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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 
                                   (5132/ مارس آذار 31-31) 52رقم  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  

 . 5132 آذار/ مارس 52قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

 األحداثأبرز 
  شخص من غرب الموصل خالل هذه الفترة  02،111نزح حوالي

المشمولة بالتقرير بسبب العمليات العسكرية، أي بزيادة بلغت أكثر 
في المائة عن األسبوع السابق. ويبلغ عدد النازحين حاليًا  55من 
 تتبع النزوح التابعة للمنظمة لمصفوفةشخص وفقًا  321،111نحو 

وح هناك اختالفات بين أرقام مصفوفة تتبع النز  الدولية للهجرة. وقد تكون
 وتلك التي أبلغت عنها الحكومة العراقية.

 
  تشرين  32تجاوز العدد الُكل ي للنازحين منذ بداية عملية الموصل في

 25،111شخص. ومع عودة ما يقدر بنحو  111،111األول/ أكتوبر 
شخص  501،111شخص إلى أماكنهم األصلية، ال يزال هناك حوالي 

 نازح، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح.
 

  قطعة أرض مخصصة للسكن مع خدمات كاملة  0،111يوجد حوالي
وجاهزة للسكن في المخيمات الشرقية والشمالية لمدينة الموصل. كما 

 .لتلبية االحتياجاتعمليتي بناء المخيم وتوسيع الموقع  تسارعت
 

  في حمام العليل، ويتكون سريرًا  21تم افتتاح مستشفى ميداني يضم
من مدرجين للعمليات والرعاية ما بعد الجراحة لتلقي ومعالجة 
النازحين من غرب الموصل. ويوجد في المستشفى أيضا قسم 

حاالت الطوارئ  عالجيأِسر ة حيث يمكن أن  31للطوارئ يحوي 
 الخطيرة، بما في ذلك اإلصابات.

 
  ،طفاًل، رزم الطوارئ متعددة القطاعات. 001،511شخصًا، من ضمنهم  414،010تلق ىمنذ بدء العملية في الموصل 

 

3،314،211 
شخص داخل وخارج 
المخيمات حصلوا على 
خدمات الماء والصرف 

تشرين  32الصحي )منذ 
 األول/ أكتوبر(

054،411 
شخص داخل وخارج المخيمات 
تسلموا حصص االستجابة 

األول/ تشرين  32منذ الطارئة )
 أكتوبر(

111،222  
 )منذاستشارة طبية تم تقديمها 

(أكتوبرتشرين األول/  32  

 501،111 
 عملياتبسبب  نازح حالياً 

 الموصل 
031،511 

نازح تسلموا المساعدة الخاصة 
تشرين  32بالحماية )منذ 

 األول/ أكتوبر(

0،311 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

بخدمات متكاملة وجاهزة 
الفوري في لالستخدام 

 المخيمات ومواقع الطوارئ
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 
في المائة عن األسبوع السابق.  55 بزيادة بلغتشخص نزحوا من غرب الموصل، أي  02،111أن حوالي بالتقرير إلى مصفوفة تتبع النزوح خالل الفترة المشمولة  أشارت

آذار/ مارس. وقد تكون  31شباط/ فبراير حتى  52النزوح في  حاالتشخص منذ بدء تسجيل  321،111غرب الموصل إلى  منوبذلك يصل العدد اإلجمالي للنازحين 
 هناك اختالفات بين أرقام مصفوفة تتبع النزوح وتلك التي أبلغت عنها الحكومة العراقية.

 
 25،111أسرة(. ومع ذلك، فقد عاد ما يقدر بنحو  22،111شخص ) 111،111أكتوبر تشرين األول/  32تجاوز العدد الُكل ي للنازحين منذ بداية عملية الموصل في 

دء منذ ب عدد للنازحينن هذا هو أعلى بأوأفادت التقارير شخص نازح، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح.  501،111شخص إلى مناطقهم األصلية، وال يزال هناك حوالي 
إلى شرق مدينة الموصل مستمرة من المناطق الشرقية والشمالية، وال سيما من مخيمات النركزلية وقيماوة وحسن شام والخازر. بأن العودة  القتال. كما أفاد الشركاء أيضاً 

ومنذ بداية عملية  .التجمععند نقاط  األمني في حمام العليل، ويجري توزيع المياه أيضاً  التدقيقدد إلى موقع وتم توزيع حزم الطوارئ من الغذاء والماء على الوافدين الجُ 
 .طفالً  102،400، من بينهم اً شخص 054،401مجموعات الطوارئ على نحو بتوزيع شركاء آلية االستجابة السريعة  امقالموصل، 

 
قطعة أرض  0،311آذار/ مارس، كان هناك ما يقرب من  31لمواكبة عدد النازحين الجدد من غرب الموصل. وفي مساء يوم ويقوم الشركاء أيضًا بتوسيع القدرات 

 توفير وانشاءع تسار و قع، اإنشاء المزيد من المخيمات وتوسيع المو  المقررمدينة الموصل. ومن من مجهزة بالكامل لالستخدام الفوري في المنطقتين الشمالية والشرقية 
 وهو جديد، يملمخ االستعدادات الالجئينلشؤون  السامية المخيمات ومواقع الطوارئ. وقد بدأت مفوضية اأُلمم المتحدة مختلف خدمات المياه ومياه الصرف الصحي عبر

