العراق :االستجابة اإلنسانية للموصل
تقرير الوضع اإلنساني رقم  21-21( 12شباط /فبراير )1122

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  12شباط /فبراير .1122

أبرز األحداث
 قام الشركاء في المجال اإلنساني بالتحشيد لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية
الناجمة عن العمليات العسكرية الجديدة التي تشنُّها قوات األمن العراقية في
غرب مدينة الموصل ،والتي انطلقت في  21شباط /فبراير .كان األثر
اإلنساني األولي من هذه التطورات خالل األيام القليلة األولى من الهجوم
قليالً ،إذ اقتحمت قوات األمن المناطق النائية ذات الكثافة السكانية
فر معظم المدنيين بالفعل ،باإلضافة إلى التزام قوات األمن
المنخفضة ،حيث َّ

العراقية بمفهوم العمل اإلنساني أثناء العمليات العسكرية.

 يبذل الشركاء في المجال اإلنساني جهوداً لتسريع وتوسيع قدرة المواقع في
حمام العليل ،والقيارة والحاج علي ،باإلضافة إلى دعم جهود الحكومة

لتوسيع مواقع النزوح في جدعة والسالمية من خالل توفير خدمات المياه

والصرف الصحي.

 على الرغم من تأجيل بعثات األمم المتحدة مؤقتاً إلى األحياء السكنية في
شرق الموصل خالل األسبوع ألسباب أمنية ،إال َّ
أن الشركاء في الخطوط

األمامية كانوا قادرين على االستمرار في تقديم المساعدة اإلنسانية .وبعد إجراء
تقييم جديد للمخاطر األمنية ،استأنفت الوكاالت اإلنسانية لألمم المتحدة
مهامها في شرق الموصل يوم  21شباط /فبراير.
 على الرغم من محدودية معدالت اإلصابات في صفوف المدنيين في اليوم

األول من الهجوم الجديد على غرب الموصل ،إال َّ
أن المعدالت العامة

لإلصابات ال تزال مرتفعة ،حيث هناك العديد من اإلصابات التي تتطلب
اإلحالة من شرق مدينة الموصل إلى مدينة أربيل ،والسبب يعود بدرجة كبيرة

المسيرة والهجمات االنتحارية.
إلى إطالق النيران العشوائية ،والهجمات بالقنابل عن طريق الطائرات ُ
 ال يزال يُشكل النقص الشديد في مياه الشرب أحد المخاوف اإلنسانية األساسية في شرق مدينة الموصل.

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.
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21،11

مساحة سكنية ُمتاحة حالياً
الجدد في المخيمات
للوافدين ُ
ومواقع الطوارئ

214،111

نازح حالياً في المخيمات
ومواقع الطوارئ

281،111

468،111

الموصل (منذ  22تشرين

 22تشرين األول /أكتوبر)

نازح حالياً بسبب أزمة
األول /أكتوبر)

استشارة طبية تم تقديمها (منذ

2،114،111

149،111

شخص داخل وخارج المخيمات

شخص داخل وخارج

حصلوا على خدمات الماء

المخيمات تسلموا حصص

والصرف الصحي (منذ 22

االستجابة الطارئة من الغذاء

تشرين األول /أكتوبر)

والمياه ولوازم النظافة (منذ 22
تشرين األول /أكتوبر)

نظرة عامة على الوضع اإلنساني
قام الشركاء في المجال اإلنساني بالتحشيد لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية الناجمة عن العمليات العسكرية الجديدة التي شنتها قوات األمن العراقية في غرب مدينة

الموصل ،والتي انطلقت في  21شباط /فبرايرَّ .
إن األثر اإلنساني األولي لهذا التقدم لم يكن عميقاً خالل األيام القليلة األولى من الهجوم ،حيث اقتحمت قوات األمن
المناطق النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة ،وكان معظم المدنيين قد فروا بالفعل ،باإلضافة إلى التزام قوات األمن العراقية بمفهوم العمل اإلنساني أثناء العمليات

العسكرية.

