العراق :االستجابة اإلنسانية للموصل
تقرير الوضع اإلنساني رقم  62( 14كانون األول –  1كانون الثاني)

تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب األُمم 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  9كانون الثاني /يناير .2016

أبرز األحداث
 تكثفت العمليات العسكرية يوم  69كانون األول /ديسمبر ،األمر الذي تسبب
في نزوح أكثر من  9،999شخص من المدينة في غضون أربعة أيام .وقد
ارتفع متوسط عدد النازحين اليومي بنسبة  09في المائة منذ اشتداد العمليات
العسكرية.
 إزادت الخسائر في صفوف المدنيين .وقد وصلت المخيمات ومواقع الطوارئ
إلى الجنوب والشرق من مدينة الموصل إلى أقصى طاقتها اإلستيعابية .وتقوم
الحكومة والجهات الفاعلة اإلنسانية بتقديم االستجابة بشكل عاجل لتوسيع
قدرة المخيم.
 يواجه السكان داخل الموصل وضعاً إنسانياً متردياً .إذ بدأت مخزونات الطعام

تتضاءل في المدينة ،في حين تتفاوت أسعار المواد الغذائية األساسية ،وبدأت
آبار المياه في شرق الموصل بالجفاف أو أصبحت مياهها مالحة بسبب

المفرط.
اإلستخدام ُ

 وصلت توزيعات المواد الغذائية الجاهزة لألكل ،والمياه ،ولوازم النظافة في
شرق الموصل إلى  09،999شخص.

1،064

المتاحة حالياً للوافدين
المساحة ُ
الجدد في المخيمات ومواقع
ُ
الطوارئ

116،999

611،091

المخيمات ومواقع الطوارئ

 11تشرين األول /أكتوبر)

شخص نازح حالياً في

استشارة الطبية تم تقديمها (منذ

000،999

شخص تسلموا اللوازم المنزلية

بما في ذلك لوازم فصل الشتاء
(منذ  11تشرين األول/
أكتوبر)

010،991

160،021

شخص تسلموا المواد الغذائية

شخص نزحوا بسبب العمليات

التي تكفي لمدة شهر واحد

العسكرية الستعادة السيطرة

(منذ  11تشرين األول/

على الموصل (منذ  11تشرين

أكتوبر)

األول /أكتوبر)
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نظرة عامة على الوضع اإلنساني
بعد تكثيف العمليات العسكرية في مدينة الموصل يوم  69كانون األول /ديسمبر ،إرتفع معدل النزوح من الموصل بشكل ملحوظ ،حيث فر أكثر من  9،999شخص
من المدينة في غضون أربعة أيام .وبالمقارنة مع متوسط معدل النزوح اليومي في تشرين الثاني /نوفمبر ،فقد تسبب تكثيف العمليات العسكرية بزيادة تصل تقريباً إلى

الجدد في المخيمات التي
 09في المائة في عدد األشخاص الفارين على أساس يومي .وحدثت موجة نزوح كبيرة في جنوب وشرق المدينة ،حيث يتم استقبال النازحين ُ
تديرها الحكومة والشركاء في المجال اإلنساني ،ويجري تقديم المساعدة لهم.
وقد لوحظت حاالت عودة مستمرة أيض ًا .حتى اآلن ،عاد ما يقدر ب  14،999شخص إلى ديارهم في المناطق التي أمكن الوصول إليها مؤخ اًر ،بما في ذلك المناطق

النائية في شرق الموصل ،مثل كوكجلي وحي القدس .وقد فُتحت األسواق في هذه المناطق ،والسكان قادرون على الوصول إلى المساعدات اإلنسانية ،على الرغم وجود
بعض الخروقات األمنية.
هناك مخاوف خطيرة بشأن الوضع اإلنساني المتدهور في غرب مدينة الموصل والممر إلى تلعفر منذ القيام بفرض طوق عسكري أدى تقريباً إلى عدم دخول البضائع

التجارية /وال يمكن أيضاً وصول المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش .وعالوة على ذلك ،أشار النازحون في شرق الموصل إلى االرتفاع
السريع ألسعار المواد الغذائية في المدينة خالل الشهرين الماضيين .وعندما تهدم آخر جسر لعبور نهر دجلة بعد غارة جوية في  61كانون األول /ديسمبر ،إنقطع

السكان في شرق الموصل عن اللوازم والخدمات في غرب المدينة .ونتيجة لذلك ،فإن المواد الغذائية المخزونة تتضاءل ،مما يؤثر سلباً على األمن الغذائي للسكان
المدنيين .من المرجح ان تكون اإلحتياجات الغذائية التي أعلن عنها في شرق الموصل مماثلة في غرب الموصل ،حيث تضطر األُسر إلى التعامل مع هذا الوضع.

وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تعرضت سيارة كانت مركونة داخل مجمع مستشفى ابن األثير في شرق الموصل إلى القصف بغارة جوية ،وربما تسبب الحادث إلى
سقوط ضحايا في صفوف المدنيين .وبينما تدخل العمليات العسكرية في عمق المناطق الحضرية المكتظة بالسكان ،يشعر المجتمع اإلنساني بالقلق حول التزام جميع
أطراف الصراع باتخاذ أقصى درجات الرعاية لحماية المدنيين وتجنب األضرار التي لحقت بالبنية التحتية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات معالجة المياه.
استمر معدل الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في مختلف الخطوط األمامية .وقعت  112إصابة إضافية في الفترة المشمولة بالتقرير ،وبذلك يصل عدد المدنيين
الذين أصيبوا نتيجة القتال منذ  0كانون األول /ديسمبر إلى  .0،160ويقوم مقدمي الرعاية الصحية بزيادة نطاق الخدمات ،ولكن الفجوة ال تزال كبيرة .وباإلضافة إلى
مراكز استقرار الحالة الصحية الثالث التي تقدم الرعاية الطبية الخاصة باإلصابات وخدمات اإلحالة في الوقت الحالي ،يجري إنشاء مستشفى ميداني يضم  09سري اًر

بالقرب من برطلة 61 ،كم شرق مدينة الموصل ،وسيدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من شهر كانون الثاني /يناير.

جرت عمليات توزيع المساعدات في أجزاء من شرق الموصل أثناء الفترة المشمولة بالتقرير .ففي يومي  61و  61كانون األول /ديسمبر ،تلقى  09،999شخص ُحزم

االستجابة لحاالت الطوارئ تضم المواد الغذائية الجاهزة لألكل والمياه ولوازم النظافة األساسية والمستلزمات المنزلية .ومن المقرر توزيع المزيد من المساعدات في أقرب

وقت ممكن اذا سمحت الظروف األمنية.
ونتيجة للحوادث األمنية في شرق الموصل في الفترة المشمولة بالتقرير السابق ،تم تقييد وصول العاملين في المجال اإلنساني .وسيتم إجراء أول مهمة تقييم الوصول منذ
 10كانون األول /ديسمبر إلى كوكجلي يوم  6كانون الثاني /يناير ،ومن المقرر إجراء تقييم لإلحتياجات في حي الزهور وحي القاهرة.
يواصل الشركاء في المجال اإلنساني تقديم المساعدة حيثما أمكن الوصول .وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تم الوصول إلى  06،690شخص من خالل المواد الغذائية
الجاهزة لألكل في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً ،كما تلقت  1،204أسرة المستلزمات المنزلية األساسية للوقاية من البرد في فصل الشتاء ،وتضمنت السجاد

والبطانيات والمواقد والمدافئ .كما تم تقديم الدعم النفسي واإلجتماعي لـ  6،996طفل ( 101فتاة  1،111فتى) .وتم تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة

الصحية الكاملة ل 490،121شخصاً خارج المخيمات ،وكذلك و 199،644شخصاً داخل المخيمات.

.

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

|3

العراق :االستجابة اإلنسانية للموصل 41 #

التمويل

إعتبا اًر من  1كانون الثاني /يناير ،إرتفعت قيمة مساهمات النداء العاجل للموصل إلى  610.0مليون دوالر أمريكي ،وهو ما يمثل حوالي  92في المائة من المبلغ
المطلوب .وبهذه المساهمات ،يواصل الشركاء في المجال اإلنساني تكثيف جهود التأهب لتعزيز قدرة المخيمات ،وتوفير لوازم فصل الشتاء وتنفيذ أنشطة االستجابة

لمقيمين.
اإلنسانية األساسية .ويخطط الشركاء لتقديم أنشطة االستجابة لجميع المحتاجين للمساعدة اإلنسانية ،بما في ذلك كل من النازحين والفئة السكانية الضعيفة من ا ُ

وقد صادق الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ على صرف مبلغ قدره  11.4مليون دوالر أمريكي لتقديم الدعم ألنشطة الصحة ،والصحة اإلنجابية ،وأنشطة فصل

المنقذة للحياة إلى
الشتاء .ويُذكر بأن خطة االستجابة اإلنسانية للعراق تلقت  10في المائة من المبلغ المطلوب والبالغ  121مليون دوالر أمريكي لتوفير المساعدات ُ
 1.0مليون عراقي من الفئة السكانية الضعيفة.
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االستجابة اإلنسانية
آلية االستجابة السريعة
اإلحتياجات:
َّ
إن النازحين في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً ،أو الذين هم في طريقهم إلى مخيمات النزوح أو مواقع



الطوارئ يحتاجون إلى الخدمات األساسية بصورة عاجلة.

