العراق :االستجابة اإلنسانية للموصل
تقرير الوضع اإلنساني رقم  11- 5( 37حزيران )2017
تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب األُمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني .ونظرا ً لسرعة تغير الوضع ،فمن المحتمل أن تكون األرقام والمواقع المدرجة
في هذا التقرير غير دقيقة عند قراءة هذا التقرير .وسيصدر التقرير المقبل بحلول  19حزيران /يونيو .2017

أبرز األحداث


استمرت موجة النزوح من غرب مدينة الموصل
طوال األسبوع .ومنذ بدء عملية غرب الموصل
في  19شباط /فبراير  ،2017فر ما مجموعه
 678،177شخصا ً من غرب مدينة الموصل
اعتبارا ً من  11حزيران /يونيو وفقا ً لوزارة
الهجرة والمهجرين.
بلغ عدد النازحين الكلي  854،327نازحا ً منذ بدء
العمليات في الموصل في  17تشرين األول/
أكتوبر  .2016إن تقدير المستوى األعلى
للشركاء في المجال اإلنساني فيما يتعلق بعدد
األشخاص الذين سيتضررون من القتال في مدينة
الموصل كان مليون شخص.



ال تزال هناك مخاوف تتعلق بحماية المدنيين في
المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش غرب
الموصل.



وفقا ً لحكومة العراق ،وصل ما يقرب من
 14،000نازح من منطقة بعاج إلى موقع التدقيق
األمني في حمام العليل من منذ  5حزيران /يونيو.
وتم نقل النازحين إلى عدد من المخيمات في
محافظة نينوى .وحدث هذا االنتقال للنازحين جراء القتال غرب منطقة تلعفر نحو الحدود مع سوريا.



ال يزال معدل اإلصابات يُشكل مصدر قلق بالغ .ويقوم الشركاء في المجال اإلنساني حاليا ً بدعم وزارة الصحة من خالل زيادة قدرة االستجابة لحاالت الطوارئ في
الموصل والمناطق المحيطة بها فيما يتعلق باستقرار اإلصابات ،والرعاية الجراحية وتوفير خدمات الرعاية الصحية األساسية وتعزيز قدرة اإلحالة الطبية.



8،234

مساحة سكنية ُمتاحة حاليا ً
بخدمات متكاملة وجاهزة
لالستخدام الفوري في 19
مخيما ً وموقعا ً للطوارئ
اعتباراً من  11حزيران /يونيو
2017

854،327

808،000

1،100،000

1،355،000

3،100،000

مجموع النازحين من مدينة
الموصل اعتباراً من 11
حزيران /يونيو ( 2017وفقا ً
لوزارة الهجرة والمهجرين)

شخص حصلوا على اللوازم
غير الغذائية (منذ  17تشرين
األول /أكتوبر )2016

شخص تلقوا استشارة طبية
(منذ  17تشرين األول/
أكتوبر)

شخص خارج المخيمات
حصلوا على خدمات الماء
والصرف الصحي (منذ 17
تشرين األول /أكتوبر)

شخص داخل وخارج المخيمات
تسلموا حصص االستجابة
الطارئة من الغذاء والماء
ولوازم النظافة (منذ  17تشرين
األول /أكتوبر )2016