سيتم توفير حصص اإلغاثة العاجلة المتكونة من الحصص الغذائية وامدادات المياه واللوازم األساسية للسكان في القرى التي أمكن الوصول إليها حديثاً حالما تسمح

الظروف األمنية بذلك .ومع اقتراب القتال من المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية األعلى ،فقد تط أر على الساحة مجموعة مختلفة من السيناريوهات ،بما في ذلك
تقديم المساعدة للنازحين بسبب القتال والناس الباقين في أماكنهم .ومن المحتمل أن يفر ما يقرب من  191،111شخص من القتال في غرب المدينة .ونظ اًر للشوارع

الضيقة والكثافة السكانية العالية في غرب المدينة ،خصوصاً في الجزء القديم منها ،فإن المدنيون معرضون إلى خطر كبير من الوقوع كضحايا لتبادل أطالق النار،

ومن المحتمل أن تلحق أضرار جسيمة بالبنى التحتية أيض ًا .ويبذل الشركاء في المجال اإلنساني جهوداً لتسريع وتوسيع القدرة االستيعابية لمواقع إنشاء المخيمات في

حمام العليل ،والقيارة والحاج علي ،ودعم جهود الحكومة لتوسيع مواقع النازحين في منطقة جدعة والسالمية من خالل توفير الماء وخدمات الصرف الصحي.

على الرغم من أن معدالت اإلصابات في صفوف المدنيين في اليوم األول من الهجوم الجديد في غرب الموصل كانت محدودة ،إال َّ
أن معدالت اإلصابة ال تزال مرتفعة
بشكل عام ،حيث هناك العديد من اإلصابات التي تتطلب اإلحالة من شرق مدينة الموصل إلى مدينة أربيل ،والسبب يعود بدرجة كبيرة إلى إطالق النيران العشوائية،
المسيرة والهجمات االنتحارية .يجدر بالذكر بأنه ما بين  22تشرين األول /أكتوبر  ،1128وحتى  28شباط /فبراير عام ،1122
والهجمات بالقنابل عن طريق الطائرات ُ

تم نقل ما يزيد عن  2،294جريح مدني إلى المستشفى الرئيسية في مدينة أربيل لتلقي العالج على إثر هذه اإلصابات .كما أن المستشفى الجراحي الميداني الثاني في
ير قد عالج  921شخصاً مدنياً في الفترة ما بين  6كانون الثاني /يناير ،و 28شباط /فبراير إثر إصابات .وقد أنشأ الشركاء في المجال
برطلة ،والذي يضم 91سر اً

اإلنساني مركزين الستقرار الحالة الصحية لإلصابات جنوب مدينة الموصل.

على الرغم من تأجيل بعثات األمم المتحدة لألحياء السكنية في شرق الموصل مؤقتاً خالل األسبوع ألسباب أمنية ،إال َّ
أن الشركاء في الخطوط األمامية كانوا قادرين
على االستمرار في تقديم المساعدة اإلنسانية .وبعد إجراء تقييم جديد للمخاطر األمنية ،استأنفت الوكاالت اإلنسانية لألمم المتحدة مهامها في شرق الموصل يوم 21

شباط /فبراير ،بما في ذلك من تقييم خطورة المتفجرات وأنشطة إزالة األلغام .وبدأ الشركاء في المجال اإلنساني أنشطة التأهب لتوزيع ُحزم المساعدة الطارئة للقطاعات
المتعددة في  21شباط/فبراير شرق الموصل ،إال أن هذه األنشطة قد توقفت على أثر حادث أمني في جزء آخر من المدينة.
نزح أكثر من  122،111شخص من مناطق شرق الموصل والمناطق المحيطة بها ،وقد عاد  92،111شخص إلى مناطقهم األصلية ،تحديداً إلى شرق مدينة الموصل
منذ بدء القتال في  22تشرين األول /أكتوبر .وكان هناك  991،111شخص مدني على األقل ممن فضلوا البقاء في منازلهم خالل القتال في شرق الموصل .وبتأريخ

