة ما 

، وُيعد هذا أعلى عدد للنازحين الموصلفي ألزمة اإلنسانية ا نازحًا جر اء 312،531ما يقرب من حاليًا هناك و لمنظمة الهجرة الدولية.  إلى مناطقهم األصلية وفقاً  اً شخص
  القتالية.منذ بدء األعمال 

 
يع الطعام والماء . ويتم توز لهم األمني التدقيقإجراء  حمام العليل، حيث يتم بلدةالواقعة على مشارف  السكنية ن من غرب الموصل في الغالب من األحياءو النازحتنق ل و 

ج علي الى موقع جديد للطوارئ في حمام العليل، ومواقع الطوارئ في الحإهم نقل يجري، علمية التدقيق. وبعد التدقيق األمنيموقع من خالل  المارين لسكاناجميع إلى 
ال إلى قد وص ،القيارة والحاج عليفي قاعدة الطوارئ  يموقعجدعة، و مخيم وفي الوقت الحالي، فإن . وحسن شام خازرو  جدعةمخيمات  باإلضافة إلىالقيارة، قاعدة و 

غضون في و في مخيمات جنوب مدينة الموصل.  بسرعة تركيب خدمات المياه والصرف الصحيو  قعاوتوسيع مو  مخيماتبناء تجري عملية و . كامل طاقتهما االستيعابية
اسية مستلزمات منزلية أسأرض وعليها خيمة، و على قطعة  ونفي مخيمات أو مواقع الطوارئ، حيث يحصلتقريبًا ن غرب الموصل جميع النازحين م اسكانتم ذلك، 

 تباراً اعو لعيش مع األصدقاء وأفراد األسرة في المجتمع المضيف. ا . وقد اختار عدد قليل من النازحين حديثاً يوماً  21لمدة  تكفي ومستلزمات النظافة، وحصص غذائية
 شخص. 21،111شرق وشمال مدينة الموصل الستيعاب ما يقرب من مناطق  في الخدمات كاملمزودة بقطعة أرض  00،521، تتوفر مارسآذار/  5ن م
 

 ةالمدينفي غرب يمثلون العدد التقديري للسكان المقيمين  المدنيين الذينشخص من  111،111-251،111من أجل حماية ما يقرب من  كبيرةمخاوف هناك ال تزال 
 ،غرب المدينة لشوارع الضيقة والكثافة السكانية العالية فياإلى  ونظراً . بالتضاؤلالمواد الغذائية واألدوية والسلع المنزلية األساسية والوقود  بدأتحيث قبل بدء الصراع، 

ة في تجهيز . وهناك شح  التحتية أيضاً  يةن تلحق أضرار جسيمة بالبنومن المحتمل أ ،تبادل أطالق النارفي مناطق خطر كبير من الوقوع  معرضون إلىفإن المدنيون 
الشبكة  مدينة الموصل على المياه من خاللغرب في الشمال والشمال الشرقي من السكنية ض األحياء حيث تحصل بعفي غرب الموصل،  المياه الصالحة للشرب أيضاً 

 كل بضعة أيام. ،العامة لعدة ساعات
 

متر مكعب من  3،211ويقوم الشركاء في المجال اإلنساني بنقل  مدينة الموصل.شرق أولوية في ذات إنساني  ُيشك ل مبعث قلق  شديد في مياه الشرب النقص ال يزال ال
 ونيسيفاليقدمها البلدية. وستقوم / يناير، وذلك لتكملة إمدادات المياه التي تيحيًا سكنيًا منذ أواخر شهر كانون الثان 31المياه بالصهاريج، لتوفير المياه إلى حوالي 

تسبب في مما ، فبرايرشباط/  01في  عشوائيةمدينة الموصل التي أصيبت بنيران  شرق في معالجة المياهل الساهرونفي محطة  بتثبيت مولد كهرباء جديد هذا األسبوع
جميع أنحاء المدينة أولوية  ُتغط يإعادة إنشاء شبكة مياه وتعد مسألة  شخص. 21،111توفر المياه عبر األنابيب إلى  معالجة المياهل الساهرونمحطة وكانت  تعط لها.
 .رئيسية