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
استمر النزوح من غرب مدينة الموصل طوال األسبوع .ووفقا ً لوزارة الهجرة والمهجرين ،بلغ عدد األشخاص المارين أكثر من  48،000شخص عبر مواقع التدقيق
األمني في حمام العليل وغيرها من المواقع منذ  5حزيران /يونيو  -أي بزيادة نسبتها  %50تقريبا ً من تدفق النازحين مقارنة باألسبوع الماضي .وقد فر ما بين 3،500
و 8،400شخص يوميا ً ،خالل الفترة من  5إلى  11حزيران /يونيو .
إن تقدير المستوى األعلى للشركاء في المجال اإلنساني فيما يتعلق بعدد األشخاص الذين سيتضررون من القتال في مدينة الموصل كان مليون شخص ،منهم 750،000
الذين سيحتاجون إلى مساعدة مباشرة .ومنذ بدء عملية الموصل في  17تشرين األول /أكتوبر  ،2016فر ما مجموعه  854،327شخصا ً من المدينة اعتبارا ً من 11
حزيران /يونيو ،وفقا ً لوزارة الهجرة والمهجرين .ومنذ بدء عملية غرب الموصل في  19شباط /فبراير ،فر ما مجموعه  678،177شخصا ً من غرب مدينة الموصل.
وفي نهاية أيار /مايو ،عاد  177،483شخصا ً إلى مدينة الموصل – حيث عاد  42،246شخصا ً إلى غرب الموصل ،بينما عاد  135،237شخصا ً إلى شرق الموصل،
مما يعني وجود  676،844نازحا ً من مدينة الموصل حالياً.
ال تزال االحتياجات اإلنسانية واحتياجات الحماية كبيرة ،سواء بين األسر النازحة أو الفئة السكانية الضعيفة في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثا ً .ويواصل فيه
الشركاء في المجال اإلنساني االستجابة لتدفق النازحين وتقديم المساعدة لهم في حاالت الطوارئ  -بما في ذلك توفير أماكن مظللة ،ووجبات غذائية جاهزة ،ومياه الشرب
ومرافق الصرف الصحي ،والخدمات الطبية وخدمات الحماية – حيث هناك ضغط كبير على القدرات ،كما يجري اإلبالغ عن شواغل التمويل في بعض المناطق ،مثل
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والصحة العامة.
ال تزال الجهود تبذل للقيام ببعثات تقييم في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً ،يليها توزيع المساعدة الطارئة حيث أمكن .وبالمثل ،يستمر الشركاء في المجال
ضلوا البقاء في منازلهم .وال تزال هناك مخاوف فيما يتعلق بحماية المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش غرب
اإلنساني في الوصول إلى أولئك الذين ف َ
الموصل .وهناك تقارير مستمرة عن انعدام األمن الغذائي ونقص مياه الشرب المأمونة واألدوية حيث يقيم عشرات اآلالف من الناس في منطقة المدينة القديمة واألحياء
الواقعة مباشرة إلى الشمال منها.
وباتباع طرق النزوح في مدينة الموصل ،ال تزال هناك عشرة مناطق لتجمع النازحين ومواقع التدقيق األمني .وفي الفترة ما بين  9و 10حزيران /يونيو ،وصل 1،300
نازح من حي الزنجلي غرب الموصل إلى نقاط تجمع النازحين ومواقع التدقيق األمني في غابات الموصل على الجانب الشرقي من نهر دجلة  -وهذا هو أكبر عدد من
النازحين حتى اآلن الذين وصلوا إلى هذا الموقع من أي وقت آخر.
وفقا ً لحكومة العراق ،وصل ما يقرب من  14،000نازح من منطقة بعاج إلى موقع التدقيق األمني في حمام العليل من منذ  5حزيران /يونيو على إثر تكثف عمليات
القتال غرب منطقة تلعفر باتجاه الحدود السورية .وتم نقل النازحين إلى مخيمات حاج علي والخازر  1ومخيم جدعة في القيارة  5ومدرج قاعدة القيارة والسالمية في
نينوى .وتم تسجيل نحو  8.000شخص حتى اآلن في مخيمات السالمية  2كما تم تسجيل  5،000شخص في مخيمات جدعة والقيارة.
باإلضافة إلى هذه التحركات ،وردت معلومات مفادها أنه من المتوقع وصول مجموعات أخرى من النازحين  -تصل إلى  10،000شخص  -من منطقة تلعفر جنوبا ً
باتجاه قرية تل الجرابيع في قضاء بعاج .ومع ذلك ،ونظرا ً لشحة الخدمات في تل الجرابيع ،وخاصة فيما يتعلق بتوفير المياه ،تُشير التقارير أن السكان ينتقلون نحو موقع
التدقيق األمني في حمام العليل .كما تُشير التقارير أنه تم رصد حاالت موت الماشية في منطقة تل الجرابيع بسبب نقص المياه.
يتواصل بناء المخيمات وعملية توسيع المواقع لضمان توفير ما يكفي من القدرات الستيعاب النازحين الجدد .ووفقا ً لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات ،كان هناك
 8،234قطعة أرض جاهزة للسكن واالستخدام الفوري في  19موقعا ً مختلفا ً اعتبارا ً من  11حزيران /يونيو ،حيث يجري إيواء  308،382شخصا ً حالياً.
ال تزال إعادة إنشاء شبكة مياه عاملة على مستوى المدينة تشكل شاغالً رئيسيا ً .وال تزال تجري عملية توفير المياه يوميا ً إلى مدينة الموصل بمعدل ثابت يبلغ 6.4
مليون لتر ،حيث يتم نقل حوالي  2.78مليون لتر إلى غرب مدينة الموصل ،كما يتم نقل نحو  3.62مليون لتر إلى شرق مدينة الموصل.
ال يزال معدل اإلصابات يُشكل مصدر قلق بالغ .ومنذ تشرين األول /أكتوبر من العام الماضي ،وحتى  10حزيران /يونيو ،تم إحالة  14،039شخصا ً من مدينة الموصل
إلى مركز العناية باإلصابات ،والذي يُعنى بحاالت استقرار العمليات الجراحية والرعاية ما بعد الجراحة .ومنذ شباط /فبراير ،تم إحالة نحو  7،906شخص إلى مركز
العناية باإلصابات من غرب مدينة الموصل وحده .ومنذ بدء عملية غرب الموصل في شباط /فبراير ،وحتى  10حزيران /يونيو ،تم معالجة  3،387شخصا ً في مراكز
استقرار الحالة الصحية للمصابين بالقرب من المناطق األمامية غرب مدينة الموصل .وال تزال قدرة الشركاء على توفير االستقرار لحاالت اإلصابة والرعاية الجراحية
في الموصل وتوابعها أمرا ً بالغ األهمية من حيث توفير التدخالت المنقذة للحياة ،وخاصة مع توقع ارتفاع عدد المصابين بعد الهجوم األخير على منطقة المدينة القديمة
في الموصل.

.
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االستجابة اإلنسانية
آلية االستجابة السريعة
االحتياجات:


تتلقى األُسر النازحة في جميع مراكز تجمع النازحين ومواقع التدقيق األمني حصصا ً خفيفة من مجموعات آلية االستجابة السريعة ،والتي تشمل الغذاء
والماء ،وتشمل هذه األسر النازحة مؤخرا ً من بعاج وتلعفر .كما تتلقى األُسر حصصا ً كاملة من آلية االستجابة
السريعة لمدة أسبوع فور وصولها إلى المخيمات ومواقع الطوارئ والتي تتضمن  6.4كغم من الحصص الغذائية
الفورية ،ولوازم النظافة واللوازم النسائية ،و 12لترا ً من مياه الشرب ،ووعاء لتخزين المياه.