 21شباط /فبراير ،بلغ عدد النازحين  .291،118وتُقدر الزيادة الصافية ألعداد النازحين التي ُسجلت األسبوع الماضي بحوالي  6،111نازح ،ويعود السبب األكبر في
ذلك إلى تناقص أعداد النازحين الذين يعودون إلى ديارهم ،وعلى وجه الخصوص من مخيمي حسن شام والخازر .وللمرة األولى منذ منتصف شهر كانون الثاني /يناير
الجدد القادمين إلى المخيمات كان أكبر من عدد العائدين إلى مناطقهم األصلية .ويعزى ذلك – بدرجة كبيرة-إلى تدهور الوضع األمني في شرق
فأن عدد النازحين ُ
الموصل.
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وتُشير التقارير إلى إن التطور الكبير في األسواق بالقرب من المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً شرق الموصل يعني أن انعدام األمن الغذائي ناجم في المقام
األول عن انخفاض مستويات الدخل ،والتي تفاقمت بسبب محدودية فرص العمل .وتُشير التقارير أيض ًا إلى أن الطعام متوفر في األسواق غربي الموصل ،لكن الحركة
التجارية قد انخفض ت نتيجة النقطاع اإلمدادات عن هذا الجزء من المدينة منذ بداية تشرين الثاني /نوفمبر .أن وفرة المواد الغذائية الطازجة كالخض اروات واللحوم
واألسماك قد تأثرت بشكل كبير ،كما أن أسعار بعض المواد الغذائية كالسكر والبطاطا قد ارتفعت أكثر من الضعف مسببةً ضغطاً كبي اًر على األُسر الفقيرة على وجه

التحديد.

يعد النقص الملحوظ في مياه الشرب من المخاوف اإلنسانية الرئيسية في مناطق شرق الموصل ،إذ يعمل الشركاء في المجال اإلنساني حالي ًا على توفير ما يقرب من

 1.111متر مكعب من الماء في اليوم الواحد لـ  16حياً سكنياً شرقي الموصل .وكانت محطة معالجة المياه الساهرون قد بدأت مؤخ اًر بتزويد المياه إلى 21،111
مواطن في أحياء مجاورة بمعدل  1،111متر مكعب في الساعة ،كما قامت بتزويد  21من األحياء السكنية األخرى شرقي الموصل عن طريق نقل المياه بالصهاريج.

وكانت المولدة في هذه المحطة قد أُصيبت بنيران عشوائية في  21شباط/فبراير ،مما أدى إلى تعطلها عن العمل .كما أن الكثير من األحياء السكنية في الجزء الجنوبي
والغربي من غرب مدينة الموصل ال يمكنهم الوصول لشبكة المياه العامة ،ويستخدمون مياه شرب غير معالجة .وتعد مسألة إعادة إنشاء شبكة مياه تغذي مختلف أنحاء
المدينة أولوية رئيسية.

التمويل
يواصل الشركاء في المجال اإلنساني حشد التمويل الالزم للعمل اإلنساني .وقد تلقى النداء العاجل للموصل الذي أُطلق في تموز /يوليو  1128نسبة  %12من التمويل
المطلوب للتأهب للعملية اإلنسانية .ويفسح هذا التمويل المجال أمام الشركاء للوصول إلى مئات اآلالف من األشخاص أثناء المراحل األولى من الحملة .وفي منتصف
ويقدر بأن هناك حاجة تصل إلى  111مليون
المسبق لخطة االستجابة اإلنسانية لعام  1122للعراقُ ،
شهر كانون األول /ديسمبر ،أطلق الشركاء ال ُملخص التنفيذي ُ
دوالر أمريكي للوصول إلى  9.6مليون عراقي .ومن هذا المبلغ ،هناك حاجة لحوالي  921مليون دوالر أمريكي لعملية الموصل .كما سيتم إطالق خطة االستجابة
اإلنسانية الكاملة لعام  1122في األسابيع المقبلة.

االستجابة اإلنسانية
آلية االستجابة السريعة
االحتياجات:


يحتاج النازحون في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً ،أو الذين هم في طريقهم إلى مخيمات النزوح أو
مواقع الطوارئ إلى المساعدة والخدمات األساسية بصورة عاجلة.