 
مراكز استقرار مدني في  511أكثر من  شباط/ فبراير، تمت معالجة 01ومنذ بدء العملية العسكرية في  .الموصل مرتفعة في معدالت اإلصاباتإنَّ 

ية جر اء إصابات ناجمة  ربيلأإلى المستشفيات في من شرق الموصل  شخصاً  05كما تمت إحالة . الدائرجر اء إصابات ناجمة عن الصراع  الحالة الصح 
صول سح المجال للو بفوقد طلب منسق الشؤون اإلنسانية في العراق  .بعد االستخدام المزعوم لألسلحة الكيميائية حروق وتقرُّحات ومشاكل في التنفسعن 

 لقانون الدولي.انتهاك ل ا، فإنهقيق في مالبسات الهجوم المزعوم، وفي حال تأكيد هذالفوري للجهات المختصة للتح
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   ةاإلنساني االستجابة
 آلية االستجابة السريعة

 :االحتياجات
 إلى مخيمات النزوح أو، أو الذين هم في طريقهم حديثاً  الوصول إليهاأمكن طق التي انفي الم نو النازح يحتاج 

 .بشكل فوري األساسية الخدماتو  المساعدةإلى  مواقع الطوارئ
 

 االستجابة:
 حالما و آلية االستجابة السريعة )الغذاء والماء(. الحصص الخفيفة من  مام العليلالتدقيق األمني في حالى موقع الوافدة إلى جميع األسر النازحة  تسلمت

 آلية االستجابة السريعةمن حصص  كاملةمجموعة  يتسلمونس، القيارةفي قاعدة وموقع الطوارئ  وجدعة،، وحسن شاممخيمات خازر، تنتقل اأُلسر إلى 
 (.ولوازم النساءالنظافة  لوازم )التي شملت أيضاً 

 32،225، بما في ذلك نازحاً  01،051يستفاد منها و ، ُأسرةً  1،021إلى  الطوارئصة من مجموعات ح 01،011توزيع بالسريعة  آلية االستجابة قام شركاء 
مواقع قاعدة القيارة ، ومن بعدها شخصًا( 01،011موقع التدقيق األمني في حمام العليل )النازحة الوافدة الى  اأُلسرتم توزيع معظم المجموعات على . و طفالً 

  شخصًا(. 353شخصًا(، وديبكه ) 211شخصًا(، والشيخان ) 00،020، وثم مخيمي حسن شام وخازر )(شخصاً  02،102)مخيم جدعة والحاج علي، و 
 310،325) اً شخص 221،011لى 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  21،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  03من  آلية االستجابة السريعةتتكون مجموعة، 
 . وحاويات المياه، لترًا من مياه الشرب 03وكذلك 

 
 الثغرات والمعوقات:

 مهم لإلبالغ. ءال يوجد شي 
 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :االحتياجات
 اختار ما تبقى منهم السكن مع  فيمافي المخيمات ومواقع الطوارئ،  حالياً من النازحين  اً شخص 022،120 ُيقيم

هذا وازدادت حاالت النزوح من غرب الموصل بشكل كبير خالل  .الرسمية غير المجتمعات المضيفة والمواقع
نَّ المخيمات في جنوب مدينة الموصل قد اقتربت من الوصول إلى كامل طاقتها االستيعابية أو انها  األسبوع، وا 

 امتألت بالفعل. 
  وحسن، وقيماوة، النركزليةل، وخاصة من مخيمات الشمال والشرق من مدينة الموصفي مخيمات الالعودة إلى شرق مدينة الموصل من تتواصل حاالت 

 خازر.و ، شام
 
 
 

011،212 
وا حصص آلية تسل مشخص 

تشرين  02 )منذ االستجابة السريعة
 (أكتوبر/ األول

021،00 للنازحين  اآلن سكنية متوفرة قطعة  
المخيمات ومواقع الطوارئ الُجدد في  
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 االستجابة:
 دارة المخيمات باوصي ت . اتمخيمال في بناءالتطوير و أعمال الم كل القدرات في المخيمات القائمة، في حين تواصل المزيد من استخدمجموعة تنسيق وا 

دارة المخيمات بنقل فر تتو الشرق والشمال من مدينة الموصل، حيث  مخيماتإلى  دد من غرب الموصل أيضاً النازحين الجُ  وتوصي مجموعة تنسيق وا 
 .اتمخيمللأكبر قدرة هناك 

 قطعة أرض 3،011الخدمات و جميع تتوفر فيه، الذي جاماكورلفتح مخيم  جارية االستعدادات. 
 

