العراق :االستجابة اإلنسانية للموصل

تقرير الوضع اإلنساني رقم  82( 01تشرين الثاني /نوفمبر 4 -كانون األول /ديسمبر)

تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني .ونظ اًر لسرعة تغير الوضع ،فمن المحتمل أن تكون األرقام والمواقع المدرجة

في هذا التقرير غير دقيقة عند قراءة هذا التقرير .وسيصدر التقرير المقبل بحلول  00كانون األول /ديسمبر .2016

أبرز األحداث


هناك اآلن  28،122نازح ،وأكثر من  2،111شخص من
العائدين ،ومئات اآلالف من الفئة السكانية الضعيفة جداً في

المناطق التي تمت استعادتها حديثاً.


شخص ٍ
ٍ
بعيد عن وصول
ُيقدر بأن هناك ما يصل عدده إلى مليون
المساعدة اإلنسانية في الموصلَّ .
قلق للغاية
إن المجتمع اإلنساني ٌ



إرتفعت اإلصابات في صفوف المدنيين  7أضعاف منذ الفترة

على سالمتهم ،حيث تُشير التقارير إلى ظهور نقص في الغذاء
والماء.

المشمولة بالتقرير السابق ،حيث بلغت  401إصابة معظمها
بالعيارات النارية واأللغام ،والقصف ،وقذائف الهاون.


هناك مخاوف تتعلق بالحماية في أزمة الموصل .إذ تم تسجيل 001
شخصاً من الفتيات والفتيان غير المصحوبين لغرض المتابعة من

قبل األخصائيين اإلجتماعيين .وتم الوصول إلى أكثر من 17،211
شخص من خالل خدمات الحماية منذ  07تشرين األول /أكتوبر.

43،111

المتاحة حاليا للوافدين
المساحة ُ
الجدد في المخيمات ومواقع
ُ
الطوارئ

28،111

شخص نازح حالياً في

المخيمات ومواقع الطوارئ
المضيفة
والمجتمعات ُ

40،111

024،111

شخص تلقوا االستشارة الطبية

شخص تسلموا اللوازم المنزلية

أكتوبر)

(منذ  07تشرين األول/

(منذ  07تشرين األول/

بما في ذلك لوازم فصل الشتاء
أكتوبر)

884،111

830،111

شخص تسلموا المواد الغذائية

شخص تسلموا حصص

التي تكفي لمدة شهر واحد

االستجابة لحاال ت الطوارئ

(منذ  07تشرين األول/

وتشمل الغذاء والماء ولوازم

أكتوبر)

النظافة (منذ  07تشرين
األول /أكتوبر)

www.unocha.org
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
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نظرة عامة على الوضع اإلنساني
إن انخفاض درجات الح اررة وتساقط األمطار في فصل الشتاء أوجد ٍ
َّ
مآس جديدة أمام السكان المتضررين جراء األزمة في الموصل ،حيث وصل العدد الكلي للنازحين
ٍ
ٍ
ٍ
هذا األسبوع إلى َّ .28،122
ودافئ للنوم .وتأوي
ومكان جاف
إن نصف السكان النازحين هم من األطفال دون سن  02عاماً ،وهم بحاجة ماسة إلى المالبس الدافئة

الخيام في المخيمات ومواقع الطوارئ  21في المائة من هذه األسر وتقيهم من الطقس الباردَّ .
المستضعفين للغاية
أن األسر النازحة خارج المخيمات ،والسكان المقيمين ُ
يمنع تسرب الماء ،وبطانيات ،ووقود للتدفئة ،وغيرها من اللوازم المنزلية التي تساعد على تدفئة
في المناطق التي تمت استعادتها حديثاً أيضا يحتاجون إلى مأوى
ُ
المآوي مع قدوم فصل الشتاء في شمال العراق.

َّ
إن تصاعد حدة اإلصابات في صفوف المدنيين داخل مدينة الموصل ،يحفز الشركاء لتكثيف الرعاية الخاصة باإلصابات بالقرب من خطوط المواجهة األمامية .وفي
الفترة ما بين  07تشرين األول /أكتوبر و 31تشرين الثاني /نوفمبر ،تمت إحالة  0،842شخص من المصابين بالعيارات النارية واأللغام ،والقصف وقذائف الهاون
للعالج في المستشفيات في أربيل .وكان بين القتلى أطفا ٌل أيضاً ،حيث لقى  32طفالً مصرعهم ،وأُصيب  08آخرين بجروح في محافظة نينوى في شهري تشرين

األول /أكتوبر ،وتشرين الثاني /نوفمبرَّ .
إن المنشآت الطبية القائمة تعاني ضغطاً كبي اًر .ويقوم الموظفون في مركز الرعاية الصحية األولية في حي الزهراء في شرق
الموصل ،بمعاينة ما يصل إلى  0،111مريض يومياً ،بما في ذلك  01إلى  01مريضاً يعانون من إصابات قذائف الهاون .ولشحة الخدمات الصحية في المنطقة،

ويسارع الشركاء لتقديم
يجري تقييم الرعاية الصحية األولية في  0من األحياء السكنية المجاورة األخرى التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من  011،111شخصُ .
الرعاية الخاصة باإلصابات بالقرب من خطوط المواجهة األمامية إلتاحة فرصة أفضل أمام المدنيين الجرحى للبقاء على قيد الحياة.