1،738،217

االستجابة:





شخص تسلموا حصص آلية
االستجابة السريعة (منذ تشرين
األول /أكتوبر )2016

قام شركاء آلية االستجابة السريعة خالل الفترة المشمولة بالتقرير بتوزيع  16،887حصة من مجموعات الطوارئ
إلى  15،887أُسرة ( 88،041شخصا ً) ،بما في ذلك  48،423طفالً .وبالمقارنة األسبوع الماضي ،هناك زيادة في
التوزيعات بنسبة  ،%43وذلك بسبب زيادة أعداد النازحين القادمين من بعاج وتلعفر.
تم الوصول إلى أكثر من  %47من المستفيدين من حصص آلية االستجابة السريعة في موقع التدقيق األمني في حمام
العليل ومخيم استقبال النازحين.
قام شركاء آلية االستجابة السريعة منذ بداية عملية الموصل بتوزيع مجموعات الطوارئ على  1،738،217شخصاً ،بما في ذلك  956،019طفل .يمثل هذا
عدد األشخاص الذين أمكن الوصول إليهم مع األخذ بنظر االعتبار بأن العديد من السكان قد تسلموا حصص آلية االستجابة السريعة أكثر من مرة .ونظراً
لتدهور األوضاع األمنية في مدينة الموصل ،يتلقى السكان المساعدات في نقاط التجمع ،وكذلك عند الوصول إلى مواقع االستقبال ومخيمات النازحين.

الثغرات والمعوقات:


نظرا ً للمخاوف األمنية ،اضطر الشريك الرئيسي آللية االستجابة السريعة إلى تعليق توزيع الحصص أثناء الليل في مراكز التدقيق األمني ومراكز
االستقبال في حمام العليل .ويقوم أحد شركاء آلية االستجابة السريعة حاليا ً بتوزيع الحصص الليلية لحين تحسن الوضع األمني.

تنسيق وإدارة المخيم
االحتياجات:




تستمر أعمال رصد الظروف المعيشية للمخيم شهريا ً من خالل هياكل إدارة المخيمات النشطة .وتشير معظم التقارير
األخيرة إلى ضرورة ضمان توفير السكن المناسب موسميا ً ،والغذاء ،والرعاية الطبية ،وفرص العمل
ال تزال هناك حاجة مستمرة إلى زيادة التدخالت في مجال الحماية والصحة في موقع التدقيق األمني في حمام العليل
وفي مواقع العبور .ويشمل ذلك إنشاء مسارات إحالة للحماية من أجل القيام بالمتابعة المناسبة لحاالت ضعيفة محددة.

8،234

مساحة سكنية ُمتاحة حاليا ً بخدمات
متكاملة وجاهزة لالستخدام الفوري في
 19مخيما ً وموقعا ً للطوارئ اعتباراً من
 11حزيران /يونيو 2017

االستجابة:





بتأريخ  11حزيران /يونيو ،كان هناك  8،234قطعة أرض جاهزة للسكن كاملة الخدمات ومتاحة لالستخدام الفوري في  19موقعا ً مختلفاً ،منها  3،949قطعة
أرض متاحة في  11موقعا ً ذا أولوية إليواء  23،694شخصاً ،في حين كان هناك  4،285قطعة أرض متاحة في ثمانية مواقع أخرى إليواء 25،710
شخص -ويستمر شركاء تنسيق وإدارة المخيمات الدعوة إلى استخدام قدرات المخيمات بكامل إمكاناتها.
يستمر بناء مواقع جديدة لضمان توفير قدرة كافية في المخيمات .وعموماً ،يعيش  308،382شخصا ً حاليا ً في  19مخيماً /موقعا للطوارئ  -كما كانت
 62،020قطعة أرض قيد االستخدام  -والباقي في المجتمعات المضيفة والمواقع غير الرسمية.
يواصل شركاء تنسيق وإدارة المخيمات استخدام أداة تقييم المخاطر السريعة في المواقع ذات األولوية في المناطق المحيطة بمدينة الموصل لتحديد االحتياجات
ذات األولوية في المخيمات غير الرسمية .ومنذ شهر تشرين األول /أكتوبر  ،2016قدم شركاء تنسيق وإدارة المخيمات بيانات حول االحتياجات والثغرات
واألولويات في أكثر من  470مخيما ً حول الموصل  -وحددت التقييمات االحتياجات األولوية ألكثر من  14،800أسرة.
تواصل المجموعة العمل على تنسيق عملية إلغاء التسجيل في جميع مخيمات الموصل .والهدف من ذلك هو أيضا ً إدراج أسئلة إضافية لجمع المعلومات عن
األماكن التي يقصدها النازحون بعد مغادرة المخيمات ،مما يُمكن من تحديد االتجاهات المتعلقة بالعائدين والسيطرة على النزوح الثانوي.

الثغرات والمعوقات:


ال يوجد شيء مهم لإلبالغ.
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المأوى واللوازم غير الغذائية في حاالت الطوارئ
االحتياجات:


807،880

شخصا ً حصل على اللوازم غير
الغذائية (منذ تشرين األول /أكتوبر
) 2016

نظرا ً ألعداد النازحين المتزايدة ،يحتاج السكان داخل وخارج المخيمات إلى المواد غير الغذائية والمأوى المناسب والكريم،
ويشمل ذلك السكان المتبقين في منازلهم أو العائدين ،حيث يستمر الناس في الفرار وبحوزتهم القليل من الممتلكات
الشخصية ،أو ال يأخذون شيئا ً معهم .وباإلضافة إلى ذلك ،فأن الحاجة إلى مناطق التظليل والمساعدة الخاصة بفصل الصيف تزداد بشكل كبير.