 الثغرات والمعوقات:
  مية  الصحيمرافق المياه والصرف  تركيب المزيد منهناك حاجة إلى وصول إلى للومواقع الطوارئ في قاعدة القيارة والحاج علي في حم ام العليل والسال 

 المعايير الدولية.
 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :االحتياجات

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

 المتبقية في منازلها.
 

 االستجابة:
  األسبوع.  خاللالمخيمات  في الشتويةاللوازم من مجموعة  021 باإلضافة إلى ،في المخيمات األساسية مجموعة من اللوازم غير الغذائية 5،532تم توزيع

 لألسر الضعيفة؛الشتوية اللوازم مجموعة من  0،130و ،المواد غير الغذائية األساسية ة منمجموع 3،315ات، فقد تم توزيع المخيمأما خارج 
  وبذلك يصل مجموع اأُلسر التي تسل مت هذه اللوازم ، ُأسرة 2،101إلى أكثر من ومدافئ  ،ومواقد ،والسجادالبطانيات مثل تكميلية  موسمية عسل توزيعتم

 ُأسرة. 10،221تشرين األول/ أكتوبر إلى أكثر من  02منذ التكميلية 
 0كزلية ر تركزت توزيعات اللوازم غير الغذائية داخل المخيمات هذا األسبوع بشكل رئيسي على مخيمات حسن شام، وحمام العليل، وجدعة، والخازر والن ،

ة الموصل، مدينوموقع الطوارئ في قاعدة القيارة. في حين جرت توزيعات خارج المخيمات هذا األسبوع في األحياء السكنية والقرى واألقضية في أطراف 
 بل وكذلك في ناحيتي الشورة والقيارة.

  21،050مجموعة متنقلة من اللوازم غير الغذائية،  21،201) مجموعة من اللوازم غير الغذائية 11،511، تم توزيع ما مجموعه بداية االستجابةمنذ 
وتضمن ت  ،لوازم الشتاء من عةً مجمو  32،220 تم توزيع ذلكباإلضافة إلى . اً شخص 512،111إلى ( مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية

 .مجموعة مالبس 012،302وتم أيضًا توزيع حوالي  .اً شخص 021،232إلى وجراكن للحصول على الوقود،  وحصير حرارية، سخانات،
 حوالي، وتوزيع ، وتوزيع مجموعة المأوى في حاالت الطوارئ في مخيم قيماوة وقرية خورسباطمخيم جاماكورفي خيمة  0،053 ما يقرب من تم تركيب 

 تكريت.في األحياء السكنية في أطراف مدينتي الموصل و  ة من مجموعات سد المنافذمجموع 211
  1،323توزيع ما مجموعه  ، معاً شخص 352،550مخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي الخيمة عائلية لتوفير المأوى في  03،351ما مجموعه  نصبتم 

يستفيد و ، أكتوبرتشرين األول/  02الطوارئ منذ  ة من لوازم سد المنافذ في حاالتمجموع 1،321، لمأوى في حاالت الطوارئة من مجموعات امجموع
 شخص. 11،301منها ما يقرب من 

 

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

 ساعد في معالجة هذه المسألةيجب أن  تفي إدارة المعلومات الجديدة ومنصة التقارير  الشركاءمشاركة إنَّ  .تمرمس

111،125 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   التي أمكن الوصول إليها حديثاً في المناطق  اأُلسرُتشير
 .تسلمها الحصص الغذائية التي تقدمها الحكومة

 

 االستجابة:
 خالل األسبوع. يوماً  21لمدة ، تكفي شخص 00،322لـ حصص غذائية جافة بتوزيع شركاء قام ال 
  في األسبوع الماضي شخص 52،011 إلى طارئةصص غذائية تقديم حتم. 