191،269
شخص تسلموا حصص آلية

االستجابة السريعة ( منذ  11تشرين
األول /أكتوبر)

االستجابة:

خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،قام شركاء آلية االستجابة السريعة بتوزيع  6،129حصة من مجموعات الطوارئ إلى  6،096أُسرة ( 16،199شخصاً).



كما تم توزيع معظم المجموعات على األُسر النازحة الوافدة الى مخيم جدعة ( 2،116شخصاً) ،ومخيم خازر ( 0،099شخصاً) ،ومخيم قاعدة القيارة

( 091شخصاً) ،ومخيم قيماوة ( 092شخص) ومخيم ديبكة ( 040شخصاً).

منذ بداية العملية العسكرية في الموصل يوم  11تشرين األول /أكتوبر ،قام شركاء آلية االستجابة السريعة بتوزيع مجموعات الطوارئ على 191،269



شخصاً ( 191،009طفالً) ،وكان من ضمنهم  60،111شخص ًا في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً في مناطق شرق مدينة الموصل.

تتكون مجموعة آلية االستجابة السريعة من  16كيلو غراماً من حصص االستجابة الفورية التموينية ،ومجموعة النظافة التي تضم مختلف اللوازم التي
تكفي لمدة إسبوع لكل أُسرة ،و 16لت اًر من مياه الشرب المعبأة ،وحاويات المياه .كما ضمت لوازماً نسائية كلما كان ذلك ممكناً .ويقوم الشركاء بتغطية
جميع المحافظات تقريباً في مختلف أنحاء العراق بصورة محددة وتقديم الدعم للمستجيبين.

الثغرات والمعوقات:
ال يوجد شيء مهم.



تنسيق وادارة المخيم
اإلحتياجات:


لجأ  116،999شخص من النازحين حالياً للسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ ،فيما اختار ما تبقى منهم السكن
مع المجتمعات المضيفة والمواقع غير الرسمية.



وصلت مخيمات حسن شام ،وخازر ،وقيماوة اآلن إلى كامل طاقاتها اإلستيعابيةَّ .
إن أعمال التوسع في بعض المخيمات

1،064
الجدد
مساحة سكنية متوفرة للنازحين ُ
في المخيمات ومواقع الطوارئ

ال تزال قيد اإلنشاء في الوقت الحالي .وصل مخيم جدعة طاقته اإلستيعابية المقررة بشكل مؤقت ،ويجري تهيئة  6،999مساحة سكنية بصورة عاجلة .وعلى نحو
مماثل ،من المتوقع أن يكون مخيم نركزلية  6جاه اًز في منتصف شهر كانون الثاني /يناير .وقد بدأ مخيم نركزلية 1باستقبال  011شخص ًا من األشخاص الذين

تم نقلهم كدفعة أولى من مركز استقبال النازحين في النركزلية .وقد تم نقل النازحين المتبقيين في المنطقة  6خالل الفترة المشمولة بالتقرير إلى مخيم قيماوة بعد
توفر مساحة سكنية لهم بسبب حاالت العودة.
االستجابة:


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

.
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واصلت مجموعة تنسيق وادارة المخيم دعوة كل من الشركاء في المجال اإلنساني والسلطات المحلية لمعالجة الثغرات الرئيسية التي تم تحديدها في مواقع
الطوارئ والمخيمات التي تستقبل النازحين حالياً.

الثغرات والمعوقات:


َّ
إن عملية إنشاء خدمات الدعم الكاملة في المخيمات غير قادرة على اإلستعداد السريع إلعداد مساحات سكنية ،وخاصة في مناطق شرق مدينة الموصل.



تقوم إدارة وتنسيق المخيم في موقع الطوارئ في قاعدة القيارة بالتعاون مع مجموعة المأوى ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ،بمعالجة
آثار األمطار الغزيرة األخيرة في الموقع.

المأوى واللوازم غير الغذائية
اإلحتياجات:


يحتاج السكان داخل وخارج المخيمات إلى المواد غير الغذائية والمأوى المناسب والكريمَّ .
إن السكان المحتاجين إلى

000،999

المساعدة هم األُسر القاطنة في مآوي مؤقتة ،والذين يقيمون مع عائالت مضيفة ،أو في مستوطنات سكنية مؤقته،

عدد األشخاص الذين حصلوا على المواد

والفئات السكانية الضعيفة األخرى المتبقية في منازلها.


غير الغذائية منذ  11تشرين األول/

لمقاومة البرد في فصل الشتاءُ ،يعتبر كل من المأوى ،ووسائل التدفئة ،والوقود ،والمالبس الدافئة ،والبطانيات من
اإلحتياجات ذات األولوية.