 2،111مبدئيًا  يضم، ومن المتوقع أن ينشخص من النازح 01،111ما يصل إلى الستقبال بعد عشر كيلومترات إلى الجنوب من مدينة حمام العليل الذي ي، 5السالمية 
 .عند استكماله قطعة أرض مخصصة للسكن 31،111قطعة أرض مخصصة للسكن. ومن المقرر أن يوفر المخيم 

 
التي تقدمها شباط/ فبراير، أصبحت الحاجة إلى الخدمات  31إن معدالت ضحايا اإلصابات في الموصل مرتفعة. ومنذ بدء العملية العسكرية في غرب الموصل في 

. وخالل الفترة المشمولة بهذا التقرير، ُأعيد فتح مستشفى القيارة في الموصل لتقديم أكثر طلباً  الصراعالمتعلقة باإلصابات الناجمة عن  الحاالت الصحية استقرارنقاط 
األضرار الجسيمة.إلى اإلغالق لمدة خمسة أشهر بسبب ت المنشأة خدمات رعاية اإلصابات وخدمات التوليد بعد أن اضطر   

 
سريرًا في حمام العليل، ويضم مدرجين للعمليات والرعاية ما بعد الجراحة لتلقي ومعالجة الحاالت في غرب الموصل. ويوجد في  21تم افتتاح مستشفى ميداني يضم 

ي ذلك اإلصابات.حاالت الطوارئ الخطيرة، بما فيستقبل  أِسر ة حيث يمكن أن 31يتكون من قسم للطوارئ  المستشفى أيضاً   
 

يما الخدمات الصحية، وال س تضررتالمأمون في غرب الموصل، حيث  حيفي  الوالدةو لرعاية الصحية األولية تقديم اآذار/ مارس، تم نشر وحدة متنقلة ل 31 بتأريخ
داخل غرب الموصل حيث يمكن الوصول  ةاألمامي وطالخطفي  االستجابةالمزيد من خدمات تقديم على مدى العامين الماضيين. ومن المتوقع  للمرأةالرعاية الصحية 

 .السكنية إلى المزيد من المناطق واألحياء

 

   ةاإلنساني االستجابة
 آلية االستجابة السريعة

 :االحتياجات
  توزيعات آلية االستجابة السريعة في موقع التدقيق األمني، ومجموعة  خالل الغذاء والماء في مجموعات خفيفة منالموصل ب النازحة من غر تلق ت اأُلسر

 كاملة من حصص آلية االستجابة السريعة، التي تشمل أيضًا مجموعة النظافة ولوازم النساء في المخيمات ومواقع الطوارئ.
 

http://www.unocha.org/
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 االستجابة:
 الطوارئصة من مجموعات ح 54،013توزيع ب خالل الفترة المشمولة بالتقرير آلية االستجابة السريعة قام شركاء 

شخصًا، الذين  11،115تلقى حوالي و  .طفالً  40،042، بما في ذلك (شخصاً  321،035) أسرة 50،014إلى 
مجموعات آلية االستجابة السريعة في مخيم وموقع التدقيق  من السكان الذين تمت مساعدته %25يشكلون تقريبًا 

 ؛0وجدعة  ،والحاج علي شخصًا في موقع الطوارئ في قاعدة القيارة 31،110األمني في حمام العليل، ويليها 
شخصًا في نفطة  4،130؛ وشخصًا في نقطة تفتيش تل قاسيوم 51،121وشخصًا في مخيم جاماكور،  34،020و

شخصًا في البوسيف. كما ُقدمت المساعدة إلى باقي األشخاص في السالمية  5،521، والنركزلية مخيم شخصًا في 3،024تفتيش أبو غريب )العقرب(؛ و
 شخصًا(. 520)

  كما تم طفالً  102،400شخصًا، بما في ذلك  054،401قام شركاء آلية االستجابة السريعة منذ بداية عملية الموصل بتوزيع مجموعات الطوارئ على .
وبما أنَّ السكان قد نزحوا لعدة  شباط/ فبراير. 31حصة من حصص االستجابة لحاالت الطوارئ للسكان الفارين من غرب الموصل منذ  115،011توزيع 

 .لهمخالل تنق مرات، فمن المحتمل تسل م بعض النازحين حصص آلية االستجابة السريعة أكثر من مرة
  كيلو غرامًا من حصص االستجابة الفورية التموينية، ومجموعة النظافة،  0.0تتكون مجموعة آلية االستجابة السريعة التي تكفي لمدة أسبوع لكل أسرة، من

 لترًا من مياه الشرب، وحاويات المياه.  35فضاًل عن 
  متعددة القطاعات الطوارئطفاًل حصص  001،511ي ذلك ف شخصًا، بما 414،010تشرين األول/ ـأكتوبر، تلقى ما مجموعه  32منذ . 