112،681
شخص تسلموا حصص آلية

االستجابة السريعة (منذ  22تشرين
األول /أكتوبر)

االستجابة:


خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،قام شركاء آلية االستجابة السريعة بتوزيع  2،121حصة من مجموعات الطوارئ إلى  2،811أُسرةً ،ويستفاد منها 6،118
شخصاً ،بما في ذلك  4،424طفالً .وتم توزيع معظم المجموعات على األُسر النازحة الوافدة الى مواقع قاعدة القيارة والحاج علي ،ومخيم جدعة (4،122

شخصاً) ،يليها قضاء الحمدانية ( 2،222شخصاً) ،وحسن شام وخازر ( 2،112شخصاً) ،والشيخان ( 464شخص) ،ومخيم ديبكة ( 214شخصاً).
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قام شركاء آلية االستجابة السريعة منذ بداية عملية الموصل في  22تشرين األول /أكتوبر ،بتوزيع مجموعات الطوارئ على  112،681شخصاً (288،114

طفالً) ،وكان من ضمنهم  11،211شخصاً في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً في مناطق شرق مدينة الموصل .وبما َّ
أن السكان قد نزحوا لعدة
مرات ،فمن المحتمل تسلم بعض النازحين حصص آلية االستجابة السريعة أكثر من مرة.



تتكون مجموعة آلية االستجابة السريعة من  21كيلو غراماً من حصص االستجابة الفورية التموينية ،ومجموعة النظافة التي تكفي لمدة أسبوع لكل أُسرة،

وكذلك  21لت اًر من مياه الشرب ،وحاويات المياه .كما ضمت لوازماً نسائية كلما كان ذلك ممكناً.

الثغرات والمعوقات:


هناك وصول محدود للمساعدات اإلنسانية لألسر النازحة إلى مناطق جنوب تلعفر بسبب المبادئ التوجيهية األمنية في العديد من المنظمات في الوقت
الراهن ،وستقوم بعثة تابعة لألمم المتحدة بزيارة هذه المنطقة في المستقبل القريب إلجراء تقييم للمخاطر األمنية.

تنسيق وادارة المخيم
االحتياجات:


لجأ  211،111شخصاً من النازحين حالياً للسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ ،فيما اختار ما تبقى منهم السكن

مع المجتمعات المضيفة والمواقع غير الرسمية .وقد أدت الزيادة في أعداد العائدين إلى مناطق شرق الموصل حتى

األسبوع الماضي ،إلى تقليل أعداد النازحين في المخيمات بشكل كبير وخاصة في مخيمات حسن شام ،وخازر

1،611
قطعة سكنية متوفرة اآلن للنازحين

الجدد في المخيمات ومواقع الطوارئ
ُ

وقيماوةَّ .
إن عدد األشخاص الداخلين إلى هذه المخيمات يزداد مرة أُخرى اعتبا اًر من  21شباط /فبراير ،حيث كان هناك  2،841مساحة سكنية متوفرة فقط.

االستجابة:


وفقاً للشركاء والسلطات ،تُشير توقعات أعمال التشييد الحالية بأنه بحلول نهاية شهر شباط /فبراير ،قد تتوفر  11،911مساحة سكنية ،مما يفسح المجال
إلسكان أكثر من  112،211نازحاً ،باإلضافة إلى المساحات التي أُخليت مؤخ اًر بسب حاالت العودة المستمرة.

الثغرات والمعوقات:


هناك حاجة إلى مزيد من مرافق المياه والصرف الصحي في مخيم جدعة وموقع الطوارئ في الحاج علي قبل استيعاب أعداد أكبر من الناس بشكل مالئم
مع الوصول الكامل إلى الخدمات.

المأوى واللوازم غير الغذائية
االحتياجات:


941،981

شخصاً حصل على اللوازم غير

هناك حاجة إلى لوازم فصل الشتاء ،مثل لوازم تدفئ الخيام ،ووقود التدفئة الطهي ،والمالبس الدافئة ،والبطانيات،

الغذائية (منذ  22تشرين األول /أكتوبر)

وتُشكل هذه االحتياجات أولوية.

االستجابة:


تم توزيع  2،186مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية ،و 1،121مجموعة من المالبس في المخيمات ،باإلضافة إلى  961مجموعة من اللوازم غير
الغذائية إلى األُسر الضعيفة خارج المخيمات خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
.
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منذ بداية االستجابة ،تم توزيع ما مجموعه  11،412مجموعة من اللوازم غير الغذائية ( 11،121مجموعة متنقلة من اللوازم غير الغذائية81،116 ،
مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية) إلى  941،981شخصاً .باإلضافة إلى ذلك تم توزيع  11،111مجموع ًة من لوازم الشتاء ،وتضمنت

سخانات ،وحصير ح اررية ،وجراكن للحصول على الوقود ،إلى  241،426شخصاً .وتم أيضاً توزيع حوالي  218،141مجموعة مالبس.