 
 الثغرات والمعوقات:

 مهم لإلبالغ. ءال يوجد شي 
 

ة   الصح 

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

 .اإلصابات
 في مراكز استقرار الحالة الصحية اإلصاباتموارد البشرية لدعم األعداد الكبيرة من حاالت هناك حاجة إلى ال 

 والمستشفيات الميدانية.
 

 االستجابة:
  استشارة 2،102 تقديمتم ، االستشارات هذه. من بين الفترة المشمولة بالتقريرخالل طبية استشارة  05،211أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه 

 سنوات. 5لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 
  إحالة ، تمت هذهومن بين حالة،  302إلحاالت الطبية في حاالت الطوارئ اعدد وبلغ  هذا األسبوع. استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية 0،211 تقديمتم

 استشارة للصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي. 11حوالي كما تم تقديم  حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. 00
 هذا األسبوع عاماً  05دون سن األطفال ضد شلل األطفال والحصبة واستهدفت  لقاحاً  255 بـلقيام ا. 
 أربعة في الحمدانية وأربعة في القيارة، خدمات الرعاية الصحية األساسية إلى النازحين -العالميةمنظمة الصحة العيادة الطبية المتنقلة التابعة ل قدمت

 والمجتمع المضيف لثالثة أشهر متعاقبة. 
 لضمان توفير خدمات رعاية، في الحمدانية وكرمليس كوكجليفي  لإلصابات لمركزين الستقرار الحالة الصحيةمنظمة الصحة العالمية  تواصل دعم 

 للحاالت القادمة من شرق الموصل. الخاصة باإلصابات
 نات، لتغطية سك  مواد التخدير والمُ  تضمنتشحنة من األدوية،  ي، وذلك من خاللمستشفى برطلة الميدان الدعم إلى منظمة الصحة العالمية قدمت

 .من المصابين مريض 211ب من احتياجات ما يقر 

 

322،00  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 21لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
3102آذار 5-شباط 32من   

 535،015 
 02منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

 أكتوبر/ األولتشرين 
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 الثغرات والمعوقات:
  َّغير كافية رعاية الالحقة للعمليات الجراحيةلتوفير ال قدرةال إن. 
 .هناك نقص في سيارات اإلسعاف غرب الموصل 
 .هناك نقص في الوقود، األمر الذي يؤثر سلبًا على حركة اإلسعافات، ويعرقل إحالة المصابين إلى خارج المدينة 

 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :االحتياجات
 المجال  الشركاء فيغير صالحة للعمل. وقد التزم عشوائية، وغدت معالجة المياه بنيران الساهرون لمحطة  ًأصيبت

مدينة  رقش قص المياه فيوُيشك ل نمحطة مرة أخرى. ، وقاموا بتشغيل سبوعتثبيت مولد جديد خالل األباإلنساني 
 إنسانية كبرى.مشكلة الموصل 

  ول مكن الوصأمرافق المياه والصرف الصحي الكافية في المدارس في المناطق التي هناك حاجة ماس ة لتوفير
 .حديثاً 

 

 االستجابة:
 الحاج علي. في قطعة أرض في موقع الطوارئ  2،011ـ تركيب مرافق المياه والصرف الصحي لبشركاء الاثنان من  ءبد 
 في قاعدة القيارةقطعة ارض في موقع الطوارئ  2،211مرافق المياه والصرف الصحي لتغطية  بتوسيعالمياه والصرف الصحي مجموعة  قام شركاء 
  ي في المخيمات  31،521) اً نازح 020،000يتلق ى  ومواقع العبور المؤقتة. القائمةُأسرة( خدمات المياه والصرف الصح 
  حيًا سكنيًا في شرق الموصل.  31متر مكعب في اليوم الواحد إلى  3،211بالصهاريج بمعدل الصالحة للشرب  المياه نقلتتواصل عملية 
  لخدمة المؤقتة في مواقع العبور قطعة 52و ،ومواقع الطوارئفي المخيمات المياه والصرف الصحي الجاهزة لخدمات  قطعة أرض 00،120تم إعداد ،