 
 الثغرات والمعوقات:

 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 
 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :االحتياجات
 اختار ما تبقى منهم السكن مع  فيمافي المخيمات ومواقع الطوارئ،  حالياً  ُأسرة( 03،302) اً شخص 532،110 ُيقيم

  .الرسمية غير المجتمعات المضيفة والمواقع
  يوميًا في  شخص 0،111و 2،111من الموصل، بمعدل يتراوح ما بين  الغربيةيستمر النزوح من المناطق

الجهود القائمة لزيادة أهداف بناء المخيمات. وعلى هذا  دحضإلى سوء األحوال الجوية  دىأ، كما النزوحمعدل منتظم في . وقد لوحظ ارتفاع المخيمات
 المخيمات ذات األولوية.مخيمًا من  32إلى نقطة حرجة في  المساحات السكنيةالنحو، يصل توافر 

 لنركزلية، وقيماوة، وحسن شام، وخازر.من مخيمات في شمال وشرق المدينة، وعلى وجه التحديد من مخيمات االموصل  العودة إلى شرقحاالت  تتواصل 
 
 

 االستجابة:
  مأهولة في مخيم حمام العليل التابع إلى  قطعة أرض 0،111وهناك حوالي قطعة أرض.  5،011وصل مخيم جاماكور إلى كامل طاقته حيث تم شغل

 وزارة الهجرة والمهجرين.
  دارة المخيمات بزيادةقام السريع في المواقع ذات األولوية في مناطق شرق الموصل، وأطراف  تقييم المخاطرمن خالل أداة  التقييماتعدد  شركاء تنسيق وا 

 شركاءتقييمًا. وقد أجرى  11في األسبوع الماضي، تم إجراء و . غير الرسميةفي المستوطنات  األولويةذات  لتحديد االحتياجات العليل، وذلكحمام 
 منذ بدء عملية الموصل. تقييم 511حتى اآلن أكثر من  المجموعة

  دارة المخيمات حالة تحديدبنظرًا لزيادة عدد النازحين خارج المخيم، يقوم شركاء تنسيق وا  كاء القطاعات إلى شر المناطق العشوائية اأُلسر التي تقيم في  وا 
 .لالستجابة إلى احتياجاتهم

401،054 
وا حصص آلية تسل مشخص 

تشرين  32 )منذ االستجابة السريعة
 (أكتوبر/ األول

311،0 وجاهز لالستخدام  سكنية متوفرة قطعة  
المخيمات ومواقع الطوارئ في الفوري  

http://www.unocha.org/
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 الثغرات والمعوقات:

 ومخيمات حسن شام  5أخر البناء في حمام العليل تU2 .بسبب األمطار الغزيرة 
 ين ح تم السماح بالوصول المحدود للنازحين في القطاعات إلى خدمات المياه والصرف الصحي في مواقع الطوارئ في قاعدة القيارة والحاج علي إلى

 استكمال بناء الخدمات األساسية
 مية إلى ت قامة سياج وتوفير الكهرباء للوصول إلى المعايير الدولية.يحتاج مخيم السال   طوير مرافق المياه والصرف الصحي وا 

 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :االحتياجات

  يحتاج السكان داخل وخارج المخيمات إلى المواد غير الغذائية والمأوى المناسب والكريم. إنَّ السكان المحتاجين إلى
مؤقتة، والذين يقيمون مع عائالت مضيفة، أو في مستوطنات سكنية مؤقته، والفئات السكانية الضعيفة األخرى  مالجئالمساعدة هم اأُلسر القاطنة في 

 .، أو السكان المتبقون في منازلهمالمتبقية في منازلها
 

 االستجابة:
  مجموعة من  502ومجموعة أخرى تضمنت . بالتقريرخالل الفترة المشمولة  في المخيمات األساسيةمجموعة من اللوازم غير الغذائية  5،120تم توزيع

مجموعة من المالبس التي  31،152االحتياجات األساسية بما في ذلك، توزيع اللوازم الشتوية على الفئة السكانية الضعيفة خارج المخيمات. باإلضافة إلى 
 تم توزيعها أساسًا في المخيمات.

  5130 تشرين األول/ أكتوبر 32منذ ُأسرة،  43،211انيات والسجاد، ومواقد، ومدافئ إلى أكثر من البطالفرش و تم توزيع سلع موسمية تكميلية مثل. 
  ،حسن شام  حمام العليل مخيماتبشكل رئيسي في  تركزت توزيعات اللوازم غير الغذائيةخالل األسبوعU3 وخازر ،M1و ،M2،3والنركزلية  ، وجاماكور. 
  المناطق التي أمكن الوصول إليها مؤخرًا في حي القوسيات.جرت توزيعات خارج المخيمات في 
  22،122مجموعة متنقلة من اللوازم غير الغذائية،  11،101) مجموعة من اللوازم غير الغذائية 312،110تم توزيع ما مجموعه ، بداية االستجابةمنذ 

وتضمن ت  ،لوازم الشتاء من مجموعةً  50،223 تم توزيع إلى ذلكباإلضافة . اً شخص 002،010إلى ( مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية
 .مجموعة مالبس 330،521وتم أيضًا توزيع حوالي  .اً شخص 301،050إلى وجراكن للحصول على الوقود،  وحصير حرارية، سخانات،

  القيارة بلدة في األحياء السكنية فيخارج المخيمات  مجموعة من مجموعات سد المنافذ 502حوالي توزيع تم. 
  ،مع توزيع ما مجموعه اً شخص 521،220خيمة عائلية لتوفير المأوى في المخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي  05،521ما مجموعه  نصبتم حتى اآلن ،