ال يزال نقص المياه الصالحة للشرب في شرق الموصل ومناطق ُمستعادة أخرى مثل حمام العليل ُيشكل مشكلة كبيرة .وهناك اعتماد كبير على نقل إمدادات المياه
الصالحة للشرب بالصهاريج .ويعمل الشركاء إلصالح إمدادات الكهرباء وربطها مع محطة معالجة المياه الرئيسية في السالمية ،التي من شأنها أن تعيد مياه الشرب
عبر األنابيب إلى شرق الموصل .ويتم استخدام مادة الكلور في تنقية مصادر المياه الملوثة ،كما يمكن أن توفر إعا دة تأهيل اآلبار حلول المياه على المدى الطويل.
نزح ما يزيد على  7،111شخص مؤخ اًر في الفترة المشمولة بالتقرير .واعتماداً على التطورات في العمليات العسكرية ،يمكن أن تتسارع وتيرة النزوح في األيام
واألسابيع المقبلة .ال تزال تحركات النزوح في الموصل تتسم بالتعقيد ،وقد اندمجت بشكل متزايد مع األزمة المتفاقمة في الحويجة التابعة إلى محافظة كركوك .إذ

وصل ما يقرب من  0،111شخص من الحويجة إلى مخيم العلم ُ /ربيدة في محافظة صالح الدين في األسبوع الماضي .ويستضيف مخيم جدعة القيارة أيضاً األسر

النازحة بسبب انعدام األمن المستمر في الحويجة .وبتنسيق وثيق مع الحكومة ،تتزايد قدرة مخيم يوماً بعد يوم ،مع اإلشراف والتنسيق الكامل بشكل آني في بناء مخيم

الدنيا في
من خالل التخطيط التشغيلي المشترك مع المركز المشترك لتنسيق األزمة ،وو ازرة الهجرة والمهجرين .وتتظافر الجهود لضمان تطبيق المعايير اإلنسانية ُ
مختلف القطاعات الرئيسية ،وخاصة المأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ،وذلك تقديم استجابة شاملة لمختلف القطاعات في المخيمات ومواقع الطوارئ.

َّ
إن مسألة أيجاد ُسبل اليصال المساعدات اإلنسانية والحفاظ عليها لضمان توزيعها بالقُرب من خطوط القتال األمامية ال تزال تُشكل تحدي ًا .وخالل هذه الفترة المشمولة
الملحة على  8،111أسرة في منطقة الشورة .كما تم توزيع بنود فصل الشتاء ،بما في
بالتقرير ،قام الشركاء في المجال اإلنساني بتوزيع المياه ولوازم النظافة الصحية ُ
ذلك البطانيات واللحف ،إلى  8،711أسرة في منطقة الشورة .وفي الفترة ما بين  82و 31تشرين الثاني /نوفمبر ،قامت و ازرة الهجرة والمهجرين بتوزيع لوازم فصل
الشتاء في مخيمات حسن الشام ،والخازر ،وديبكه وجدعة القيارة ،وتضمنت توزيع  03،111بطانية و 0،011خيمة عائلية ،وأكثر من  8،111موقد للتدفئة .وفي
نفس الفترة ،سلمت و ازرة الهجرة والمهجرين تقريباً  1،111سلة غذائية لألسر في المخيمات ،وفي شرق مدينة الموصل .وعلى الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة لتقديم
أنواع مختلفة من اإلغاثة في المناطق القريبة من الخطوط األمامية ،يشير الشركاء في المجال اإلنساني إلى وجود تحديات في الوصولَّ .
إن السكان المستضعفين

الذين يعيشون في أوضاع غير مستقرة وخطيرة يحتاجون بشكل كبير إلى الدعم المستمر ،ويواصل المجتمع اإلنساني دعوة جميع أطراف الصراع لضمان السماح
بوصول المساعدات اإلنسانية إلى جميع المحتاجين.

.
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التمويل

إعتبا اًر من  1كانون األول /ديسمبر ،إرتفعت قيمة المساهمات وبلغت  834.2مليون دوالر أمريكي للنداء العاجل للموصل ،وهو ما يمثل حوالي  23في المائة من
المبلغ المطلوب .وتشير تقارير إلى تلقي تمويل إضافي ويجري التأكد من ذلك .وبهذه المساهمات ،يواصل الشركاء في المجال اإلنساني تكثيف جهود التأهب لتعزيز

قدرة المخيم وتوفير لوازم فصل الشتاء وامدادات الطوارئ .ويخطط الشركاء ألولويات جديدة عند ظهورها ليتسنى لهم االستجابة لجميع المحتاجين .وهناك حاجة لمزيد
ٍ
بشكل كامل للسيناريو الناجم عن توقع حدوث االسوأ .وقد
من التمويل لتلبية اإلحتياجات لألزمة المتفاقمة في ظل الظروف المعقدة ،والتي ال تزال غير مستعدة

المنقذة للحياة في خطوط المواجهة األمامية
خصص الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ مبلغ  88.1مليون دوالر أمريكي لتمويل االستجابة السريعة ،وتقديم المساعدة ُ
لدعم االستجابة في الموصل .مبدئياً ،من المقرر أن تُقدم أموال الصندوق الدعم اإلضافي للصحة اإلنجابية ،والرعاية الخاصة باإلصابات ،وأنشطة فصل الشتاء،