أكتوبر

االستجابة:


تم توزيع  421مجموعة من اللوازم غير الغذائية خالل الفترة المشمولة بالتقرير وبذلك يصل العدد اإلجمالي للمواد غير الغذائية الموزعة منذ  11تشرين
األول /أكتوبر إلى  ،00،261من خالل الوصول إلى  000،999شخص.



منذ  11تشرين األول /أكتوبر ،حصل  %41من األشخاص الذين تسلموا أيضاً المواد غير الغذائية مجموعات لوازم الشتاء هذا اإلسبوع ،وتضمنت



تم توزيع سلع موسمية مثل األحذية والسجاد ،وبطانيات ،وفرشات ،ومواقد ،ومدافئ ،وسخانات إلى  1،204أُسرة خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،وبذلك

المالبس وسخانات إضافية ،وجراكن للحصول على الوقود ،والحصير الح اررية.

يصل مجموع األُسر التي تسلمت هذه اللوازم منذ  11تشرين األول /أكتوبر إلى أكثر من  20،100أُسرة ( )090،999شخص.


تم توزيع  0،499خيمة ،وجرت معظم التوزيعات من قبل و ازرة الهجرة والمهجرين ،وبذلك يصل العدد اإلجمالي للخيام الموزعة في المخيمات ومواقع
الطوارئ إلى  ،01،099وهذه توفر المأوى إلى حوالي  111،999شخص.



تم توزيع  201مجموعة من مجموعات حاالت الطوارئ لتوفير الحلول الطارئة قصيرة المدى للسكان الوافدين إلى المخيمات فور وصولهم ،وبذلك يصل
عدد لوازم المأوى الموزعة منذ  11تشرين األول /أكتوبر إلى .4،061



تركزت أنشطة المأوى والمواد غير الغذائية أساساً على مخيمات حسن شام ،وقيماوة ،والقيارة ،ونركزلية ،1والعلم في محاور  ،1و ،6و 4خالل الفترة



تقوم المجموعة بتوفير الدعم ألكثر من  099شخص من الذين نزحوا من قضاء تلكيف إلى مخيم النركزلية  1الذي إفتُتح حديثاً.

المشمولة بالتقرير.

الثغرات والمعوقات:


هناك فجوة في تقديم الدعم لألُسر المضيفة ،والنازحين في المستوطنات السكنية المؤقتة والفئة السكانية الضعيفة المتبقين في قراهم ،وتسعى المجموعة
لمعالجتها؛ وتشكل عملية تحديد مستفيدين محتملين واإلحتياجات الخاصة تحدياً.



هناك حاجة إلى تحسين التنسيق داخل المجموعة ،وكذلك بين المجموعات والشركاء اآلخرين.
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األمن الغذائي
اإلحتياجات:


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



يحتاج السكان ضعيفي الموارد في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديث ًا ،بما فيهم النازحين والمقيمين والمجتمعات
المضيفة إلى األغذية الجاهزة كاستجابة فورية عندما يُصبح وصول المساعدات اإلنسانية متاحاً ،كما يحتاجون إلى
المساعدات األخرى على شكل حصص غذائية جافة لتكملة المساعدة الحكومية.



010،991
شخص تم الوصول إليهم من خالل

الحصص الغذائية التي تكفي لمدة 09
يوماً منذ  11تشرين األول /أكتوبر

تُشير األُسر في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً ،إلى َّ
أن شح ة 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 الشركاء بتوزيع حصص غذائية جافة ل  9،016أُسرة ( 49،099شخصاً) ،بما في ذلك  61،629نازحاً في مخيمات

(خازر ،m1وجدعة  ،0وحسن الشام  ،m2وقاعدة القيارة) ،وكذلك إلى  61،109شخصاً من الفئة السكانية الضعيفة في حي الخضراء في مدينة الموصل،
وكذلك في  12منطقة من المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً ،وجرت توزيعات خارج المخيمات إلى حاالت مختلطة من السكان من القرى القريبة.



قام شركاء المجموعة بتوزيع  06،690حصة غذائية جاهزة لألكل على السكان في مناطق شرق الموصل (البكر ،والخضراء واألخاء) ،وفي تل طيبة،

وبيجوانا ،وحمام العليل ،والسالمية ،وابراهيم خليل ،والكنهس ،والخضر ،والبوساتلية ،والخزر.


قام شركاء المجموعة بتوزيع  199وجبة غذائية ساخنة للنازحين في مخيم حسن شام . m2



قامت و ازرة الهجرة والمهجرين بتوزيع  0،609حصة من الحصص الغذائية الجافة ،وكذلك  1،609وجبة غذائية جاهزة للسكان في مناطق شرق الموصل
(القادسية  ،1القادسية  ،6وحي المرور ،وحي الفالح ،والحمدانية والحي المشراق) ،وقرية طويبة ،ومخيم خازر .M1



جهود التنسيق جارية للتأكد من توفير أقصى حد من الموارد ،وعدم حدوث ازدواجية في تقديم الخدمات.