االستجابة:






خالل األسبوع الماضي ،تم توزيع  170مجموعة من مستلزمات المأوى في حاالت الطوارئ األساسية إلى  124أسرة مختارة لمساعدة النازحين في حي العربي
في الموصل.
منذ تشرين األول /أكتوبر  ،2016تم توزيع ما يقرب من  135،000مجموعة من المواد غير الغذائية (تتألف من مجموعات المواد غير الغذائية المتنقلة ومجموعات
المواد غير الغذائية األساسية) على  807،880شخصاً .كما تم توزيع ما مجموعه  6،960مجموعة إضافية صيفية منذ بداية أيار /مايو إلى ما يٌقدر بحوالي 41،760
شخصاً .هذا وتم توزيع أكثر من  1،100مجموعة من المالبس الصيفية ،وتم الوصول إلى  5،737أسرة من خالل مواد موسمية صيفية تكميلية .وأخيراً ،تم نصب
ما مجموعه  56،439خيمة عائلية ،مزودة بـ  13،487طقما ً من لوازم اإليواء الطارئة و 11،793مجموعة من مواد سد المنافذ في حاالت لطوارئ على نحو
 149،700شخص.
فيما يتعلق "بموسم الصيف" ،تواصل المجموعة تشجيع الجهات المانحة على تقديم الدعم ،وقيام الوكاالت بتنفيذ خطط توفير أماكن مظللة ،إلى جانب توزيع المواد
غير الغذائية الصيفية اإلضافية ،مثل صناديق لحفظ األطعمة وعلب حفظ النفط األبيض (جريكان).
يقوم فريق التنسيق داخل المجموعة بإجراء جرد لتقييم إمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية في بعض المخيمات ذات األولوية في محافظة نينوى.
وتشير النتائج األولية إلى وجود ثغرات في عملية توفير الكهرباء والمواد غير الغذائية الصيفية ونقص الوقود لمولدات الكهرباء.

الثغرات والمعوقات:


ال يوجد شيء مهم لإلبالغ.

األمن الغذائي
االحتياجات:




تحتاج األُسر النازحة والفئة السكانية الضعيفة في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثا ً إلى األغذية الجاهزة ،ومن ثم
األغذية الجافة لمدة  30يوما ً فور وصولهم الى المخيمات أو المواقع اآلمنة األخرى.
تُشير األُسر في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثا ً إلى شحة فرص العمل ،كما أشارت بعض األُسر إلى عدم تسلمها
الحصص الغذائية التي تقدمها الحكومة.
أدى نقص األعالف وأراضي الرعي إلى انخفاض حجم القطيع ،في حين أدى عدم توفر مساحة للماشية في المخيمات إلى
عزوف بعض النازحين ممن لديهم أصول إنتاجية عن االنتقال إلى المخيمات.

40،125
شخصا ً تم الوصول إليهم من خالل
الحصص الغذائية التي تكفي لمدة 30
يوما ً خالل األسبوع الماضي

االستجابة:




خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،أشار شركاء المجموعة إلى تسلم  40،125شخصا ً ( 7،335أُسرة) الحصص الغذائية الجافة التي تكفي لمدة  30يوما ً في المخيمات
التالية :جاماكور 5،535 :شخصا ً ( 1،007أُسرة)؛ السالمية 4،750 ،شخصا ً ( 950أُسرة) ومدرج قاعدة القيارة 645 :شخصا ً ( 129أُسرة)؛ وحسن شام 320 :U2
شخصا ً ( 64أُسرة)؛ وحسن شام  220 :M2شخصا ً ( 44أسرة)؛ وجدعة  40 :1شخصا ً ( 8أُسر).
ً
أما في غرب الموصل ،تلقى  9،395شخصا ً ( 1،639أُسرة) حصصا ً غذائية جافة تكفي لمدة  30يوما؛ وفي األمل 6،000( ،شخص 1،000 ،أسرة)؛ وفي الصمود،
 5،000شخص  1،000أسرة)؛ وفي الثورة 4،500 ،شخص 750 ،أسرة)؛ وفي اليرموك 1،825 ،شخصاً 365 ،أُسرة) ،وفي الموصل الجديدة 1،250 ،شخصاً،
( 250أسرة) في  17تموز 620 ،شخصاً 124( ،أسرة).
ً
ً
وفي شرق الموصل ،تلقى ما مجموعه  1،250شخصا ً ( 200أسرة) حصصا غذائية جافة تكفي لمدة  30يوما في حي  30تموز.

الثغرات والمعوقات:


ال توجد رؤية واضحة حاليا ً فيما يتعلق بقدرة وزارة التجارة والخطط القادمة في توزيع المواد التموينية التي تقدمها الحكومة في غرب الموصل .باإلضافة إلى
ذلك ،ال تتوفر حاليا ً قائمة المنسقين لكل بلدية أو حي سكني.
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الصحة
االحتياجات:




ال تزال هناك أولوية في توفير مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية األولية ،بما في ذلك مراقبة األمراض /
االستجابة لها والصحة النفسية والخدمات النفسية واالجتماعية ،فضالً عن إدارة االصابات للسكان المتضررين في
المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً.
هناك حاجة لمزيد من سيارات اإلسعاف لتغطية العمليات في المنطقة.

1،098،391
شخصا ً تلقوا استشارة طبية منذ تشرين
األول /أكتوبر 2016

االستجابة:






منذ  17تشرين األول /أكتوبر  ،2016تلقى  1،098،391شخص استشارات صحية – أي بزيادة ثابتة بلغت  %5من مجموع االستشارات الطبية ال ُمقدمة
في األسبوعين الماضيين.
أشار الشركاء في مجال الصحة خالل األسبوع الماضي إلى تقديم  53،946استشارة طبية ،أي بزيادة بلغت  %7من مجموع االستشارات الطبية ال ُمقدمة
في األسبوع الماضي -منها  12،432استشارة تم تقديمها لألطفال دون سن الخامسة.
أشار الشركاء في مجال الصحة خالل األسبوع الماضي إلى تقديم  11،037استشارة في مجال الصحة اإلنجابية أي بزيادة بلغت  %17من مجموع
االستشارات ال ُمقدمة في األسبوع الماضي .وفي إطار ذلك ،تمت إحالة  496حالة طارئة  -مع إحالة  31حالة بسبب مضاعفات في الحمل أو الوالدة.
وباإلضافة إلى ذلك ،تم تقديم  319استشارة تتعلق بالصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي.
خالل األسبوع الماضي ،تم تقديم  646لقاحا ً دوريا ً لألطفال دون سن  15سنة.
تقوم مديرية الصحة والشرطة االتحادية في نينوى بتقديم الخدمات على مدار الساعة في موقع التدقيق األمني في البوسيف.