المقبل تبرعات عينية من آلية الحماية المدنية في اإلتحاد األوروبي ،وتتضمن أكثر من  07،111بطانية
والوصول إلى مواقع الطوارئ .كما ستصل في اإلسبوع ُ
و 0،111خيمة ،أي في الوقت المناسب لتوفير سلع الشتاء والمأوى آلالف األُسر من الموصلَّ .
إن متطلبات التمويل اإلجمالية للعراق في عام  ،8107بما في ذلك
االستجابة للموصل هي حالياً قيد المراجعة ،وسيتم عرضها على مجموعة من أكبر المانحين للعراق في  02كانون األول /ديسمبر .ويُذكر بأن خطة االستجابة

المنقذة للحياة إلى  7.3مليون عراقي من الفئة
اإلنسانية للعراق تلقت  72في المائة فقط من المبلغ المطلوب والبالغ  220مليون دوالر أمريكي لتوفير المساعدات ُ
السكانية الضعيفة.

.
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االستجابة اإلنسانية
آلية االستجابة السريعة
اإلحتياجات:


تواصل ارتفاع أعداد السكان المتنقلين ممن هم بحاجة إلى المستوى األول من الدعم الفوري فيما يتماشى مع
اتجاهات النزوح.




031،340

يحتاج السكان في المناطق التي تمت استعادتها حديثاً إلى مساعدة عاجلة بسبب انهيار الخدمات األساسية.

شخص تسلموا حصص آلية

االستجابة السريعة ( منذ  07تشرين

تحتاج األُسر النازحة في المجتمعات المضيفة في المناطق التي تمت استعادتها مؤخ اًر ،أو تلك المتوجهة إلى
مخيمات النازحين ومواقع الطوارئ إلى المساعدة المقدمة عن طريق آلية استجابة

األول /أكتوبر)

السريعة.

االستجابة:


خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تم توزيع  8،787حصة من مجموعات آلية االستجابة السريعة إلى  8،823أُسرة ( 08،827شخصاً ،بما في ذلك 2،100



منذ بداية العملية العسكرية في الموصل يوم  07تشرين األول /أكتوبر ،قام شركاء آلية االستجابة السريعة بتوزيع حصص المساعدة إلى 031،340

طفالً) .كما تم توزيع معظم المجموعات على األسر النازحة الوافدة الى مخيمات خازر ،وحسن شام ،وديبكه ،وقيماوة (زيلكان).

شخصاً ( 27،404طفالً) ،بما في ذلك  83،077شخص ًا في المناطق التي تمت استعادتها حديثاًَّ .
إن الرقم اإلجمالي أعلى من سجالت تتبع النزوح ألنه
يشمل األشخاص الذين نزحوا وعادوا إلى منازلهم ،أو الذين نزوحوا عدة مرات.

الثغرات والمعوقات:


ال يوجد هناك شي مهم لإلبالغ.

.
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تنسيق وادارة المخيم
اإلحتياجات:


لجأ  21في المائة من النازحين حالياً (حوالي  22،111نسمة) للسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ .فيما اختار ما



النزوح آخذ في اإلرتفاع بشكل ثابت .وقد وصلت مخيمات حسن شام ،U3وخازر ،M1وقيماوة (زيلكان) اآلن إلى

تبقى منهم السكن مع المجتمعات المضيفة والمواقع الرسمية.

43،111
شخص يمكن اسكانهم اليوم في
المخيمات ومواقع الطوارئ

كامل طاقاتها اإلستيعابية .وتقوم الحكومة بالتنسيق مع الشركاء بإجراء توسيعات في المخيمات ،وهي قيد اإلنشاء .ويستقبل مخيم جدعة القيارة الذي تم
الجدد.
توسيعه النازحين ُ

االستجابة:


تعمل الحكومة والشركاء في المجال اإلنساني على تطوير لمحة عامة مشتركة لقدرة المخيمات ،حيث تتوفر حالياً  43،111مساحة سكنية فردية للوافدين



الجدد من النازحين .وهناك مساحة إضافية لحوالي  441،111من السكان قيد اإلنشاء أو قيد التخطيط.
ُ
أُجريت عدة بعثات لتخطيط الموقع في الفترة المشمولة بالتقرير لتحديد مواقع جديدة واضافية.



يستمر شركاء تنسيق وادارة المخيم في دعم إعداد مواقع الطوارئ ليتسنى لمجموعات المأوى ،والمياه والصرف الصحي ،والخدمات اللوجستية ،والصحة،
واألمن الغذائي ،والحماية ،والتعليم تقديم المساعدة والخدمات.



تدعم المجموعة توظيف قدرات إضافية إلدارة المخيمات من الشركاء.

الثغرات والمعوقات:


تحتاج عملية إنشاء خدمات الدعم في المخيمات إلى االستعداد السريع في إعداد مساحات سكنية ،للتأكد من وصول النازحين المتنقلين إلى كافة الخدمات
والمرافق في تلك المواقع .وعند حدوث موجة نزوح مفاجئة ،يمكن توفير عدد كبير من قطع األراضي المتاحة ،ولكن من دون خدمات.

المأوى واللوازم غير الغذائية
اإلحتياجات:


يحتاج السكان داخل وخارج المخيمات إلى المواد غير الغذائيةَّ .
إن السكان المحتاجين إلى المساعدة هم األُسر
القاطنة في مآوي مؤقتة ،والذين يقيمون مع عائالت مضيفة ،والفئات السكانية الضعيفة األخرى المتبقية في منازلها.