تدعو المجموعة وتخطط لضمان تقديم الدعم إلعادة تأهيل ُسبل العيش ،بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية من خالل برامج النقد مقابل العمل
والتدخالت المعاشية في حاالت الطوارئ.

الثغرات والمعوقات:


ال يوجد شيء مهم.

الصحة
اإلحتياجات:


هناك حاجة إلى إنشاء مراكز استقرار الحالة الصحي ة ،ومستشفيات ميدانية بالقرب من مدينة الموصل لتقديم
الخدمات الصحية الثانوية (فرز المصابين ،وادارة اإلصابات والتداخل الجراحي).



611،091
شخص تلقوا إستشارة طبية منذ 11

هناك حاجة إلى سيارات إسعاف إلحالة الحاالت الحرجة من مناطق شرق وجنوب غرب مدينة الموصل الى لتلقي

تشرين األول /أكتوبر

الرعاية الثانوية في المستشفيات.

.
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االستجابة:


أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه  00،010استشارة خالل الفترة المشمولة بالتقرير .من بين هؤالء ،تم تقديم  1،119إستشارة لألطفال الذين تقل
أعمارهم عن  0سنوات.



تمت إحالة  112شخصاً من مدينة الموصل ومخيمات النازحين إلى المستشفيات في أربيل هذا اإلسبوع بسبب االصابة.



تم تقديم  0،196استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية ،واحالة  604حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة.



تقديم  00استشارة للصحة النفسية أو الدعم النفسي واإلجتماعي.



تم تقديم ما مجموعه  1،411لقاحاً ضد شلل األطفال و 1،491لقاحاً ضد الحصبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  10عاماً .إنتهت حمالت التلقيح ضد
الحصبة والحصبة األلمانية وضد شلل األطفال في المحافظات الرئيسية ،بما في ذلك محافظة نينوى ،يوم  69كانون األول /ديسمبر عام  ،6912وستبدأ
حملة مراقبة في مطلع كانون الثاني /يناير عام .6911



التقى وزير الصحة في حكومة العراق وزير الصحة في إقليم كردستان العراق في أربيل وقام بزيارة المنشآت الصحية في أربيل لالستجابة ألزمة الموصل
ومخيمات النازحين في محافظة نينوى .افتُتحت عيادة للرعاية الصحية األولية في مخيم حسن شام رسمياً من قبل وزير الصحة في حكومة العراق.



تم تسليم خمسة وحدات أساسية من اللوازم الصحية الطارئة المشتركة بين الوكاالت إلى مركز الرعاية الصحية األولية في حي القادسية في الموصل يوم

 61كانون األول /ديسمبر  6912من قبل نائب محافظ نينوى.


استجاب فريق االستجابة الصحية في الشيخان للنزوح من تلكيف إلى مركز التدقيق األمني في النركزلية في الفترة ما بين  69و  09كانون األول /ديسمبر
من خالل توفير خدمات التلقيح في حاالت الطوارئ والخدمات الصحية األساسية بما في ذلك الصحة اإلنجابية ومراقبة األمراض السارية.

الثغرات والمعوقات:


هناك فجوة في التوظيف الطبي للوحدات الجراحية والمستشفيات الميدانية.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
اإلحتياجات:


َّ
إن الحاجة إلى توفير خدمات المياه والصرف الصحي حالياً هي قيد المناقشة للمخيمات الجديدة المقترحة في



ال تزال إحتياجات المياه والصرف الصحي في مدينة الموصل شديدة .وتستخدم األُسر اآلبار الضحلة بشكل

برطلة ،والسالمية وحمام العليل.

متزايد ،وتشير بعض التقارير إلى جفاف اآلبار أو أصبحت مالحة نتيجة اإلفراط في اإلستخدام.

010،990
شخص داخل وخارج المخيمات

يحصلون على خدمات المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية.

االستجابة:


يتلقى  199،644نازح ( 11،691أُسرة) خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات ومواقع العبور المؤقتة.