 المحتملين.شخص من النازحين  355،051
 

 والمعوقات:الثغرات 
  إعادة تأهيل محطات معالجة المياه.لتمويل ال تزال هناك حاجة ماسة 
  مجموعةكاء سعى شر ويفي شرق الموصل.  حديثاً  الُمستعادةمرافق المياه والصرف الصحي في المدارس في المناطق تعلق بتمهمة تم اإلبالغ عن قضايا 

 معالجة هذه الثغرات.إلى المياه والصرف الصحي 
  خلص منإلى التلصرف الصحي سعى شركاء مجموعة المياه واويمدينة الموصل.  شرق كبيرة في مشكلةها اآلمن من جمع القمامة والتخلصُتشك ل عملية 

 النفايات الصلبة.
 

 

 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.

 .هناك حاجة كبيرة إلى الحفاظ على الطابع المدني في مواقع النزوح، وخاصة في بعض مخيمات جنوب الموصل 

0،022،111 
 داخل وخارج المخيمات اً شخص

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
ية والنظافة  الصح ي  02 منذالصح 

 .تشرين األول/ أكتوبر

221،102 
 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 

 أكتوبر/ األولتشرين  02منذ 
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 في المناطق التي أمكن الوصول إليها، باإلضافة إلى تسليط الضوء على التوعية أخطار المتفجرات التخلص من وضمان  إلجراء تقييم هناك حاجة
 بمخاطر األلغام.

 

 االستجابة:
  أكتوبر/ األولتشرين  02منذ  من خالل شركاء الحماية اً صشخ 221،102تم الوصول إلى. 
  ُرق م سريع للحماية في شتقيي تم االنتهاء منففي األسبوع الماضي،  وخارج المخيمات. داخل أكتوبر/ األولتشرين  02تقييمًا سريعًا للحماية منذ  20جري أ

كما تم إجراء تقييم سريع للحماية في بازوايا. وقامت تقييمات الحماية بتحديد  .مع الشركاءمشاركة النتائج  تتمالموصل، ومنطقة شرفدين في سنجار، و 
اية األطفال، وقضايا الحماية القانونية، والوصول المحدود إلى الخدمات األساسية، وتضرر األشخاص بمسائل السكان الضعفاء، والمخاوف المتعلقة بحم

 انعدام األمن في بعض األحيان.
  آخر  اً شخص 01،211كما تم الوصول إلى  ؛أكتوبرتشرين األول/  02منذ  ( من قبل فرق رصد الحمايةاً شخص 21،122) ُأسرة 00،102تم الوصول إلى

 .متنقلة لتقديم المساعدة المتخصصةحالة من قبل فرق الحماية ال 03،100العام، وقد تمت إحالة  واالجتماعيمن خالل الدعم النفسي 
 3،502، فتاة 3،111طفاًل ) 0،202 تلق ى، و واالجتماعي( الدعم النفسي فتى 0،121و فتاة، 0،502طفاًل ) 1،515 تلق ىرير، خالل الفترة المشمولة بالتق 

. كما واالجتماعيفتى( الدعم النفسي  32،012فتاة،  33،133) طفالً  05،301 تلق ى، أكتوبر/ األولتشرين  02ية النفسية. ومنذ األولفتى( اإلسعافات 
 ية النفسية.األولفتى( اإلسعافات  32،250و فتاة، 30،222طفاًل آخر ) 50،030 تلق ى

  وبذلك يصل العدد الُكلي إلى األسبوع الماضيخالل  فتًى( 11و، فتاة 021)من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  طفالً  301 تسجيلتم ،
من األطفال غير المصحوبين فتًى(  31وفتاة،  01)طفاًل  21شمل  عوتم جم .أكتوبرتشرين األول/  02فتًى( منذ  250وفتاة،  003طفاًل ) 0،112