تحتاج األُسر النازحة داخل وخارج المخيم إلى المأوى المناسب والكريم.



مع انخفاض درجات الح اررة في فصل الشتاء ،يُعتبر المأوى والمالبس الدافئة والبطانيات من اإلحتياجات ذات

023،211
عدد األشخاص الذين حصلوا على المواد
غير الغذائية منذ  07تشرين األول/
أكتوبر

األولوية.

االستجابة:


منذ بداية االستجابة ،تم توزيع  87،871مجموعة من المواد غير الغذائية األُسرية في المخيمات والمجتمعات الضعيفة خارج المخيمات .ومع انخفاض
درجات الح اررة دون الصفر المئوي خالل الليل ،تسلمت  37في المائة من األُسر (من مجموع  01،031أسرة) لوازم الشتاء الضرورية ،بما في ذلك
المدافئ ،وجراكن الوقود والحصير الح اررية .وباإلضافة إلى ذلك ،تلقت  %23من بين  87،871أسرة سلعاً موسميةً مكملةً مثل األحذية والسجاد
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والبطانيات وأدوات المطبخ .وبذلك يرتفع العدد اإلجمالي لألشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل توزيعات المواد غير الغذائية منذ  07تشرين األول/
أكتوبر إلى  023،211شخصاً.




باإلضافة إلى ذلك ،تلقت  2،423أُسرة أيض ًا مجموعات المالبس الشتوية منذ  07تشرين األول /أكتوبر.

تم تركيب ما مجموعه  07،801خيمة عائلية لتوفير المأوى في المخيمات ومواقع الطوارئ .ولتوفير الحلول الطارئة للسكان في المخيمات فور وصول

النازحين على المدى القصير ،تم توزيع مجموعات المأوى في حاالت الطوارئ على  3،004أسرة .كما تم تقديم  0،411مجموعة من مجموعات سد
المنافذ في حاالت الطوارئ إلى األسر خارج المخيمات لمنع تسرب الماء إلى المباني المتضررة من الصراع.

الثغرات والمعوقات:


هناك فجوة في دعم االستجابة لألُسر المضيفة ،وتسعى المجموعة لمعالجتها.



هناك حاجة مستمرة إلى مزيد من التنسيق مع الجهات الفاعلة في المأوى  /المواد غير الغذائية التي تعمل خارج المجموعة ،على الرغم من إحراز تقدم في

هذا الشأن.

األمن الغذائي
اإلحتياجات:


قد يحتاج ما يصل إلى مليون شخص من الموصل والمناطق المحيطة بها إلى المساعدة الغذائية في األشهر المقبلة.



تحتاج األُسر النازحة إلى المساعدات الغذائية الجاهزة فور وصولها الى مواقع التدقيق األمني والمخيمات والمساعدة
الالحقة في شكل حصص غذائية شهرية.



المستعادة ،بما فيهم النازحين والمقيمين والمجتمعات المضيفة إلى األغذية
يحتاج السكان ضعيفي الموارد في المناطق ُ
الجاهزة كاستجابة فورية عندما يصبح وصول المساعدات اإلنسانية متاحاً ،كما يحتاجون إلى المساعدات األخرى

884،111
شخص تم الوصول إليهم من خالل

الحصص الغذائية التي تكفي لمدة 31
يومًا منذ  07تشرين األول /أكتوبر

على شكل حصص غذائية جافة لتكملة المساعدة الحكومية.



تُشير األُسر في المناطق التي تمت استعادتها حديث ًا ،إلى َّ
أن شحة فرص العمل وارتفاع أسعار المواد الغذائية تشكالن مخاوفهم الرئيسية ،حيث غالباً ما
يفتقرون إلى نظام التوزيع العام للحصص الغذائية.

االستجابة:


خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،قام شركاء المجموعة بتوزيع حصص غذائية جافة ل  7،074أسرة ( 32،202شخص) ،بما في ذلك 2،078 :نازح في
أربعة مخيمات (خازر  ،M1و خازر  ،M8وحسن شام ،وجدعة القيارة)؛ و 80،242شخصاً من الفئة السكانية الضعيفة في  82منطقة من المناطق التي
تمت استعادتها.



قام شركاء المجموعة بتوزيع  04،871وجبة غذائية ساخنة للنازحين في مخيمات خازر  ،M1و خازر  ،M8وحسن شام U3وديبكة.



قامت و ازرة الهجرة والمهجرين بتوزيع أكثر من  1،111حصة من الحصص الغذائية الجافة في مناطق شرق الموصل (شقق الخضراء وحي عدن والقاهرة)

ومخيم ديبكة.

الثغرات والمعوقات:


تواصل المجموعة تعزيز التنسيق بين الشركاء وتقديم المساعدات الغذائية في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً ،بما في ذلك مناطق شرق مدينة

الموصل .وتتواصل الجهود لضمان الحصول على أكبر قد من الموارد لتلبية اإلحتياجات اإلنسانية على أرض الواقع.

.
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الصحة
اإلحتياجات:


يحتاج  28،111نازح ،وأكثر من  2،111شخص من العائدين ،ومئات اآلالف من الفئة السكانية الضعيفة في
المناطق المستعادة إلى الدعم في الحصول على الرعاية الصحية .وتشير التقييمات األولية إلى تضرر العديد من

40،871
إستشارة طبية تم تقديمها منذ 07

البنى التحتية الصحية .وفي بعض المواقع ،هناك نقص في الكوادر الطبية واألدوية والمستلزمات الطبية.