تم توسيع أعمال نقل المياه بالصهاريج في الموصل إلى  09حياً ،حيث يوفر  09صهريجاً  0أمتار مكعبة لكل واحد لتوفير مياه الشرب للمناطق العامة



تستمر أعمال التشييد ،إذ تم إعداد  62،494قطعة أرض جاهزة لخدمات المياه والصرف الصحي في  11مخيماً ومواقعاً للطوارئ ،و 460قطعة أرض في



يستمر تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في مراكز اإلستقبال ،وتستمر أعمال صيانة مرافق المياه والصرف الصحي وادارة النفايات والتخلص منها

التي يمكن الوصول إليها .ويجري تقديم هذه المياه من اآلبار ونقاط التزود بالمياه في برطلة

مواقع العبور المؤقتة ،لتقديم الخدمة ل  121،096شخص من اإلشخاص الذين ُيتوقع نزوحهم .وتم استكمال عملية بناء مرافق المياه والصرف الصحي
في مخيم جاماكور وحاج علي.
للنازحين في مواقع العبور المؤقتة بصورة دورية.

.
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المقرر أن تنتج وحدة معالجة المياه الجديدة المياه الصالحة للشرب لكال
تجري تحسينات على إمدادات المياه في مخيمات قاعدة القيارة وجدعة ،ومن ُ
المخيمين ،وهي حالياً قيد إجراءات المناقصة  .تجري تحسينات على نوعية المياه بصورة مؤقتة ،حيث تم تركيب وحدات تنقية المياه في مواقع جدعة،
ُ



تم توفير شحنات الكلور في حمام العليل خالل األسبوع ،ويجري توفير المياه اآلن ،ويجري تعقيمها بصورة أساسية.



تم تقديم الدعم الخاص بالمياه والصرف الصحي في حاالت الطوارئ لمخيم جدعة  ،3ويجري حالياً توسيع نطاقها.

وقاعدة القيارة لتوفير المياه الصالحة للشرب.

الثغرات والمعوقات:
حديثاً.



القيود المفروضة على وصول المساعدات اإلنسانية تحد من إمدادات المياه وعملية توزيع الكلور في القرى التي أمكن الوصول إليها



هناك خطر كبير من العبوات الناسفة في مرافق المياه مثل محطات الضخ واآلبار ومحطات معالجة المياه في المناطق التي أمكن الوصول إليها



هناك حاجة ماسة إلى التمويل على المدى الطويل إلعادة تأهيل محطات معالجة المياه واتاحة المجال أمام الشركاء لتوفير المياه الصالحة للشرب.

حديثاً.

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.




19،192
شخصاً تلقوا المساعدة الخاصة بالحماية
منذ  11تشرين األول /أكتوبر

ال تزال مخاطر المتفجرات مثل العبوات الناسفة ،تُشكل خط اًر كبي اًر في مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها.
هناك حاجة للتأكد من أن آليات مساعدة اإلنفصال األُسري خالل النزوح وخالل التدقيق األمني ،واإلبالغ عنها بصورة متكررة من خالل تقييمات الحماية
السريعة.




هناك حاجة ماسة للتأكد من توفير الكهرباء الكافية في المخيمات لضمان توفير الخدمات ،وزيادة السالمة وتقليل مخاطر العنف الجنسي.
تُشكل نوعية المياه مبعث قل ٍ
ق ٍ
كبير في بعض المخيمات.

االستجابة:



تم الوصول إلى  19،192شخصاً من خالل شركاء الحماية منذ  11تشرين األول /أكتوبر.

أُجري  19تقييماً سريعاً للحماية منذ  11تشرين األول /أكتوبر في المخيمات وخارج المخيمات.



تم الوصول إلى  0،062أُسرة ( 61،404شخصاً) من قبل فرق رصد الحماية .كما تم الوصول إلى  0،111شخصاً آخر من خالل الدعم النفسي واإلجتماعي



ال ( 101فتاة 1،111 ،فتى) الدعم النفسي واإلجتماعي ،وتلقى  1،614طفالً ( 262فتاة  201فتى) اإلسعافات األولية النفسية .ومنذ 11
تلقى  6،996طف ً

العام ،وقد تمت إحالة  261حالة من قبل فرق الحماية المتنقلة لتقديم المساعدة المتخصصة منذ  11تشرين األول /أكتوبر.

تشرين األول /أكتوبر ،تلقى  10،142طفالً ( 1،614فتاة ،و 1،426فتى) الدعم النفسي واإلجتماعي .كما تلقى  12،121طفالً آخر ( 1،010فتاة،
 1،090فتى) اإلسعافات األولية النفسية.



خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تلقى  6،046شخصاً ( 009فتاة  ،و 1،919إمرأة ،و 421فتى ،و 006رجالً) معلومات حول تخفيف مخاطر العنف القائم
على نوع الجنس وخدمات العنف الجنسي المتوفرة .كما تم تقديم الدعم النفسي أو المشورة في حالة األزمات إلى  611شخصاً ( 119فتاة ،وولدين ،و49

إمرأة ،و 0رجال) ،واحالة  62شخصاً ( 10إمرأة 2 ،فتيات ،و 0رجال) للحصول على الرعاية المتخصصة ،بما في ذلك إدارة حالة العنف الجنسي.