خالل األسبوع الماضي ،تم توزيع سلع موسمية تكميلية مثل البطانيات والسجاد ،ومواقد ،ومدافئ إلى أكثر من  2،191أُسرة ،وبذلك يصل مجموع األُسر

التي تسلمت هذه اللوازم التكميلية منذ  22تشرين األول /أكتوبر إلى أكثر من  21،228أُسرة.


تم تركيب أو توزيع ما يقرب من  226مجموعة للمأوى في حاالت الطوارئ خارج المخيمات في األحياء السكنية في أقضية الموصل ،وتكريت ،والحمدانية.
كما تم تركيب  121خيمة في مواقع الطوارئ في الحاج علي وقاعدة القيارة ،وتوزيع حوالي  689مجموعة من مجموعات سد المنافذ في تكريت.



تم نصب ما مجموعه  14،222خيمة عائلية لتوفير المأوى في المخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي  114،211شخص ،مع توزيع ما مجموعه 2،211
مجموعة من مجموعات المأوى في حاالت الطوارئ 4،921 ،مجموعة من لوازم سد المنافذ في حاالت الطوارئ منذ  22تشرين األول /أكتوبر ،ويستفيد
منها ما يقرب من  21،191شخص ًا.

الثغرات والمعوقات:


تشير التقارير إلى وجود ثغرة رئيسية في الحصول على وقود الطبخ والتدفئة في بعض المخيمات والمناطق التي أمكن الوصول إليها حديثا.

األمن الغذائي
االحتياجات:


تحتاج األُسر النازحة والفئة السكانية الضعيفة في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً إلى األغذية الجاهزة،

ومن ثم األغذية الجافة .ويجري تقديم هذه المساعدة إلى األُسر النازحة فور وصولها الى مواقع التدقيق األمني

والمخيمات.


تُشير األُسر في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً إلى شحة فرص العمل ،كما أشارت بعض األُسر إلى عدم
تسلمها الحصص الغذائية التي تقدمها الحكومة.

14،461
شخصاً تم الوصول إليهم من خالل

الحصص الغذائية التي تكفي لمدة 11
من  11-11كانون الثاني 1122

االستجابة:


خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،قام الشركاء بتوزيع حصص غذائية جافة ل  4،618أُسرة ( 14،461شخصاً) .وجرت التوزيعات على  2،111أُسرة

( 9،111شخصاً) في موقع الطوارئ في قاعدة القيارة ،و 911أُسرة ( 1،189شخصاً) موقع الطوارئ في الحاج علي ،و 2،491أُسرة ( 2،181شخصاً)
في مخيم حسن شام  ،M2و 191أُسرة ( 2،181شخصاً) في حسن شام  ،U3و 921أُسرة ( 9،919شخصاً) في الجزء الذي جرى توسيعه من مخيم

جدعة  ،9و 111أسرة ( 1،919شخصاً) في مخيم جدعة ،و 211أسرة ( 1،181شخصاً) في مخيم خازر.


أشار الشركاء إلى توزيع المعونات الغذائية الجاهزة لألكل في حاالت الطوارئ خالل األسبوع إلى  1،264أسرة ( 26،111شخص ًا) .وجرى التوزيع على 18



تم توزيع المواد الغذائية في حاالت الطوارئ في شرق مدينة الموصل على النحو التالي :حي البريد  1،411أسرة ( 21،489شخصاً) ،وفي حي الرفاق



قامت و ازرة الهجرة والمهجرين بتوزيع  14،111حصة جاهزة لألكل ،و 811حصة غذائية جافة في األسبوع الماضي ،بما في ذلك  11،111حصة جاهزة

أسرة ( 211شخص ًا) في قرية تلول الخام ،و 18أسرة ( 261شخصاً) ،و 308أسرة ( 2،941شخصاً) في قرية ايجبا.
والمثنى  282أسرة ( 1،619شخصاً) وفي القوسيات والكفاءات 281 ،أسرة ( 611شخص).

لألكل ،شرق مدينة الموصل ،و 811حصة غذائية جافة و 21،111حصة جاهزة لألكل في مخيم جدعة.