تشرين األول /أكتوبر

منذ وصول القتال إلى المناطق الحضرية في الموصل ،فإن عدد اإلصابات التي تتطلب رعاية صحية واحالة المستوى الثانوي من الرعاية آخذ في اإلرتفاع
الكبير .وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تم اإلبالغ عن  401إصابة ،معظمها ناتجة عن أعيرة نارية واصابات ناتجة عن انفجار ألغام وسقوط قذائف
هاون ،أي بزيادة  7أضعاف عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق.



بينما ُيصبح الوصول متاح ًا إلى مناطق جديدة في الموصل خالل األسابيع المقبلة ،من المتوقع أن يحتاج أكثر من  811،111شخص إلى الخدمات
الصحية الطارئة .وتشمل هذه تقريب ًا  41،111شخص من أولئك الذين سوف يحتاجون إلى أنشطة عاجلة ،والرعاية الصحية في المستشفيات الحق ًا ،كما

ستحتاج  2،111امرأة حامل إلى خدمات التوليد ورعاية األطفال حديثي الوالدة.

االستجابة:


خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تمت إحالة  414حالة طبية للرعاية على مستوى الدرجتين الثانية والثالثة ،أي ضعف العدد عن الفترة المشمولة بالتقرير
السابق ( 87-80تشرين الثاني /نوفمبر).



تم تقديم خدمات طبية ألكثر من  11،111شخص يعيشون في شرق مدينة الموصل من خالل مراكز الرعاية الصحية األولية في حي الزهراء ،الذي تديره
مديرية صحة نينوى .وفي استجابة الحتياجات الرعاية العاجلة الخاصة باإلصابات في مراكز الرعاية الصحية األولية ،قام الشركاء بتقديم :مجموعة واحدة
لمعالجة اإلصابات (تكفي ل  811حالة)؛ و 01مجموعات أساسية مشتركة بين الوكاالت لحاالت الطوارئ ،وتكفي ل  01،111شخص لمدة ثالثة أشهر
تقريباً؛ وأدوية ومضادات حيوية؛ ولوازم غرفة الوالدة لدعم صحة األم .ويقوم شركاء آخرون في مجال الصحة بالتعبئة للعمل بالقرب من أو في المناطق
الشرقية لمدينة الموصل لتوفير رعاية إضافية لحاالت اإلصابات.



خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،أجرت مديريات الصحة في دهوك وأربيل ونينوى ،والشركاء في مجال الصحة  02،042استشارة طبية ،بما في ذلك
 3،410استشارة لألطفال دون سن الخامسة من العمر و 8،120استشارة حول الرعاية الصحية اإلنجابية.



قامت السلطات الصحية بتقديم  3،810جرعة من لقاحات الحصبة وشلل األطفال.



يقوم شركاء الصحة بتوفير الخدمات الصحية لألسر النازحة في المخيمات ومواقع التدقيق األمني (مخيمات جدعة القيارة ،وخازر  ،M1وحسن شام، U3
وقيماوة ،وموقع التدقيق األمني في النركزلية) ،وكذلك للفئة السكانية الضعيفة في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً .كما تم توفير  01من أطقم
الطوارئ الصحية المشتركة بين الوكاالت في مخيم خازر لدعم اإلحتياجات الصحية األساسية.

الثغرات والمعوقات:


تتظافر الجهود لضمان تلبية خطط االستجابة والعناية باإلصابات وتقديم الخدمات لتلبية احتياجات األُسر الفارةَّ .
إن مشفى الحمدانية هو أقرب مشفى
رئيسي لمدينة الموصل لإلحالة ،ولكنه في الوقت الراهن ال يعمل بسبب األضرار ،ونقص الموظفين والمعدات والمستلزمات الطبية .ال تزال تُشكل المسألة
األمنية عائقاً في ايصال األدوية والمستلزمات إلى شرق مدينة الموصل.




هناك حاجة إلى زيادة توفير خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي واإلجتماعي في المخيمات والمناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً.

هناك حاجة إلى تأمين الحصول على األدوية والعالج للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.
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المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
اإلحتياجات:


يحتاج أكثر من  22،111نازح في المخيمات إلى خدمات المياه والصرف الصحي.



تُشير تقييمات أُجريت في المناطق التي تمت استعادتها حديثاً في شرق الموصل إلى وجود فجوة خطيرة في المياه
الصالحة للشربَّ .
إن نظام إمدادات المياه من البلدية ال يعمل ،والناس يعتمدون على اآلبار ومياه النهر غير
المعالجة.



311،111
شخص يحصلون على المياه الصالحة
للشرب عن طريق الصهاريج في

مناطق شرق الموصل وأطرافها

هناك أضرار كبيرة في محطة معالجة المياه في حمام العليل ،وتجري علمية التزود بالمياه من النهر مباشرة إلى نظام التوزيع ،األمر الذي ُيشكل خط اًر
جسيماً على صحة السكان جميعاً.

االستجابة:


بدأت عملية نقل المياه بالصهاريج في حاالت الطوارئ ل 311،111شخص في  0كانون األول /ديسمبر .ويتم نقل  311متر مكعب بالصهاريج يومياً



وصلت خدمة نقل المياه بالصهاريج منذ  07تشرين األول /أكتوبر إلى  23،118شخص في  07موقعاً خارج المخيم.