.
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قامت المجموعة الفرعية لألعمال المتعلقة باأللغام بتوفير التدريب التوعوي بمخاطر األلغام للتخفيف من الخطر الذي تشكله أخطار المتفجرات إلى 11،119
شخصاً منذ  11تشرين األول /أكتوبر .وأُجري هذا األسبوع تقييم آلثار التهديد في محور سلطان عبداهلل ،حيث تُشير التقارير إلى تلوث المنطقة بشكل كبير
بالعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة .وسوف يستمر التقييم خالل الفترة المقبلة المشمولة بالتقرير.

الثغرات والمعوقات:





َّ
إن نقص المساعدة القانونية للمعتقلين البالغين ُيشكل فجوةً كبيرةً.
َّ
إن الطابع المدني لبعض مواقع النزوح ُيشكل عائقاً رئيسياً في جنوب مدينة الموصل.

مع استمرار النزوح من الموصل ،فقد تتعرض قدرة المخيم المحدودة النازحين في مواقع الطوارئ لخطر اإلعادة القسرية أو المبكرة.

َّ
إن سرعة تغير األوضاع األمنية ،ووصول المساعدات اإلنسانية تحد من توسع أعمال الجهات الفاعلة في مجال حماية األطفال في المناطق التي أمكن
الوصول إليها حديثاً في شرق الموصل.




المقدمة إلى المراهقات والمراهقين.
تم تحديد فجوة كبيرة في األنشطة ُ
َّ
المتفاقم بسبب نقص
المستعادة حديثاً في شرق وجنوب الموصل بسبب الوضع األمني غير المستقر و ُ
إن القيود المفروضة على الحركة في المناطق ُ
الشركاء المعتمدين في المحور  4تُشكل المعوقات الرئيسية أمام إزالة الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة من المناطق الملوثة.

التعليم
اإلحتياجات:

11،019



هناك  09،019طفالً من مجموع إجمالي عدد األطفال في المخيمات والبالغ عددهم  40،042طفالً ،ال يتلقون



َّ
إن األطفال في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديث ًا في مناطق شرق الموصل في حاجة إلى تلقي التعليم ،بعد أن غابوا عن التعليم الذي تُقدمه الدولة
ألكثر من عامين.

أي نوع من التعليم النظامي.

فتى وفتاة تم تسجيلهم في  60من
ً
المساحات التعليمية المؤقتة

االستجابة:


ال في المساحات المؤقتة للتعلم لتوفير التعليم النظامي في مخيم حسن شام  .U3وسيتم تسليم المساحات المؤقتة للتعلم إلى مديرية تربية
تم إنشاء  16فص ً



تم إنشاء  1فصول دراسية في المساحات المؤقتة للتعلم ،وذلك لتوفير التعليم غير النظامي في مخيم خازر  .6وقد التحق حتى اآلن  999طالب ( 406فتاة

نينوى .وهناك حالياً  1،099طفل مسجل في المساحات المؤقتة للتعلم غير الرسمية في المخيمات.

و  421فتى) في المساحات المؤقتة للتعلم ،ويدرسون اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية ،والعلوم ،والرياضيات.


التحق ما مجموعه  11،019طفالً من النازحين ( 0،401فتاة 0،916 ،فتى) في  60فصالً من المساحات المؤقتة للتعلم في مخيمات خازر ،وحسن شام،



تم تدريب  49عضواً من مجلس اآلباء والمعلمين ( 69رجالً و 69امرأةً) في المدارس في العلم وتكريت .ويهدف التدريب إلى تحسين قدرة مجلس اآلباء
والمعلمين لدعم إدارة المدرسة.

والقيارة ،وجدعة ،وفي الفصول الد ارسية التي تم تأهيلها في تكريت والعلم.

الثغرات والمعوقات:


المستعادة حديثاً ،حيث من المحتمل َّ
أن األطفال
ما زالت الفجوات في تمويل أنشطة التعليم خارج المخيم ت ُ
حد من القدرة على زيادة المساعدات في المناطق ُ
لم يتلقوا التعليم في المدرسة ألكثر من عامين.

.
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الدعم اللوجستي
االستجابة:


متر مكعباً من اللوازم غير الغذائية ،والتي تعادل  6،901طناً مترياً بالنيابة عن 61
تسلمت المجموعة  14،642اً



وصلت إلى أربيل ست طائرات تحمل  119مت اًر مكعباً من التبرعات العينية من آلية الحماية المدنية في األتحاد

منظمة إنسانية.