الثغرات والمعوقات:



ال تزال محدودية الوصول إلی المياه الصالحة للشرب داخل وخارج المخيمات ،فضالً عن عدم توفر الظروف الصحية ت ُشكل مصدر قلق بسبب المخاطر
المحتملة لتفشي األمراض المنقولة بالمياه.
إن نقص التمويل يُشكل مبعث قلق كبير.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
االحتياجات:
ال تزال هناك حاجة ماسة إلى إمدادات كافية من مياه الشرب المأمونة وإدارة النفايات الصلبة داخل المخيمات
وجميع المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثا ً في مدينة الموصل

االستجابة:











1،355،431
شخصا ً داخل وخارج المخيمات
يحصلون على خدمات المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية منذ تشرين
األول /أكتوبر .2016

يتلقى  308،382نازحا ً خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المخيمات ومواقع العبور .ومنذ تشرين
األول /أكتوبر  ،2016تم الوصول إلى  1،355،431شخصا ً من خالل الدعم الخاص بالمياه والصرف الصحي والنظافة خارج المخيمات.
تم إعداد  79،379قطعة أرض جاهزة للسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ ،في حين تم إنشاء  564قطعة أرض جاهزة للسكن في مواقع العبور.
تتواصل أعمال صيانة البنية التحتية وتثبيت خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في موقع بادوش وموقع تقاطع العقرب.
تم إنشاء  6،582وحدة من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مخيم السالمية.
ً
تم توفير خزان مياه نظيف في مخيم حمام العليل  -كما تم تركيب مولد ومحول ومضخات أيضا في الموقع .وتستمر المناقشات حول إنشاء خط أنابيب بين
الخزانات ووحدة المعالجة المتنقلة لتعزيز القدرة على توفير المياه للمخيم وتقليل االعتماد على المياه المعبأة وصهاريج المياه.
يواصل شركاء المجموعة في مخيم جدعة  5تحسين المرافق الصحية لضمان مراعاة الفصل بين الجنسين وضمان موائمة ذوي االحتياجات الخاصة.
بدأ شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيم جداعة  6بتوفير مياه الشرب النظيفة للنازحين الجدد.
تم ربط مخيم الحاج علي من خالل خط أنابيب المياه مع وحدة معالجة المياه التي حلت الكثير من القضايا المتعلقة بهذا الشأن .ويجري حاليا ً إنشاء شبكة مياه
داخلية للمخيم ،حيث يقوم الشركاء حاليا ً بنقل  900متر مكعب في يوم ألغراض الشرب وتركيب خزان مياه إضافي.
تواصل المجموعة مناقشة إمكانية تركيب وحدة معالجة متنقلة بقدرة انتاجية تبلغ  50مترا ً مكعبا ً في الساعة غرب الموصل لزيادة إنتاج المياه في المنطقة.
كما يجري إجراء تقييمات سريعة لكل من وحدة المعالجة الجديدة في الجانب األيمن ووحدة المعالجة القديمة في الجانب األيسر ،حيث أصبح الوصول إلى
المناطق أمرا ً ممكناً.
في أعقاب التحديثات السابقة ،قام شركاء المجموعة بزيادة تعزيز النظافة الصحية مع التركيز على اإلسهال المائي الحاد .ويواصل الشركاء العمل على تجميع
مخزونات عالج الكوليرا في مختلف مناطق عملهم ومراجعة مواد المعلومات والتعليم والتواصل والرسائل الرئيسية المتعلقة بالتأهب لتفشي الكوليرا
واالستجابة للجرب.
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الثغرات والمعوقات:





إن القدرة الحالية إلنتاج المياه وإيصالها تعاني من ضغط كبير ،إال أن المطالب ال تزال تزداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ال تزال هناك تحديات تتعلق بإمكانية الوصول إلى وحدات معالجة المياه بسبب حاالت انقطاع التيار الكهربائي وتعطل آالت الضخ خالل األسبوع الذي
يغطيه التقرير .وهناك حاجة إلى القيام باستثمار رأس المال إلصالح المرافق المتضررة.
ال تزال مسألة نقص المياه النقية وقلة خدمات مرافق الصرف الصحي في المدارس تُشكل مصدر قلق في شرق الموصل ،وتسعى المجموعة إلى إيجاد
شركاء لضمان إجراء إصالحات.
تواصل المجموعة بالتعاون مع السلطات الدعوة الستئناف الخدمات األساسية ،فضالً عن البحث مع الشركاء للقيام بإدارة النفايات الصلبة في المناطق التي
أمكن الوصول إليها حديثا ً في مدينة الموصل.

الحماية
االحتياجات:





ال تزال هناك حاجة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في العديد من المواقع لدعم األشخاص
المتضررين من النزاع.
هناك حاجة مستمرة للتوعية بمخاطر األلغام وإزالتها في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثا ً.
ال تزال إدارة حاالت العنف والتحرش الجنسي تُشكل مصدر قلق رئيسي في العديد من المواقع ،وال سيما بالقرب من
المراحيض النسائية ،األمر الذي قد يُعرض النساء والفتيات للخطر.
هناك حاجة إلى توسيع أنشطة حماية الطفل في شرق الموصل.