. تشرين األول/ أكتوبر 02فتًى( منذ  211وفتاة،  021) 012ُأسرهم، وبذلك يصل العدد الُكلي لألطفال الذين تم جمع شملهم مع ُأسرهم إلى  نعوالمنفصلين 
 مولة بالتقرير، كما تمت إحالة ماخالل الفترة المشفتًى( للحصول على الخدمات المتخصصة  21فتاة، و 25طفاًل ) 012ك، تمت إحالة باإلضافة إلى ذل

تشرين األول/  02فتًى( الذين لديهم مخاوف تتعلق بالحماية للحصول على الخدمات المتخصصة منذ  0،220فتاة، و 0،223طفل ) 2،012مجموعه 
 .أكتوبر

  ف الجنسي، والتخفيف من المخاطر، وخدمات العنف الجنسي المتاحة، امرأة وفتاة، من خالل توفير معلومات حول العن 215خالل األسبوع، تم الوصول إلى
الدعم النفسي واالجتماعي  امرأة وفتاة 021 تتلقو شخصًا لتلق ي الرعاية المتخصصة المختلفة بما في ذلك إدارة حالة العنف الجنسي.  21وقد ُأحيل نحو 

بناء القدرات التدريب حول  مقدمي الخدماتشخصًا من  323تلقى و العنف الجنسي. بالمساعدة القانونية المتعلقة  شخصاً  31 كما تلق ى في حاالت الطوارئ،
 معلومات عن الخدمات العنف الجنسي المتاحة.ة من اللوازم النسائية، و مجموع 3،010تم توزيع هذا،  إلىباإلضافة العنف الجنسي. المتعلقة بقضايا الفي 

 وع األخير تقييمات للتهديد واآلثار للمراكز التعليمية في قضاء مخمور، ومنشأة توزيع الكهرباء في غرب الموصل، باإلضافة إلى المستوى أجريت خالل األسب
لنازحين اسح فني لموقع مخيم م إجراء ، وكذلكالموصلفي  السكنية شرق األول من عملية إزالة األلغام ألحد المراكز الصحية والمستشفيات داخل األحياء

جابة. وقد تم ستواالالوصول التي تقوم بإجراء بعثات  وكاالت األمم المتحدةلناسفة تم تقديم استشارة حول الدعم حول مخاطر العبوات الداخل حمام العليل. 
 كتوبر.أتشرين األول/  02منذ  شخصاً  52،301إلى  المنقذة للحياة بمخاطر األلغام خدمات التوعيةتوفير 

 

 الثغرات والمعوقات:
  َّفجوة كبيرة. ُيشك ل البالغين في شمال غرب نينوى غياب المساعدة القانونية للمحتجزين إن 
  خطر العنف ى إلالنساء والفتيات  عر ضي، ضاءة لياًل ، وعدم توفر اإلي بعض المخيماتلجنسين فالمنفصلة ما بين اقلة مرافق المياه والصرف الصحي

 الجنسي.
  مخاطر األلغام في غرب الموصل.بلتوعية با لمعنييناالشركاء  في أعداد يةمحدودهناك 
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 التعليم  

 :االحتياجات
  من مجموع النازحين من شرق  %25مؤخرًا من الموصل ) من النازحينطفاًل في سن الدراسة  22،021هناك

 ال يتلق ون أي نوع من التعليم النظامي.طفاًل  25،021فإن ، ومن بين هؤالء، الموصل(
 

 االستجابة:
 0نركلزليةمخيمات في  ر النظاميالتعلم غي الدعم في برامجفي األسبوع الماضي  (فتاة 0،301و ،فتى 0،021)من النازحين  طفالً  3،221مؤخرًا  تلق ى ،

 .تكريت، وكذلك في مدينة وقاعدة القيارةومواقع الطوارئ في الحاج علي ، وجدعة، وحسن شام خازر،و 
 في مخيمات خازر،  البرامج التعليمية في المساحات المؤقتة للتعلم( في فتاة 05،002، ىفت 02،112)طفل من النازحين  23،111ما مجموعه  يشارك

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

  الشام وخازر. وتم توزيع هذه اللوازم لتعزيز نوعية التعلم في مراكز التعليم إناث( على اللوازم المدرسية في مخيمي حسن  %01طفل ) 3،211حصل
 النظامية وغير النظامية.