األوروبي (بما في ذلك المأوى والمواد غير الغذائية ،والمياه والصرف الصحي والمعدات الصحية) ،وهناك ثالث

1،601

متر مكعباً
اً

من المواد غير الغذائية تم تسلمها خالل
الفترة المشمولة بالتقرير

شحنات قيد الوصول .وتُنظ ُم المجموعة اللوجستية ،من خالل برنامج األغذية العالمي ،وبالتنسيق مع مكتب األُمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
ترتيبات التخليص الجمركي ،واستالم وتخزين ،وارسال هذه اللوازم إلى المنظمات اإلنسانية عن طريق المجموعات المعنية.



تقوم المجموعة بوضع اللمسات األخيرة على اتفا ٍ
ق مع منظمة غير حكومية شريكة لتركيب ثالث وحدات تخزينية متنقلة ألغراض التخزين المشترك في
مخيمات خازر ،وديبكه ،وتوفير قدرة تخزنية إضافية تبلغ أكثر من  199متر مربع للمجتمع اإلنساني.

الثغرات والمعوقات:


أفاد الشركاء بأن تكلفة استئجار المستودعات في دهوك عالية ،وهناك منافسة كبيرة بين المجتمع اإلنساني حول األصول .هناك أيضاً احتياجات إضافية
للتخزين داخل وحول مخيمات الطوارئ الجديدة في النركزلية وقيماوة.

اإلتصاالت في حاالت الطوارئ


ليس هناك أي شي مهم لإلبالغ

 299،999دوالر أمريكي
فجوة التمويل

التنسيق والخدمات والمشتركة

يومياً

االستجابة:


تلقى مركز معلومات النازحين في العراق  211مكالمة هاتفية من خالل مركز اإلتصال .ومن بين هذه
اإلتصاالت ،تمت مشاركة  11حالة للشركاء لمتابعة العمل .وكانت معظم المكالمات الواردة المتعلقة بالموصل

تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل
منذ  11تشرين األول /أكتوبر

حول طلب المساعدة الغذائية ،واللوازم غير الغذائية (النفط األبيض ،والبطانيات والمالبس) ،وكذلك المياه ،والرعاية الطبية ،والحماية.


أشارت مصفوفة تتبع النزوح في حاالت الطوارئ إلى فرار  160،021شخصاً ( 69،961أسرة) في  6كانون الثاني /يناير منذ  11تشرين األول /أكتوبر



ير للمجتمع اإلنساني في الوقت المناسب حول تحركات السكان
قدمت فرق التنسيق الميداني المتنقلة التابعة إلى لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية تقار اً

.6912

واالحتياجات اإلنسانية والحماية العاجلة من المواقع الميدانية ،بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها ،في حمام العليل ،وبعشيقة ،وبرطلة،

وكرمليس ،ونمرود ،وكوير ،وبردةرش ،والقوش ،والقيارة ،والشورى والشرقاط.

الثغرات والمعوقات:
●

تواجه الجهات الفاعلة اإلنسانية المزيد من القيود في الوصول إلى السكان المحتاجين ،سواء داخل مدينة الموصل وفي أماكن النزوح.

.
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التنسيق العام
يلتقي الفريق اإلستشاري األعلى الذي يضم حكومة العراق ،وحكومة إقليم كوردستان ،وممثلي القوات العسكرية ،ومنسق الشؤون اإلنسانية بشكل دوري إلدارة القضايا
اإلنسانية اإلستراتيجية .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 وحسب الحاجة .وال يزال الفريق
القُطري اإلنساني يمثل هيكل التنسيق اإلستراتيجي بين شركاء األُمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإلشراف على االستجابة اإلنسانية في العراق .وسيقوم الفريق
العامل المشترك ،الذي يتألف من المركز المشترك لتنسيق األزمات ،وو ازرة الهجرة والمهجرين ،ومكتب األُمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،باإلجتماع مرة واحدة في
اإلسبوع 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  .6914وتركز في البداية في محافظة األنبار ،وتضررت بالتحديد

مدينتي الرمادي والفلوجة ،وتنامت آثار العنف بسرعة وتسببت في نزوح أكثر من  099،999شخص بحلول شهر أيار /مايو .وفي شهر حزيران /يونيو  ،6914قام
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 .ونتيجة لذلك ،يواجه العراق اآلن أكبر أزمة إنسانية في العالم ،حيث بلغ عدد
األشخاص المحتاجين للمساعدة اإلنسانية أكثر من  19ماليين شخص .ومنذ كانون الثاني /يناير  ،6914نزح أكثر من  4ماليين شخص بسبب العنف ،ومن بين
هؤالء ،هناك  0.0مليون 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 :السيد دايميان رانسيrance@un.org ،
ولمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة www.reliefweb.int
ولإلضافة والحذف من قائمة اإلرسالhttp://bit.ly/2dDYK3D :
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