666،730

شخصا ً تلقوا المساعدة الخاصة بالحماية
منذ تشرين األول /أكتوبر 2016

االستجابة:









وصل شركاء الحماية منذ تشرين األول /أكتوبر  ،2016إلى  666،730شخصا ً ،وتم الوصول إلى  112،034شخصا ً من قبل فرق رصد الحماية .كما تم
الوصول إلى  29،998شخصا ً آخر من خالل الدعم النفسي واالجتماعي العام ،وأحالت فرق الحماية المتنقلة  19،827حالة للحصول على مساعدة متخصصة.
خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تلقى  5،899طفالً ( 2،968صبيا ً و 2،931فتاة) دعما نفسيا ً واجتماعياً ،بينما تلقى  3،155طفالً ( 1،493صبيا ً و1،662
فتاة) اإلسعافات األولية النفسية .ومنذ تشرين األول /أكتوبر  ،2016تلقى  120،719طفالً ( 61،159صبيا ً و 59،560فتاة) دعما ً نفسياً ،وتلقى 104،321
طفالً ( 52،396صبيا ً و 51،925فتاة) اإلسعافات األولية النفسية.
في األسبوع الماضي ،تلقى  232طفالً ( 116صبيا ً و 116فتاة) من ذوي الشواغل المتعلقة بالحماية خدمات متخصصة – وبلغ المجموع  8،549طفالً
( 4،690صبيا ً و 3،859فتاة) منذ تشرين األول /أكتوبر .2016
تم توثيق  596طفالً من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ( 367صبيا ً و 229فتاة) في األسبوع الماضي ،وبذلك يصل المجموع الكلي إلى
 4،208طفالً ( 2،469صبيا ً و 1،783فتاة) منذ تشرين األول /أكتوبر  .2016وفي االسبوع الماضي تم جمع شمل  131طفالً من األطفال غير المصحوبين
والمنفصلين عن ذويهم ( 74صبيا ً و 57فتاة) مع أُسرهم ،وبهذا يصل العدد الكلي إلى  4،339طفالً ( 2،543صبيا ً و 1،840فتاة) منذ تشرين األول /أكتوبر
.2016
وصل الشركاء العاملين في مجال العنف الجنسي إلى  11،579شخصا ً ( 3،289امرأة و 3،854فتاة و 1،765رجالً و 2،671صبياً) ،وذلك من خالل
معلومات عن خدمات الوقاية من العنف الجنسي وتخفيف المخاطر وتوفير خدمات العنف الجنسي ،باإلضافة إلى توفير الدعم النفسي االجتماعي لـ 2،339
شخصا ً ( 1،059امرأة و 600فتاة و 452رجالً و 228صبياً).
تم تدريب  13موظفة يعملن في مجال تقديم خدمات العنف الجنسي على الوقاية من العنف الجنسي واالستجابة له ،وشاركت  683امرأة نازحة و 379فتاة
في تدريبات حول الوقاية من العنف الجنسي وطرق اإلحالة .وتم توزيع حوالي  41مجموعة من لوازم النساء على النساء والفتيات تتعلق بالخدمات المتاحة
للوقاية من العنف الجنسي.
يواصل الشركاء في مجال مكافحة األلغام تقديم التوعية بمخاطر األلغام في المناطق التي أمكن الوصول إليها في مدينة الموصل ،حيث تم الوصول إلى
 68،188شخصا ً منذ تشرين األول /أكتوبر  .2016وخالل األسبوع الماضي ،تم إجراء  12تقييما ً ألثر التهديدات على ثمانية مراكز رعاية صحية فرعية
ومحطة فرعية كهربائية في شرق الموصل ،كما تم إجراء تقييم في كل من أحياء فلسطين والوحدة والشيماء.

الثغرات المعوقات:




هناك عدد محدود للجهات الفاعلة في مجال حماية األطفال في مخيم جدعة وحاج علي والقيارة ومواقع الطوارئ ،لذا يجري البحث عن شرکاء ُجدد.
وبشكل عام ،هناك محدودية في أعداد الجهات الفاعلة التي لديها القدرة الكاملة على إدارة القضايا المتعلقة الطفل ،فضالً عن الضغط الكبير على القدرة
الحالية ،وهناك حاجة إلى بناء قدرات إضافية مع دعم إرشادي قوي.
هناك محدودية في توفر الخدمات القانونية الشاملة في مدرج قاعدة القيارة ومخيم الحاج علي.
هناك وجود محدود لشركاء معتمدين للتوعية بمخاطر األلغام وتطهيرها في غرب الموصل.
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التعليم

477،117

االحتياجات:


من بين النازحين مؤخرا ً ،هناك  140،744طفالً في سن الدراسة ،من بينهم  73،927طفالً ال يحصلون على أي
شكل من أشكال التعليم.