، أكتوبرتشرين األول/  32مجموعة من لوازم سد المنافذ في حاالت الطوارئ منذ  1،544 ،مجموعة من مجموعات المأوى في حاالت الطوارئ 4،505
 شخص. 312،111ويستفيد منها ما يقرب من 

   .تقوم المجموعة بالتأهب لفصل الصيف 
  عمليات  للنظر فيها فيتستعد المجموعة لالستجابة الصيفية. وتمت مشاركة التوجيهات التقنية حول الدعم المتعلق بالطقس والفصول مع الشركاء

 التخطيط.
  أسرة( في شرق الموصل خالل إعداد التقرير هذا أسبوع. 3،011شخصًا )أو  1،214تم توزيع المواد غير الغذائية الطارئة علی 

 

 الثغرات والمعوقات:
  مداداتهم توزيعاتهم و بات تنسيق استجابة المجموعة ُيشك ل تحديًا، حيث ال يقوم الشركاء بتجديد وال تزال عملية  .وريدبدقة وبشكل مسبقًا المواد المخزونة و ا 

 .اإلبالغ ُتشك ل ثغرة عاجلةالجديدة ومنصة اإلبالغ عن استجابات الموصل في إدارة المعلومات 
 

010،002 حصل على اللوازم غير  اً شخص  
(أكتوبرتشرين األول/  32منذ )الغذائية   

http://www.unocha.org/
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 األمن الغذائي  

 :االحتياجات
  النازحة والفئة السكانية الضعيفة في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا إلى األغذية الجاهزة، اأُلسرتحتاج 

 ألغذية الجافة فور وصولها الى مواقع التدقيق األمني والمخيمات.اومن ثم 
  ة فرص العمل، كما أشارت بعض  اأُلسرُتشير إلى عدم  راأُلسفي المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا إلى شح 

 تسلمها الحصص الغذائية التي تقدمها الحكومة.
 

 االستجابة:
  شخصًا( في  31،002أسرة ) 5،111 شخصًا(. وشمل التوزيع 21،212أسرة ) 31،321قام الشركاء هذا األسبوع بتوزيع الحصص الغذائية الجافة إلى

موقع الطوارئ في الحاج علي،  شخصًا( في 1،121أسرة ) 020و، قرية ارجيشخصًا( في  31،111أسرة ) 5،111وموقع الطوارئ في قاعدة القيارة، 
( في شخصاً  1،131أسرة ) 005و، M2شخصًا( في مخيم حسن شام  4،141أسرة ) 3،210و حمام العليل، شخصًا( في مخيم 1،052أسرة ) 211و

 .M3خازر شخصًا( في مخيم  33،502أسرة ) 5،501و، U3 مخيم حسن شام
 أسرة  150 وع. وجرت التوزيعات علىشخصًا( خالل األسب 2،502أسرة ) 3،101على  أشار الشركاء إلى توزيع حصص غذائية طارئة جاهزة لألكل

 وادي حجر.شخصًا( في  1،032أسرة ) 251و، دور السكرشخصًا( في  3،011)
 
 

 الثغرات والمعوقات:
  ،غبون أو غير النازحين ال ير بعض  فإننظرًا لتقييد حركة الماشية بين محافظتي أربيل ونينوى، وعدم وجود مساحة لرعاية الثروة الحيوانية في المخيمات

 االنتقال إلى المخيمات. قادرين على
 

ة   الصح 

 :االحتياجات
  هناك حاجة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية األولية للسكان المتضررين في المناطق التي أمكن الوصول إليها

 حديثًا.
 

 االستجابة:
  لألطفال الذين تقل أعمارهم  استشارة 0،023، بما في ذلك الفترة المشمولة بالتقريرخالل طبية استشارة  52،132أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه

 سنوات. 2عن 
  إحالة ، تمت هذهومن بين حالة،  211إلحاالت الطبية في حاالت الطوارئ اعدد وبلغ  هذا األسبوع. استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية 1،201تم تقديم

 استشارة للصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي. 200حوالي كما تم تقديم  حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. 41
 خالل الفترة المشمولة بالتقرير عاماً  32دون سن  لألطفال ضد شلل األطفال والحصبة لقاحاً  3،223 تم تقديم. 
 لى نقطة تفتيش العقرب.3مفروشة بالكامل ومجهزة للرعاية الصحية األولية إلى مركز االستقبال في مخيم حمام العليل  تم تسليم أربع كرفانات  ، وا 
  لمناطق اتوجد خمسة عيادات طبية متنقلة في مواقع مختلفة في منطقة حمام العليل في الموقع لضمان الوصول السهل والسريع إلى الخدمات الصحية في

 يدها.التي تم تحد

 

212،21  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 11لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
5132آذار 34-35من   

 222،114 
 32منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

 أكتوبر/ األولتشرين 
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 الثغرات والمعوقات:
 .هناك نقص في الوقود وسيارات اإلسعاف، إلحالة المصابين إلى خارج المدينة 
 بالمرضى داخل محافظة نينوى توفير الرعايةعلى  القدرة هناك نقص في. 
  القدرة القائمة على توفير الرعاية الالحقة للعمليات الجراحية مشكلًة.ال يزال يشكل نقص 

 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 
 :االحتياجات

 المجموعة بتسريع عملية تركيب مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من خالل شركائها في موقع  قامت
الطوارئ الذي تم توسيعه في القيارة. وسيتم االنتهاء من تركيب مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

نيسان / أبريل.  31كمال الباقي بحلول قطعة أرض بحلول نهاية شهر آذار / مارس، ويمكن است 1،211لحوالي 
 وستغطى اليونيسيف العمليات واإلدارة للمخيم بأكمله.