الثغرات والمعوقات:


َّ
إن تقييد حركة الماشية بين محافظتي أربيل ونينوى ،وعدم وجود مساحة لرعاية الثروة الحيوانية في المخيمات ،يدفع بعض الناس إلى عدم الرغبة أو عدم
القدرة على االنتقال إلى المخيمات.

.
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الصحة
االحتياجات:


انتشار داء الليشمانيات في مناطق الموصل ،وُيشكل عالج هذه الحالة أولوية في األشهر المقبلة (آذار /مارس،
ونيسان /أبريل).



ستشتد الحاجة إلى خدمات رعاية اإلصابات عندما يدخل القتال غرب الموصل في المناطق المكتظة بالسكان.



هناك حاجة ماسة لخدمات الدم في منشآت رعاية اإلصابات.

469،614
شخصاً تلقوا استشارة طبية منذ 22
تشرين األول /أكتوبر

االستجابة:


أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه  11،281استشارة طبية خالل الفترة المشمولة بالتقرير .من بين هذه االستشارات ،تم تقديم  1،184استشارة
لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  9سنوات.



تم تقديم  2،229استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية هذا األسبوع .وبلغ العدد الكلي لإلحاالت الطبية في حاالت الطوارئ هذا األسبوع  412حالة ،ومن بين
هذه ،تمت إحالة  86حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة .كما تم تقديم حوالي  21استشارة للصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي.



تم تقديم  224لقاحاً ضد شلل األطفال والحصبة واستهدفت األطفال دون سن  29عاماً هذا األسبوع.



استقبل مستشفى القيارة المعدات الطبية واألثاث إلدارة حاالت ما بعد الجراحة المتوقعة بسبب الهجوم العسكري الجديد في غرب الموصل.



واصلت ثمانية عيادات طبية متنقلة في أقضية الحمدانية والقيارة تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية للنازحين والمجتمعات المضيفة.

الثغرات والمعوقات:


القدرة غير كافية للحصول على الرعاية الالحقة للعمليات الجراحية.



تحتاج مراكز استقرار الحالة الصحية لإلصابات ،والمستشفيات الميدانية إلى المزيد من األخصائيين في مجال اإلصابات.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
االحتياجات:


ال يصل ما يكفي من المياه الصالحة للشرب إلى شرق مدينة الموصل.



هناك حاجة إلى مرافق المياه والصرف الصحي الكافية في المدارس في المناطق التي أمكن الوصول حديثاً.



المستعادة حديثاً.
هناك حاجة إلدارة النفايات الصلبة في شرق مدينة الموصل وغيرها من المناطق ُ

2،214،462
شخصاً داخل وخارج المخيمات

يحصلون على خدمات المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية.

االستجابة:



يتلقى  211،946نازحاً ( 12،912أُسرة) خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات ومواقع العبور المؤقتة القائمة.

بدأت محطة الساهرون لمعالجة المياه بالعمل مؤخ اًر ،وتقوم بتوفير مياه األنابيب إلى  21،111شخص في أربعة أحياء سكنية بمعدل  1،111متر مكعب
في الساعة ،وكانت توفر كمية مياه إضافية تصل إلى  2،111متر مكعب في اليوم الواحد من المياه بالصهاريج إلى  21حياً سكنياً آخر شرق مدينة

الموصل .وكانت المولدة في هذه المحطة قد أُصيبت بنيران عشوائية في  21شباط/فبراير ،مما أدى إلى تعطلها المحطة عن العمل.


تتواصل عملية نقل المياه الصالحة للشرب بالصهاريج بمعدل  1،111متر مكعب في اليوم الواحد إلى  16حي ًا سكنياً .كما تم نقل مياه الشرب إلى تلكيف،



تم توزيع أقراص تنقية المياه إلى مراكز الرعاية الصحية األولية المحلية لمعالجة المياه من اآلبار الضحلة.

وتلسقف ،والقوسيات من بئر في الشالالت شرق الموصل .وتم نقل  612متر مكعب من المياه بالصهاريج إلى هذه القرى منذ  12كانون الثاني /يناير

.
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القيام بتوزيع اللوازم غير الغذائية للمياه والصرف الصحي في حاالت الطوارئ إلى  12،111شخص ( 29،111أسرة) في شرق مدينة الموصل خالل
الفترة المشمولة بالتقرير.