فتى وفتاة تم تسجيلهم في المساحات
التعليمية المؤقتة في المخيمات وخارج
المخيمات منذ  17تشرين األول /أكتوبر
2016

االستجابة:



تلقى  477،117صبيا ً وفتاة الدعم في مجال التعليم في حاالت الطوارئ داخل وخارج المخيمات منذ تشرين األول /اكتوبر .2016
بشكل عام ،يشارك  66،817طفالً نازحا ً ( 34،697صبيا ً و 32،120فتاة ) في برامج التعليم في أماكن التعلم المؤقتة في المخيمات ،في كل من حمام العليل
والخازر وحسن شام وجدعة والقيارة والحاج علي ونركزلية وجاماكور وقيماوة والسالمية وصالح الدين.
في األسبوع الماضي ،تم تسجيل  620طفالً حديثا ً في أنشطة التعليم غير النظامي في أماكن التعليم المؤقتة المتاحة في المخيمات .وطبقا ً لالستجابة الصيفية،
يجري تركيب إما مبردات الهواء أو أغطية التظليل أو المراوح القابلة إلعادة الشحن أو مكيفات الهواء في أماكن التعليم المؤقتة.
تم إعادة فتح أكثر من  50مدرسة غرب مدينة الموصل من قبل مديرية التربية في نينوى  -وتم إجراء تقييمات في حاالت الطوارئ ألكثر من  100مدرسة
غرب الموصل لإلبالغ عن تقديم االستجابة للمستوى األول للتعليم.
تم إحالة جميع المدارس التي أصيبت بأضرار بالغة غرب مدينة الموصل إلى وحدة االستقرار التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلدراجها في خطة العمل
الرامية إلى تقديم الدعم إلعادة البناء الشامل للمدارس .وفي الوقت نفسه ،تواصل المجموعة العمل مع دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام والتنسيق
المدني  -العسكري لضمان إزالة األخطار المتفجرة في المدارس التي تم إعادة فتحها حديثا ً غرب الموصل.
مع انتهاء العام الدراسي اآلن ،يقوم الشركاء بإدارة أنشطة المدارس الصيفية عبر المواقع في مخيمات الموصل وخارجها  -كما يتم تعليم األطفال اللغة وتقديم
دروس عن تكنولوجيا المعلومات والتعليم المهني ودعم االمتحانات والمسابقات الرياضية.
يجري حاليا ً التحضير لحملة "العودة إلى المدرسة" السنوية للعام الدراسي الجديد في أيلول /سبتمبر ،إذ يعمل الشركاء جاهدين من أجل الحصول على أكبر
عدد ممكن من المدارس التي تم إعادة تأهيلها وتجديدها مع توفير لوازم التعليم والتعلم  -وتم تقييم أكثر من  90مدرسة في منطقة حمام العليل الحضرية لتلبية
احتياجات وسد ثغرات التعليم في حاالت الطوارئ ،ويجري اآلن اختيار المدارس لبرامج إعادة التأهيل في حاالت الطوارئ.
يجري حاليا ً تنفيذ برامج االستجابة للمستوى األول للتعليم في حاالت الطوارئ في مخيم تل الجرابيع للنازحين في تل عفر ،مما سيضمن حصول األطفال في
سن الدراسة على أماكن آمنة ومحمية.
هناك مخيمان رسميان للدراسة في مخيم جدعة  4و  5في المراحل النهائية من اإلنشاء ،وتم تسليمهما إلى مديرية التربية في القيارة للعمل مع معلمي وزارة
التربية والتعليم والكتب المدرسية.









الثغرات والمعوقات:


أدى نقص إمدادات الكهرباء في بعض مخيمات الموصل إلى صعوبة توسيع نطاق االستجابة للتعليم الصيفي ،إذ أن توفير أجهزة التبريد يتطلب طاقة .كما
أن استمرار درجات الحرارة المرتفعة في أماكن التعليم في الخيام تؤثر على حضور الطلبة والمعلمين ،كما تؤثر على مسألة التركيز وعليه تؤثر على نتائج
التعليم .وهناك حاجة ماسة إلى المولدات الكهربائية في مخيمات صالح الدين لضمان تجهيز أماكن التعليم بأجهزة تبريد.
نظرا ً لوجود عدد من مخاطر المتفجرات داخل مدارس غرب الموصل ،فإن التوعية بمخاطر األلغام تعد حاجة ماسة وأولوية رئيسية أمام جميع الشركاء
للتركيز عليها.
مع افتتاح مخيم جدعة السادس ،ال تزال المجموعة تحاول حشد الشركاء للعمل من أجل االستجابة العاجلة للتعليم.
أدت القضايا التعاقدية مع شركة بناء إلى تأخر بدء العمل في أماكن التعليم المؤقتة في مخيم السالمية .2





الدعم اللوجستي
المساحة التخزينية المتوفرة:


1،690

مترا ً مكعبا ً

من المواد غير الغذائية تم تسلمها خالل
هذا األسبوع

من مجموع المساحة التخزينية المشتركة والتي تبلغ  25،553مترا ً مكعبا ً ،تتوفر لدى المجموعة مساحة تخزين قدرها  17،448متر مربع متاحة لالستخدام
من قبل المنظمات اإلنسانية لالستجابة لحاالت الطوارئ في  17موقعا ً.

االستجابة



منذ تشرين األول /أكتوبر  ،2016تم تسلم ما مجموعه  39،544مترا ً مكعبا ً من سلع اإلغاثة ألغراض التخزين ،وتم نقل  6،831مترا ً مكعبا ً بالنيابة عن
 36منظمة إنسانية  -كما تم تسلم  1،690مترا ً مكعبا ً من البضائع اإلنسانية خالل األسبوع الماضي.
تقوم المجموعة حاليا ً بتخزين  10،214مترا ً مكعبا ً من سلع اإلغاثة بالنيابة عن  25جهة فاعلة إنسانية.

الثغرات والمعوقات:


تتابع المجموعة مع السلطات المختصة متطلبات إضافية للبضائع الواردة على حدود إبراهيم خليل ،األمر الذي قد يؤخر وصول السلع اإلنسانية إلى البالد.
.
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االتصاالت في حاالت الطوارئ
االستجابة:


زارت المجموعة مخيمات جدعة القيارة  5 - 1وتحدثت مع إدارة المخيمات والشرکاء حول توسيع نطاق اتصال الشبکة اإللکترونية عبر اإلنترنت لموظفيها.
وفي مرحلة الحقة ،سيتم أيضا ً البت في إمكانية توسيع نطاق االتصال باإلنترنت للسكان المتضررين.