  بالنسبة لموقع الطوارئ في الحاج علي، بدأ اثنين من الشركاء بالفعل أعمالهما لتثبت مرافق المياه والصرف
رض، فسوف تبدأ األعمال األساسية األسبوع المقبل. ومن المتوقع أن قطعة أ 1،311قطعة أرض. أما بالنسبة لحوالي  1،011الصحي والنظافة العامة ل 

 يتم االنتهاء من جميع أعمال التثبيت بحلول نهاية آذار/ مارس.
  قطعة أرض.5،011قطعة أرض. ويجري حاليا تمديد الشبكة ليشمل  5،311تم تشغيل شبكة محطة معالجة مياه الحاج علي لتغطية احتياجات ، 
 الساهرون لمعالجة المياه في شرق الموصل ألضرار. ويجري تزويد السكان بالمياه حاليًا من بئر بازوايا عن طريق صهاريج المياه. وقد  تعرض مولد محطة

 خصصت منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( مولدًا آخر، وستستغرق هذه العملية مدة أسبوع.
  التي أمكن الوصول إليها حديثًا في مدينة شرق الموصل بمياه صالحة للشرب من خالل صهاريج المياه، إال  أنَّ من المناطق  من تزويد عددعلى الرغم

 تلك المناطق. في إمدادات مياه الشرب اآلمنة ال تزال غير كافية. وهناك حاجة ماس ة إلى إدارة النفايات الصلبة
 

 االستجابة:
  قطعة أرض 5،211استعداد لتحسين مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة ل إنَّ الشركاء في مخيم السالمية علی. 
  نازح علی خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المخيمات القائمة ومواقع العبور 550،111يحصل حوالي. 
  التابع إلى مفوضية األمم المتحدة السامية  قطعة أرض في مخيم الحمام العليل 2،111يجري تركيب مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ل

 .لشؤون الالجئين
  انتظامبقام شركاء المجموعة بتوفير مرافق إضافية للمياه والصرف الصحي والنظافة في مركز االستقبال في حمام العليل، ويقومون بتوفير الخدمات. 
  قطعة أرض في مخيم حمام العليل التابع إلى وزارة الهجرة والمهجرين من قبل  0،111يجري تطوير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لحوالي

ة بمحطة الحمام قأحد شركاء المجموعة. وقد تم توفير المياه من خالل الصهاريج، باإلضافة إلى المياه المعبأة الستكمال الحاجة بسبب بعض المشاكل المتعل
 .العليل لمعالجة المياه

 حيًا سكنيًا في الموصل بمعدل يومي قدره  35لمياه الصالحة للشرب في شرق الموصل عن طريق شريك إضافي من بئر بازوايا إلى يجري اآلن تعزيز نقل ا
حيًا سكنيًا على المياه الصالحة للشرب  54متر مكعب بسبب األضرار التي لحقت بمحطة الساهرون لمعالجة المياه. ويحصل اآلن ما يقرب من  3،111

 .متر مكعب يومياً  5،111ىبمعدل يصل إل
 لشالالت ا بدأت اليونيسف بنقل المياه بالصهاريج )ألغراض الشرب فقط( إلی القرى األكثر تضررًا في تلکيف وتلسقف والقوسيات من بئر عميق في منطقة

 .في شرق الموصل
  مترًا  412شخصًا على ما مجموعه  33،002نهما بنحو يقدر سكا يثحقرية، بما في ذلك تلکيف وتلسقف،  31کانون الثاني / يناير، حصلت  52منذ

 .لتر / اليوم(. ويجري حاليًا تحديد آبار عميقة جديدة في شرق الموصل 531.2مکعبًا من مياه الشرب المأمونة من خالل النقل بالصهاريج. )بمعدل 
  نازحاً  131،105قطعة أرض في مواقع العبور تكفي لـ  200قطعة أرض جاهزة للسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ و 25،031تم إعداد حوالي. 

3،314،221 
 داخل وخارج المخيمات اً شخص

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
ية والنظافة  الصح ي  32منذ الصح 

 .5130 تشرين األول/ أكتوبر
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  في المائة، ويعمل حاليًا لتغطية احتياجات مياه  311قطعة أرض في موقع الطوارئ في الحاج علي بنسبة  5،311تم استكمال ترکيب شبكة مياه األنابيب لـ
 .قطعة أرض 5،311الشرب البالغة 

 

 والمعوقات:الثغرات 
  ماسة إلى تمويل إعادة تأهيل محطات معالجة المياه في شرق الموصل للسماح للشركاء بتوفير المياه الصالحة للشرب بطريقة ال تزال هناك حاجة

 مستدامة.
 .تسعى و  تم اإلبالغ عن قضايا هامة تتعلق بمرافق المياه والصرف الصحي في المدارس في المناطق الجديدة التي أمکن الوصول إليها في شرق الموصل