لمدة شهر واحد ،وبذلك يحصل كل فرد على  01لت ارت في اليوم الواحد في شرق الموصل.



يتلقى ما ال يقل عن  21،100شخص خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات والمواقع المؤقتة.



تم تهيئة  80،822قطعة أرض في  08مخيماً وموقع طوارئ لتستخدم في خدمات الماء والصرف الصحي ،وكذلك  828قطعة أرض في مواقع العبور



المؤقتة لتقدم الخدمة إلى  080،412شخص من اإلشخاص الذين ُيتوقع نزوحهم.
بدأت المرحلة األولى من مراحل بناء البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في موقع الطوارئ في الحاج علي ،ويتوقع االنتهاء من هذه المرحلة في األيام
المقبلة.



تم تشكيل فريق عمل لمحطات معالجة المياه ،وذلك لتنسيق جهود فورية لضمان توفير إمدادات المياه ،ووضع استراتيجية طويلة األجل لإلصالح
الضروري لالستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة.

الثغرات والمعوقات:



هناك حاجة ماسة لحلول أكثر استدامة لتوفير المياه الصالحة للشرب لمناطق شرق الموصل وغيرها من المناطق المستعادة حديث ًا.

تعتمد إمدادات المياه من محطات معالجة المياه على إمدادات الطاقة .وتستخدم بعض المحطات كميات كبيرة من الوقود للمولدات ،ويجب معرفة كميات
التزود واعادة التزود بالوقود على المدى القصير.



تحتاج عملية تركيب خدمات المياه والصرف الصحي إلى بناء مواقع طارئة لإلستعداد الكافي ألي ارتفاع مفاجئ في أعداد النازحين.
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الحماية
اإلحتياجات:


يحتاج النازحون داخل وخارج المخيمات والفئة السكانية الضعيفة من غير النازحين إلى الحمايةَّ .
إن األُسر التي
تقودها نساء ،ونساء حوامل ،ومعوقين ،وأطفال ،وكبار السن ،واألشخاص المعرضين لخطر محدد بسبب اإلعتقاد
بارتباطهم بتنظيم داعش ،يشكلون الفئة السكانية الضعيفة بشكل خاص.



17،218

فتاة وفتى وامرأة ورجالً تلقوا أنشطة

الحماية منذ  07تشرين األول /أكتوبر

الجدد واجهوا قيوداً
وجدت تقييمات الحماية السريعة في جدعة القيارة بأن الفئة السكانية الضعيفة من الوافدين ُ
مفروضة على حرية تنقلهم ،ولم يتكمنوا من الوصول إلى الخدمات األساسية.

االستجابة:


تلقى  2،120طفالً ( 3،001فتاة ،و 3،322فتى) الدعم النفسي واإلجتماعي .وتلقى  7،707طفالً آخرين ( 4،147فتاة ،و 3،711فتى) و 8،020من
اآلباء واألمهات ( 0،034إمرأةً 0،131 ،رجالً) الدعم النفسي األولي .كما تم تسجيل  47طفالً من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

( 81فتاة و 87فتى) للمتابعة من قبل العاملين في القضية ،ليصل المجموع إلى  33(001فتاة 28 ،فتى).


خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تلقى  0،128شخص المعلومات حول العنف القائم على أساس النوع اإلجتماعي وتخفيف المخاطر والخدمات المتاحة
المتعلقة بالعنف الجنسي .كما تم تقديم الدعم النفسي واإلجتماعي في حاالت الطوارئ إلى  712إمرأة ،واحالة  0،147شخصاً للرعاية المتخصصة بما في

ذلك إدارة حالة العنف الجنسي .ومنذ  07تشرين األول /أكتوبر ،تلقت  3،184إمرأة الدعم النفسي اإلجتماعي في حاالت الطوارئ واحالة  0،202إمرأةً
للرعاية المتخصصة.


منذ  07تشرين األول /أكتوبر ،تم الوصول إلى  3،104شخصاً آخر من خالل الدعم النفسي واالجتماعي العام ،وقد أحيلت  822حالة من قبل فرق



وصل شركاء المجموعة الفرعية لألعمال المتعلقة باأللغام إلى  0،080شخص ًا من خالل التوعية بمخاطر المتفجرات ،و 0،344شخصاً من خالل الدعم



تم إجراء  01تقييماً من تقييمات الحماية السريعة منذ  07تشرين األول /أكتوبر داخل وخارج المخيمات .وفي الفترة ما بين  80و 87تشرين الثاني/

الحماية المتنقلة للحصول على المساعدة المتخصصة.



المنفذين.
النفسي واالجتماعي المتخصص لضحايا األلغام .وتقوم المجموعة الفرعية بتقديم دورات تدريبية للتوعية بمخاطر الكوارث الطارئة إلى الشركاء ُ

احد للحماية السريع في مخيم جدعة القيارة.
نوفمبر ،أُجري تقييم و ٌ
أصبح تواجد شركاء الحماية في مخيم جدعة القيارة بشكل دوري.

الثغرات والمعوقات:





َّ
إن أنشطة رصد الحماية المحدودة والخدمات في المناطق التي تمت استعادتها حديثاً في مناطق جنوب الموصل تُشكل فجوةً كبيرةً.
تتأثر خدمات الحماية الفعالة تجاه األفراد الذين يُعتقد بأن لهم صلة مع تنظيم داعش من دون تفعيل آليات المصالحة المجتمعية.
ت ُشكل سالمة المدنيين في بعض مواقع النزوح عائقاً رئيسياً في مناطق جنوب الموصل.