  اف طرق استكشفي تدريب المعلمين الساعد هذا وقد . حسن شامواإلسعافات النفسية األولية في مخيم  ،لدعم النفسيعلى اإناث(  03) معلماً  22تم تدريب
الصمود والمواجهة، وبناء عالقات داعمة وربما منع آليات مبتكرة لمساعدة األطفال )سواء بشكل فردي أو في الفصل الدراسي( للحد من التوتر، وتعزيز 

 مشكالت نفسية قصيرة وطويلة المدى.
 حتى اآلن في مخيم الذين تم تسجيلهم فتيات(  % 55) طفل 2،105، وفي مخيم خازر طفل 2،111التعليم النظامي في المخيمات، التحق البدء ب عقب

 .قيماوةالتحاق مماثلة في عملية  تجريو . حسن شام
 

 الثغرات والمعوقات:
  َّيؤثر على جودة التعليم في المخيمات. ويتشارك الطالب في الكتب المتوفرة.لكتب المدرسية المواد التعليمية بما في ذلك انقص  إن 
  مدينة الموصل شرق أخطار المتفجرات في المدارس في عملية التخلص منمن شركاء مكافحة األلغام في إعادة تدقيق المستمر هناك حاجة إلى الدعم. 
 

 الدعم اللوجستي 
 المساحة التخزينية المتوفرة:

 32،120 (.ةمشغول من المساحة %05كعب )متر م 

 االستجابة:
 إنسانية.منظمة  22بالنيابة عن  طنًا مترياً  2،112، والتي تعادل سلع اإلغاثةمن  اً مكعب اً متر  21،215 ت المجموعةتسل م، منذ بداية عمليات الموصل 
  دعم منظمة الصحة العالمية والمنظمات ، وذلك لسيارة إسعاف إلى أربيل 05لـ ية نقل جوي طارئ الدعم اللوجستي بترتيبات استكمال عملمجموعة تقوم

 الصحية األخرى العاملة في محافظة نينوى وحول مدينة الموصل.
  لى إلى الطلب المتزايد عستجابة افي تكريت  اً مربع اً متر  231مخازن إضافية لتوفير  2. كما سيتم إنشاء مام العليلحفي  ةمنشأة تخزين مشترك إنشاءتم

 الخدمات. 
  لخدمات.الطلب على اللتخزين المشترك في تكريت، وذلك استجابة لزيادة  متر مربع إضافي 0،111حصلت المجموعة اللوجستية على 

23،111 
من  35وفتاة تم تسجيلهم في  فتى

 المساحات التعليمية المؤقتة

 مكعبًا مترًا  0،520
ل خالمن المواد غير الغذائية تم تسل مها 

 هذا األسبوع
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  ارات جديدة في مس وتم تسجيلمعظم الطرق صالحة لالستعمال، وتبي ن بأن ربيل وعربيد وحمام العليل. ألطريق بين ًا لتقييم اللوجستيةمجموعة الأجرت
 قاعدة البيانات.

 

 الثغرات والمعوقات:
 تشهد ال تزال  مثل غرب الموصل، التي مناطقلتبسيط جهود االستعداد والقدرة على االستجابة في  ، وذلكال يزال يمثل التنسيق مع الشركاء المعنيين أولوية

 تقلبات كبيرة في الوضع األمني.
 

 في حاالت الطوارئ االتصاالت 
 مجال إلى الشركاء في ال خدمات اإلنترنتو  تقديم االتصاالت األمنية مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ تواصل

ي ف ، ومجلس الالجئين الدنماركيالهجرة الدوليةتب منظمة اوفي مك في القيارة في مكتب أيادي الرحمة اإلنساني
 موقع الطوارئ في قاعدة القيارة.