 موعة إلى إيجاد شركاء لضمان إجراء إصالحات سريعة للمرافق.المج
 رة وتولي مبادتعتبر عملية جمع القمامة والتخلص اآلمن منها من القضايا الهامة في شرق الموصل. وتجري المجموعة مناقشة لتحديد الشركاء ألخذ زمام ال

 مسؤوليات إدارة النفايات الصلبة.
 لطوارئ في الحاج علي وقاعدة القيارة، ومخيم حمام العليل بسبب األمطار المستمرة، األمر الذي أث ر على وتيرة العمل.يواجه الشركاء مشاكل في موقعي ا 

 
 

 الحماية
 :االحتياجات

  مواقع النزوح، وخاصة في بعض مخيمات جنوب الموصل.هناك حاجة كبيرة إلى الحفاظ على الطابع المدني في 
  حساسها باألمان. وهناك حاجة أيضًا إلى تعاني اأُلسر من الضائقة بسبب الظروف التي أثرت على كرامتها وا 

خيم حمام م توسيع نطاق الدعم النفسي االجتماعي لألسر، وال سيما في، و وفير اإلسعافات األولية النفسيةتعزيز ت
 العليل.

 حين من غرب ز يجب توسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئة السكانية الضعيفة جدًا، وال سيما كبار السن، في أقرب وقت ممكن في المخيمات التي تستقبل النا
 الموصل.

 اأُلسرة خالل التنقل. وهناك حاجة إلى تعزيز خطوات لمنع االنفصال اأُلسري في مواقع التدقيق األمني/ مواقع العبور للحفاظ على وحدة  هناك حاجة ماس ة
 منع االنفصال اأُلسري.

 .يحتاج عدد كبير من األطفال حديثي الوالدة إلى شهادة الميالد والتلقيح 
 .زالة األلغام في المناطق الجديدة التي تم الوصول إليها  هناك حاجة إلى التوعية بمخاطر األلغام، وتقييم مخاطر المتفجرات، وا 
 

 االستجابة:
  أكتوبر/ األولتشرين  32منذ  من خالل شركاء الحماية اً شخص 031،514تم الوصول إلى. 
  ُويتابع الشركاء التوصيات الناتجة عن تقييم الحماية السريع لمنطقتي  وخارج المخيمات. داخل أكتوبر/ األولتشرين  32تقييمًا سريعًا للحماية منذ  15جري أ

 . حمام العليل وباعويزا
  ،حالة و العام،  واالجتماعيمن خالل الدعم النفسي  اً شخص 53،300تم الوصول إلى خالل الفترة المشمولة بالتقرير حالة من قبل فرق الحماية  31،033ا 

 المساعدة المتخصصة. لتلق يمتنقلة ال
 فتى( اإلسعافات  332و، فتاة 322طفاًل ) 512 تلق ى، و واالجتماعي( الدعم النفسي فتى 311 فتاة، 302طفاًل ) 512 تلق ىرير، خالل الفترة المشمولة بالتق

 50،032و فتاة، 51،312) طفالً  02،255إلى أكتوبر/ األولتشرين  32منذ وبذلك يصل عدد األطفال الذين تلق وا الدعم النفسي واالجتماعي ية النفسية. األول
 ية النفسية.األولفتى( اإلسعافات  50،101و فتاة، 50،150طفاًل آخر ) 23،401 تلق ىفتى(. كما 

  وبذلك يصل العدد الُكلي إلى األسبوع الماضيخالل  فتًى( 11و، فتاة 51)من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  طفالً  04 تسجيلتم ،
من األطفال غير فتًى(  35و، فتيات 2) مع ُأسرهم طفالً  32 حوالي شمل عوتم جم .أكتوبرتشرين األول/  32فتًى( منذ  211وفتاة،  012طفاًل ) 3،552

031،514 
 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 

 أكتوبر/ األولتشرين  32منذ 
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تشرين  32فتًى( منذ  145وفتاة،  133) 011، وبذلك يصل العدد الُكلي لألطفال الذين تم جمع شملهم مع ُأسرهم إلى ذويهم عنالمصحوبين والمنفصلين 
 .األول/ أكتوبر

   1،100تتعلق بالحماية للحصول على الخدمات المتخصصة، وبذلك يصل عدد الكلي إلى الذين لديهم مخاوف ( فتى 13وفتاة،  11طفاًل ) 00تمت إحالة 
 تشرين األول/ أكتوبر 32فتى( منذ  3،402فتاة، و 3،022طفاًل )

التخفيف معلومات حول العنف الجنسي، بما في ذلك  من خالل توفيررجاًل  342وفتى،  314وفتاة،  011و ،امرأة 113خالل األسبوع، تم الوصول إلى 
فتاة  512وتلق ى حوالي مراكز نسوية والفرق المعنية بالعنف الجنسي.  1وتم توفير هذه الخدمات من خالل طر، وخدمات العنف الجنسي المتاحة. من المخا
من اللوازم النسائية، ومعلومات مجموعة  10امرأة الدعم النفسي واالجتماعي حول االستشارة المتعلقة باألزمة. باإلضافة إلى هذا، تم توزيع  010وصبيان و

 كما تم إجراء سبعة عمليات تدقيق للسالمة امرأة حول منع العنف الجنسي/ أو اإلحالة.  300فتاة، و 350وتم تدريب عن الخدمات العنف الجنسي المتاحة. 
 لتحديد مخاطر العنف الجنسي والدعوة إلى تحسن بيئة الحماية للنساء والفتيات.