التنسيق والخدمات والمشتركة
االحتياجات:










خالل األسبوع الماضي ،تسلم مركز معلومات النازحين في العراق ما  1،178مكالمة -وكانت  579مكالمة ( )49%من هذه االتصاالت من الموصل ،وردت 318
مكالمة ( 27في المائة) من مواقع في المخيمات ( 39مدرج قاعدة القيارة 39 :في المائة من المكالمات؛ وحمام العليل 19 ،في المائة ،وجدعة القيارة  18في المائة)،
و 261مكالمة ( 22في المائة) من مواقع خارج المخيمات (مدينة الموصل 70 ،في المائة من المكالمات).
وردت معظم االتصاالت من شبان تتراوح أعمارهم بين  26و 35سنة.
من مجموع المكالمات الواردة من داخل المخيمات ،كانت  25في المائة منها ألغراض المتابعة ،في حين وردت  %11من المكالمات حول شكاوى تتعلق بتنسيق
وإدارة المخيمات ( 40في المائة من االتصاالت كانت تتعلق بالکهرباء ،والمياه ،والفساد  /واألمن  /وسوء المعاملة) والمواد غير الغذائية ( 27في المائة) واألمن
الغذائي ( 25في المائة).
من مجموع المكالمات الواردة من خارج المخيمات ،كانت  56في المائة منها ألغراض المتابعة ،في حين وردت  %4من المكالمات حول شكاوى تتعلق بالنقد
( 26في المائة من المكالمات) ،والقضايا الحكومية ( 19في المائة ،وطلب معلومات عن العودة إلى الديار وطلب تعويضات عن األصول المتضررة) ،واألمن
الغذائي ( 17في المائة).
وافق  74في المائة من المتصلين على مشاركة معلوماتهم ألغراض المتابعة.
كان  %2فقط من جميع المتصلين إناثا ً ،وكن ربات أسر ،يتصلن من داخل المخيمات.

التنسيق العام
يلتقي الفريق االستشاري األعلى الذي يضم حكومة العراق ،وحكومة إقليم كوردستان ،وممثلي القوات العسكرية ،ومنسق الشؤون اإلنسانية بشكل دوري إلدارة
القضايا اإلنسانية االستراتيجية .ويضمن الفريق االستشاري األعلى التنسيق الشامل بين كافة الجهات الفاعلة في االستجابة اإلنسانية للموصل .وتتألف خلية
الطوارئ من أهم الوكاالت اإلنسانية التي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل ،ويرأسها منسق الشؤون اإلنسانية ،ويلتقون مرتين في األسبوع،
وحسب الحاجة .وال يزال الفريق القُطري اإلنساني يمثل هيكل التنسيق االستراتيجي بين األُمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة لإلشراف على االستجابة
اإلنسانية في العراق .ويقوم فريق التنسيق اإلنساني المدني-العسكري التابع لألمم المتحدة بمهمة تسهيل وصول المساعدات اإلنسانية وحماية المدنيين ،وضمان
أمن العاملين في مجال المساعدات اإلنسانية بالتنسيق مع إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن

خلفية األزمة
اندلع الصراع المسلح وأعمال العنف على نطاق واسع في العراق في كانون الثاني /يناير عام  .2014وتركز في البداية في محافظة األنبار ،وتضررت بالتحديد مدينتي الرمادي
والفلوجة ،وتنامت آثار العنف بسرعة وتسببت في نزوح أكثر من  500،000شخص بحلول شهر أيار /مايو في نفس السنة .وفي شهر حزيران /يونيو  ،2014قام تنظيم داعش
بالتعاون مع الجماعات المسلحة األخرى بالهجوم واجتياح مدينة الموصل ،ثاني أكبر مدن العراق ،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 ومنظمة ضد المدنيين وانتهاك حقوق اإلنسان األساسية ،وتوقف الخدمات
األساسية ،وضغوطات شديدة على المجتمعات المضيفة .ونتيجة لذلك ،يواجه العراق اآلن أكبر أزمة إنسانية في العالم ،حيث بلغ عدد األشخاص المحتاجين للمساعدة اإلنسانية أكثر
من  11مليون شخص .وهناك أكثر من  3.1مليون نازح عراقي في الوقت الحالي ،وينتشرون في  3،577موقع .ويستمر الشركاء في المجال اإلنساني في تعبئة التمويل اإلنساني:
واعتباراً من  11حزيران /يونيو ،وصل تمويل خطة االستجابة اإلنسانية للعراق إلى  357مليون دوالر أمريكي من أصل  985مليون دوالر أمريكي المطلوبة ضمن خطة االستجابة
اإلنسانية للعراق ،أي بنسبة  .%36.3وفي إطار خطة االستجابة اإلنسانية لعام  ،2017سيتم تخصيص ما يقرب من  331مليون دوالر لعملية الموصل .إن الجهات المانحة الرئيسية
الثالث هي حكومة الواليات المتحدة األمريكية ( 90مليون دوالر أمريكي ،بزيادة قدرها حوالي  16مليون دوالر منذ  27أيار /مايو) ،والمفوضية األوربية ( 58.8مليون دوالر
أمريكي) ،وحكومة اليابان ( 52.5مليون دوالر أمريكي).

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ
أنريكا جياكوب giacobbe@un.org

وللمعلومات األخرى ،يرجى زيارة www.reliefweb.int
ولإلضافة والحذف من قائمة اإلرسالhttp://bit.ly/2dDYK3D :
.
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