بدأ الشركاء المتخصصون العاملون في المخيمات ومواقع الطوارئ على إدراج مسألة اإلعاقةَّ .
إن العمل جار لتمكين األشخاص المعوقين وكبار السن من
الوصول إلى الخدمات المشتركة بسهولة أكثر.





هناك ثغرة كبيرة في أنشطة حماية الطفل التي تستهدف المراهقين والمراهقات.

َّ
المقدمة للنازحين ال تزال ال تلبي إحتياجاتهم.
إن الخدمات النفسية واإلجتماعية ُ
البد من القيام بالمزيد من العمل لتحسين إمكانية التحاق الفتيات والمراهقات بالمدارس ،واعطاء الخصوصية في المراحيض ،وانشاء مساحات آمنة للطبخ
في المخيمات ومواقع الطوارئ.

.
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التعليم

2،220

اإلحتياجات:



ال من أطفال النازحين غير ملتحقين بالمدرسة.
هناك  87،882طف ً

هناك عدد غير معروف من األطفال في المجتمعات التي تمت استعادتها حديثاً في حاجة إلى تلقي التعليم ،بعد أن

فتى وفتاة تم تسجيلهم في  03من
ً
المساحات التعليمية المؤقتة

غابوا عن المدرسة كلياً أو كانوا يدرسون في المدارس التابعة لتنظيم داعش ألكثر من عامين.

االستجابة:




مؤخ اًر ،تم تسجيل  8،228طفالً ( 0،302فتاة) في الدروس التعويضية في مخيمات خازر وحسن شام.

حصل  821طفالً ( 032فتاة) على خدمات تنمية الطفولة المبكرة في مخيم جدعة القيارة.

أجري تقييمين اثنين لإلحتياجات تضمنا  03معلماً و 01طفالً في مدرسة في المجتمع المضيف في حمام العليل .وأجري التقييم للمشروع لدعم  08مدرسة
في المنطقة تستهدف أكثر من ٍ 2،111
طفل.

الثغرات والمعوقات:


هناك  02،130طفالً من األطفال النازحين في سن المدرسة ،وال يتلقون التعليم حالياً.



تؤدي فجوات تمويل أنشطة التعليم داخل وخارج المخيمات إلى الحد من القدرة زيادة نطاق المساعدة في المناطق التي تمت استعادتها حديثاً ،حيث لم



َّ
إن نقص المعلمين في بعض المخيمات ما زال يؤثر على االستجابة ،وتم اعتماد نظام الفترتين التدريسيتين لحل معوقات االزدحام في بعض أماكن التعلم

يلتحق األطفال بالمدرسة ألكثر من عامين.

المؤقتة.


هناك حاجة لتسريع توفير لوازم فصل الشتاء في أماكن التعلم المؤقتة.



ال تزال مساحة أنشطة التعليم غير كافية في مخيم حسن شام  ،U3لذا يدعوا الشركاء الجهات المعنية لزيادة المساحة التعليمية.

الدعم اللوجستي
االستجابة:


تسلمت المجموعة  )m37،107( ،mt0،811من حمولة المواد غير الغذائية نيابة عن  07منظمة إنسانية لالستجابة
لعملية الموصل منذ  07تشرين األول /أكتوبر.



َّ
إن مساحة التخزين في الحاج علي اآلن متوفرة بسعة  241مت اًر مكعباً .وتمت إضافة  241مت اًر مكعباً إضافياً

7،107

متر مربعاً
اً

من المواد غير الغذائية تم تسلمها بالنيابة

لمساحة التخزين المشترك في قاعدة القيارة .وسيتم توسيع التخزين المشترك في مخيم خازر بسعة  0،821مت اًر

عن  07منظم ًة

مكعباً.




َّ
إن آلية التخليص الجمركي للبضائع التي تدخل إقليم كوردستان العراق مفتوحة اآلن ،ومن المتوقع أن يتم العمل بها اعتبا اًر من هذا األسبوع.

ب التعاون مع آلية الحماية المدنية في اإلتحاد األوروبي ،تقوم المجموعة بترتيبات التخليص الجمركي للتبرعات العينية الواردة من الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي.



تواصل المجموعة اللوجستية دعم و ازرة الهجرة والمهجرين من خالل نقل الخيام العائلية لقاعدة القيارة ،باإلضافة إلى توفير القدرة على التخزين في المنطقة.
وقد تم نقل ما مجموعه  0،211خيمة عائلية نيابة عن و ازرة الهجرة والمهجرين حتى اآلن.

.
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الثغرات والمعوقات:
تبلغ التكلفة التقديرية إلصالح جسر القيارة  1.2مليون دوالر أمريكي .ولم يتم بعد تحديد التمويل لتغطية تكاليف المشروع.

●

اإلتصاالت في حاالت الطوارئ
االستجابة:


1

قامت مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطوارئ بإجراء بعثة تقييم إلى مخيمات حسن شام وخازر لتحديد اإلحتياجات

اقع تم تزويدها باإلتصاالت في حاالت
مو ٍ
الطوارئ لالستجابة للموصل

الالزمة ألمن االتصاالت (الالسلكي) ،وخدمات اإلتصال بشبكة اإلنترنت.