  تشرين األول/ أكتوبر، في الشمال  32شخصًا منذ  22،234األعمال المتعلقة باأللغام تقديم التوعية بمخاطر األلغام، حيث تم الوصول إلى واصل شركاء
. وحدد هذا مدرسة في قضاء القيارة وفي قريتن: الرشة ومنارة شباح في الحمدانية 33والشرق. وخالل األسبوع الماضي، ُأجريت تقييمات للتهديد والتأثير لـ 

 األخير ثالث مدارس ومركزًا واحدا للصحة العامة التي تحتاج مزيدًا من اإلجراءات والتطهير.
 

 الثغرات المعوقات:
  َّلعنف ا قلة مرافق المياه والصرف الصحي المنفصلة ما بين الجنسين في بعض المخيمات، وعدم توفر اإلضاءة لياًل، يعر ض النساء والفتيات إلى خطرإن

 الجنسي المحتمل.
 .هناك حاجة إلى المزيد من القدرات لضمان تقديم خدمات إدارة الحالة الشاملة وخدمات األطفال المنفصلين عن ذويهم 
 

 التعليم  

 :االحتياجات
 ،طفاًل في سن الدراسة، ومن بين هؤالء، فإن  15،532 هناك من بين النازحين من أزمة الطوارئ في الموصل

نَّ  12% طفاًل ال يتلق ون أي نوع من التعليم النظامي في الوقت الحالي.  20،043منهم قدموا من شرق الموصل وا 
ن هذه األعداد في تزايد سريع ومستمر، بينما تستمر اأُلسر بالفرار من غرب مدينة الموصل  وا 

 

 االستجابة:
  لمواصلة تعليمهم عقب النزوح من الموصل. وتم تسجيل معظمهم في المساحات الدعم فتيات(  %04)طفاًل  1،012، تلق ى األسبوع الماضيخالل

، 1 ات نركزليةمبرامج التعليم غير النظامي في مخي كمالها مؤخرًا في حمام العليل. ومع ذلك، تستمر عملية تسجيل األطفال فياستالتي تم  للطفلالصديقة 
 ، وجدعة، ومواقع الطوارئ في الحاج علي، وقاعدة القيارة.M2، وحسن شام M1وخازر 

  ( في البرامج التعليمية في المساحات المؤقتة للتعلم في مخيمات خازر، فتاة 32،500 ،ىفت 31،504من النازحين ) طفالً  10،210يشارك ما مجموعه
 ك في حي القادسية شرق مدينة الموصل.، وكذلي الحاج عليقع الطوارئ فومو  وقيماوة،، 3ونركزليةوزيلكان،  وحسن شام، وجدعة،

  فتيات(. % 20طفاًل ) 5،102لتحسين نوعية التعليم، قام الشركاء بتقديم اللوازم التعليمية إلى 
 رين ي حاالت الطوارئ في حمام العليل. ويجري تزويد الميستم توظيف وتدريب تسعة ميسرين للتعليم، من بينهم ثالث ذكور وستة إناث، حول التعليم ف

 بحوافز لتدريسهم ودعم عملية التعلم في المخيم.
  فتيات( في مخيم حسن  % 22) طفالً  1،132طفل في مخيم خازر، و 1،111 تم تسجيل حواليبدء بالتعليم النظامي في المخيمات، الموافقة بالعقب

 عملية التحاق مماثلة في مساحات مكتملة في قيماوة.. وتجري M2، وحسن شام U 1 شام
 
 
 

10،210 
من  52وفتاة تم تسجيلهم في فتى 

 المساحات التعليمية المؤقتة
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 الثغرات والمعوقات:
 مية وحسن شام  .U2 أن المساحة التعليمية المخصصة في المخيمات الجديدة المقررة لحاالت النزوح من غرب الموصل غير كافية، بما في ذلك السال 
  مخاطر األلغام داخل المدارس التي ُأعيد فتحها مؤخرًا، فضاًل عن المخيمات والمساحات الصديقة للطفل، وخاصة بهناك حاجة ماسة إلى دورات التوعية

 قريبة جدًا من األراضي الملوثة بالذخائر غير المنفجرة.العليل الفي حمام 
 األلغام في إعادة تدقيق عملية التخلص من أخطار المتفجرات في المدارس في شرق مدينة الموصل  هناك حاجة ماس ة إلى الدعم المستمر من شركاء مكافحة

 والقيارة.
 .ال تزال مديرية تربية نينوى عاجزة عن زج معلميها رسميًا للعمل في جميع مدارس داخل الخيام الرسمية المطلوبة في المخيمات 

  

 الدعم اللوجستي 
 المساحة التخزينية المتوفرة:

  َّحاليًا.  عبًا من المساحة التخزينية متوفرمترًا مك 11،041من  %00إن 

 االستجابة
 إنسانية.منظمة  11بالنيابة عن  مترياً طنًا  4،041، والتي تعادل سلع اإلغاثةمن  اً مكعب اً متر  05،441 ت المجموعةتسل م، منذ بداية عمليات الموصل 
  .وحدات تخزين متنقلة في  0تم تركيب و تم توسيع القدرة التخزينية في حمام العليل في محاولة لتلبية االحتياجات المتزايدة من المنظمات العاملة في المنطقة

مترًا مربعًا من  441نية. كما تم نصب ثالث وحدات تخزينية متنقلة لتوفير مترًا مكعبًا من المساحة التخزي 3،151موقع وزارة الهجرة والمهجرين، وتوفر 
 المساحة التخزينية لألغراض اإلنسانية.