  تنترنلتزويد خدمات اإل حلوالً  بال حدود االتصاالتمنظمة و  في حاالت الطوارئ االتصاالتمجموعة اكتشفت 
بعيد، إذ على المدى ال القيارةفي  اإلنسانيللشركاء في المجال  محليًا، لمواصلة تقديم خدمات االتصال باإلنترنت

 .بال حدود االتصاالتمنظمة التابعة لقمار الصناعية مجموعة األيجري حاليًا استخدام 
  منظمة الميداني المقرر والتابع لنشر خطة سريعة لشبكة تكنولوجيا المعلومات التابعة لمستشفى عذبة ب مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئتقوم

 اإلنترنت في مستشفى ميداني جديد.ب توفير خدمات االتصالمن خالل الصحة العالمية 
 

 

 الثغرات والمعوقات:
 مهم لإلبالغ. ءال يوجد شي 

 
 

   التنسيق والخدمات والمشتركة   
 االستجابة:  

  تكانو . في األسبوع الماضي الموصل تتعلق بأوضاع مكالمة 053تلق ى مركز معلومات النازحين في العراق 
، وقال من مدينة الموصل تصاالتغالبية االمن نساء. كانت  %20و من رجال االتصاالتمن  %22حوالي 

النقدية. وأشارت بعض المساعدة منها حول  %32، وتتعلق بالمساعدة الغذائيةمن االتصاالت  %21من المتصلين بأنهم من العائدين. وكانت  32%
 .، وخاصة بين المتصلين من مدينة الموصلفي مناطق شرق الموصل المياهالكبير في  النقص التقارير إلى

  في مدينة  الحربيةتيجة لألعمال ن اً نازح 531،312 هناك أنبلمنظمة الدولية للهجرة أشارت مصفوفة النزوح التابعة ل شباط/ فبراير، 32اعتبارا من
 .3102 أكتوبر /األولتشرين  02التي بدأت يوم وأطرافها الموصل 

  نوفمبر  في الفترة من تشرين الثاني/ جمع المعلوماتبعثة ل 025بإجراء العراق  ألجللجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية قام المنسقين الميدانيين من
التواصل مع الجهات المعنية في و الشمال والشرق والجنوب الشرقي والجنوب من مدينة الموصل  إلى، إلى القرى والبلدات 3102مارس آذار/ إلى  3102
مخمور / محافظة و (، 21نمرود )و (، 01الحمدانية )و (، 2برطلة )و (، 0تلعفر )و (، 1تلكيف )و (، 32)بعشيقة ، بما في ذلك: المناطقفي نفس  موقعاً  010

اإلنسانية والحماية والوصول في باألوضاع (. وقد تم توجيه التقارير المتعلقة 00مام العليل )ح(، و 3الحضر )و (، 10القيارة )و  (،21الشورى )و (، 2نينوى )
ظمات لمنظمات غير الحكومية. وقد حددت لجنة تنسيق المنإلى االثنائية التي تقدم  واالجتماعات القصيرةالوقت الحقيقي عن طريق آليات التنسيق القائمة 

 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: 

 

خالل األسبوع و المسلحة.  القواتمحلية تتألف من مختلف األطراف الفاعلة من اإلدارة المدنية إلى جهة معنية  051العراق أكثر من  ألجل غير الحكومية
 بعثة إنسانية 00 العراق ألجللجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية  من ، أجرى المنسقين الميدانيين3102مارس عام آذار/  3-فبراير شباط/  32من 

محافظة نوب في ج إلى الشرقاطوثالثة  ،حمام العليل في الجنوبإلى تلعفر في الغرب، وثالثة لشرق مدينة الموصل، وثالثة  قضاءإلى  أربعة- للمساعدة
 نينوى.

  

 الثغرات والمعوقات:
  مهم لإلبالغ. ءشيال يوجد 

 

 

 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 ةاإلنسانيالتي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون الوكاالت 
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  ةاإلنسانيمت أوتشا بتأسيس مركز العمليات للموصل. قا 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. 3100 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 
 قام ،3100 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 511،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 إنسانية في العالم،أزمة العراق اآلن أكبر  يواجه ونتيجة لذلك، .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوطوُفرضت  األساسية، الخدمات وتوقف

ماليين شخص بسبب العنف، ومن بين  0، نزح أكثر من 3100شخص. ومنذ كانون الثاني/ يناير ن ييمال 01أكثر من اإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاص
 ماليين نازح في الوقت الحالي. 2هؤالء، هناك 

 

http://www.unocha.org/