تستمر مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطوارئ في توفير التدريب الالسلكي لتحديد المعلومات ،وخاصة ألولئك الذين يقومون بمهام ميدانية إلى المخيمات

الجديدة .وبما َّ
أن الوضع األمني غير مستقر ،فإن القدرة على استخدام أجهزة الالسلكي والقيام بعمليات فحص الالسلكي تعتبر مسألة بالغة األهمية.

الثغرات والمعوقات:


ليس هناك أي شي مهم لإلبالغ

التنسيق والخدمات والمشتركة

يومياً

االستجابة:


تقوم مبادرة ريتش باجراء تقييم سريع ورسم الخرائط في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها ،وتتبع اإلحتياجات،

تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

ورسم مالمح وتحركات النزوح .وخالل هذه الفترة المشمولة بالتقرير ،أصدرت منظمة ريتش نظرة عامة جديدة حول النزوح لمخيم خازر ،وحددت من خالله
الحاجة المتزايدة إلى العناية الطبية ،وخدمات الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية ،ولوازم فصل الشتاء .كما أصدرت المنظمة نظرة عامة على
الوضع في الحويجة والمناطق المحيطة بها.


تستمر عملية تتبع الطوارئ التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في تقديم المعلومات حول حاالت النزوح اليومية عبر بوابة الموصل.

الثغرات والمعوقات:


ليس هناك أي شي مهم لإلبالغ

.
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التنسيق العام
على المستوى اإلستراتيجيُ ،عقد اجتماع ثالث للفريق اإلستشاري األعلى ضم حكومة العراق ،وحكومة إقليم كوردستان ،وممثلي القوات العسكرية ،ومنسق الشؤون

اإلنسانية في  82تشرين الثاني /نوفمبر .ويضمن الفريق اإلستشاري األعلى التنسيق الشامل بين كافة الجهات الفاعلة في االستجابة اإلنسانية للموصل .وتتألف خلية
الطوارئ من أهم الوكاالت التي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل ،ويرأسها منسق الشؤون اإلنسانية  ،ويلتقون ثالث مرات في اإلسبوع .وال يزال الفريق
القُطري اإلنساني يمثل هيكل التنسيق اإلستراتيجي بين شركاء األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإلشراف على االستجابة اإلنسانية في العراق .وعلى مستوى
العمليات ،أُجريت سلسلة من الزيارات الميدانية لستة مخيمات ومواقع الطوارئ من قبل و ازرة الهجرة والمهجرين والمركز المشترك لتنسيق األزمات ومكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،ومجموعة تنسيق وادارة المخيم ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في الفترة ما بين  82-80تشرين الثاني /نوفمبر.
وعملت هذه الزيارات على تعزيز التعاون في تقديم سكن آمن وكريم لألُسر النازحة .وسيقوم الفريق العامل المشترك ،الذي يتألف من المركز المشترك لتنسيق األزمات،
وو ازرة الهجرة والمهجرين ،ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،باإلجتماع مرة واحدة في األسبوع لضمان التنسيق التشغيلي لالستجابة اإلنسانية للموصل.
قامت أوتشا بتأسيس مركز العمليات اإلنسانية المتخصص في أربيل .ويقوم هذا المركز المتخصص بتعزيز التنسيق بين المجموعات ومنسقي المناطق وكذلك مابين
المنسقين ومنسق الشؤون اإلنسانية .ويقوم إطار التنسيق اإلنساني المدني -العسكري الدولي بمهمة تسهيل وصول المساعدات اإلنسانية وحماية المدنيين ،وضمان أمن

العاملين في مجال المساعدات اإلنسانية.

خلفية األزمة
إندلع الصراع المسلح وأعمال العنف على نطاق واسع في العراق في كانون الثاني /يناير عام  .8104وتركز في البداية في محافظة األنبار ،وتضررت بالتحديد

مدينتي الرمادي والفلوجة ،وتنامت آثار العنف بسرعة وتسببت في نزوح أكثر من  111،111شخص بحلول شهر أيار /مايو .وفي شهر حزيران /يونيو ،8104

قام تنظيم داعش بالتعاون مع الجماعات المسلحة األخرى بالهجوم واجتياح مدينة الموصل وأجزاء كبيرة من شمال العراق ،بما في ذلك مناطق في محافظات ديالى

وكركوك ونينوى وصالح الدين .وقد أدى ذلك إلى صراع مسلح مستمر ونزوح واسع النطاق وانتهاكات جسيمة وممنهجة ضد المدنيين وانتهاك حقوق اإلنسان

األساسية ،وتوقف الخدمات األساسية ،وفُرضت ضغوطات شديدة على المجتمعات المضيفة .وبذلك يواجه العراق اآلن أكبر أزمة إنسانية في العالم ،حيث بلغ عدد
األشخاص المحتاجين للمساعدة اإلنسانية أكثر من  01ماليين شخص .ومنذ كانون الثاني /يناير  ،8104نزح أكثر من  4ماليين شخص بسبب العنف ،ومن بين

هؤالء ،هناك  3.3مليون نازح في الوقت الحالي.
لمزيد من المعلومات ،يرجى اإلتصال بـ

إلستفسارات وسائل اإلعالم ،السيد كريم الكوراني /elkorany@un.org, ،جوال+964 790 193 1292 :
لإلستفسارات األُخرى :السيدة لويس باربرbarber@un.org ،
ولمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة www.reliefweb.int

ولإلضافة والحذف من قائمة اإلرسالhttp://bit.ly/2dDYK3D :
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