  آذار / مارس لوضع اللمسات األخيرة على خطط التخزين المشترك. 30، ومخيمات زليكان الجديدة في 5و 3أجري تقييم لمخيم النركزلية 
 متر مربع( في األسبوع القادم ليتم إدارتها من قبل أحد شركاء  041ية في زمار، وسيتم إنشاء وحدتين متنقلتين للتخزين )تم االنتهاء من األعمال الميدان

 13لق في غالمنظمات غير الحكومية نيابة عن مجموعة الدعم اللوجستي. وسيكون هذا بدياًل جزئيًا للمركز الرئيسي في عوينات، والذي من المقرر أن ي
 .5132آذار/مارس 

  متنقلتين للتخزين إلى السلطات المحلية لدعم عمليات التوزيع في نقطة تفتيش العقرب، حيث تمر أعداد كبيرة من النازحين، تقوم المجموعة بإقراض وحدتين
 وهم يفرون من غرب وجنوب الموصل.

 

 الثغرات والمعوقات:
 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 

 

 في حاالت الطوارئ االتصاالت 
  قامت مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ بتنفيذ بعثة تقييم إلی حمام العليل مع منظمة االتصاالت بال حدود

العالمي، وذلك لتحديد االحتياجات في المخيمات ومکاتب الشريكة وفريق سكوب التابع إلى برنامج األغذية 
 المنظمات غير الحکومية وموقع محتمل للعمل اإلنساني.

  التقت مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ مع شريكها حول فتح مركزا إنساني محتمل في حمام العليل، وذلك
 المعلومات.لتوفير المولدات والدعم الالسلكي ودعم الخاصة بتكنولوجيا 

 

 مكعبًا مترًا  5،550
تم تسل مها خالل  من المواد غير الغذائية

 هذا األسبوع

 يومياً 
للمنظمات غير الحكومية تقديم المساعدة 

 لالتصاالتدعم البنية التحتية من خالل 
ةاإلنساني  
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 بـ االتصاللمزيد من المعلومات، يرجى 
 jaffr@un.orgريبر جاف،  السيد

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

 

 الثغرات والمعوقات:
 .ال يوجد شيء مهم لإلبالغ 

 

   التنسيق والخدمات والمشتركة   
 االستجابة:  

  المشمولة بالتقرير خالل الفترة الموصل تتعلق بأوضاع مكالمة 323تلق ى مركز معلومات النازحين في العراق. 
من مدينة الرئيسية األربعة  تصاالتاالكانت و من نساء.  %15و ،من رجال االتصاالتمن  %41حوالي  تكانو 

(، وثم المساعدة النقدية %13وتليها االتصاالت حول المساعدة التي تقدمها الحكومة ) (،%01) المساعدة الغذائيةتتعلق باالستفسار عن  الموصل
 من أفراد المجتمع المضيف. %4من عائدين، و %15من نازحين، و %01ومن مجموع االتصاالت، كانت  (.%33والحماية )( 32%)

 

 الثغرات والمعوقات:
  مهم لإلبالغ. شيءال 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 
مت أوتشا بتأسيس في العراق. قا ةاإلنسانيلإلشراف على االستجابة  الشريكة بين اأُلمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنساني

وحماية المدنيين،  ةاإلنسانيالدولي بمهمة تسهيل وصول المساعدات  العسكري-المدني اإلنسانيويقوم إطار التنسيق . أربيلالمتخصص في  ةاإلنسانيمركز العمليات 
 .ةاإلنسانيوضمان أمن العاملين في مجال المساعدات 

 

 

 

 

 يومياً 
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

أكتوبر/ األولتشرين  32منذ   

 األزمة عن خلفية 
 الرمادي مدينتي بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 5130 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 

تنظيم داعش بالتعاون مع  قام ،5130 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 211،111 من أكثر وتسببت في نزوح بسرعة العنفتنامت آثار و  ،والفلوجة
 صالحو  ينوىون وكركوك ديالى في محافظات مناطق ذلك في بما العراق، شمال من كبيرة وأجزاء ، ثاني أكبر مدن العراق،الموصل مدينةبالهجوم واجتياح األخرى  المسلحة الجماعات

وُفرضت  األساسية، الخدمات وتوقف األساسية، اإلنسان حقوقانتهاك و  المدنيين ضد منظمةو  جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى وقد. الدين
 33كثر من أاإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاصحيث بلغ عدد  أزمة إنسانية في العالم،العراق اآلن أكبر  يواجه ونتيجة لذلك، .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوط
  موقع. 1،211الحالي، وينتشرون في ماليين نازح في الوقت  1شخص. وهناك أكثر من  مليون
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