تم إعداد مساحات لخدمات المياه والصرف الصحي الجاهزة في المخيمات ومواقع الطوارئ ،و 42،182مساحة في مواقع العبور ،لخدمة 199،291
شخص من النازحين المحتملين.



َّ
إن شبكة مياه األنابيب التي تم تركيبها ألول  1،211قطعة في الحاج علي تعمل اآلن ،وتغطي متطلبات مياه الشرب ل  1211قطعة.

الثغرات والمعوقات:


هناك فجوة كبيرة في تغطية خدمات المياه والصرف الصحي إلى قطع األرض المتبقية في الحاج علي ،والتي يبلغ عددها  1،111قطعة.



هناك حاجة إلى التمويل إلعادة تأهيل محطات معالجة المياه على وجه السرعة لتقديم المياه الصالحة للشرب بطريقة مستدامة.

الحماية
االحتياجات:


هناك حاجة لزيادة أنشطة الحماية في مناطق شرق الموصل.



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



هناك حاجة إلى تحليل حجم التلوث بأخطار المتفجرات ،حيث بلغ التلوث مناطق شاسعة.

112،911
شخصاً تلقوا المساعدة الخاصة بالحماية
منذ  22تشرين األول /أكتوبر

االستجابة:


تم الوصول إلى  194،111شخص من خالل شركاء الحماية منذ  22تشرين األول /أكتوبر.



أُجري  16تقييماً سريعاً للحماية منذ  22تشرين األول /أكتوبر داخل وخارج المخيمات.



تم الوصول إلى  1،181أُسرة ( 48،689شخصاً) من قبل فرق رصد الحماية منذ  22تشرين األول /أكتوبر؛ كما تم الوصول إلى  26،611شخصاً آخر



خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تلقى  6،221طفالً ( 4،211فتاة ،و 4،192فتى) الدعم النفسي واالجتماعي ،وتلقى  9،829طفالً ( 1،211فتاة ،و1،121

من خالل الدعم النفسي واالجتماعي العام ،وقد تمت إحالة  21،181حالة من قبل فرق الحماية المتنقلة لتقديم المساعدة المتخصصة.

فتى) اإلسعافات األولية النفسية .ومنذ  22تشرين األول /أكتوبر ،تلقى  18،811طفالً ( 22،428فتاة 21،292 ،فتى) الدعم النفسي واالجتماعي .كما

تلقى  11،114طفالً آخر ( 26،848فتاة 11،166 ،فتى) اإلسعافات األولية النفسية.



فتى) خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،وبذلك يصل العدد ال ُكلي إلى
تم تسجيل  19طفالً من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ( 6فتياتً 22 ،
فتى) منذ  22تشرين األول /أكتوبر .وتم جمع شمل  12طفالً من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين مع أُسرهم (219
 611طفالً ( 124فتاة ،وً 948

فتى) منذ
فتى) منذ  22تشرين األول /أكتوبر ،وبذلك يصل العدد ال ُكلي لألطفال الذين تم جمع شملهم مع أُسرهم إلى  219( 112فتاة ،وً 198
فتاة ،وً 198
فتى) الذين لديهم مخاوف تتعلق بالحماية للحصول على
 22تشرين األول /أكتوبر .باإلضافة إلى ذلك ،تمت إحالة  1،422طفالً ( 2،114فتاة ،وً 2،122
الخدمات المتخصصة منذ  22تشرين األول /أكتوبر.



يواصل شركاء المجموعة الفرعية لألعمال المتعلقة باأللغام عمليات التطهير .وخالل الفترة المشمولة بالتقرير أُجريت  1تقييمات وأعمال تطهير في المدارس
المنقذة للحياة ل  81،182شخصاً منذ بداية عملية الموصل.
في مناطق شرق الموصل ،وخمسة في القيارة .كما تم تقديم توعية حول مخاطر األلغام ُ

الثغرات والمعوقات:


َّ
إن غياب المساعدة القانونية للمحتجزين البالغين في شمال غرب نينوى ُيشكل فجوة كبيرة.

.
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التعليم

18،211

االحتياجات:


ال في سن الدراسة من النازحين ،ومن بين هؤالء ،فإن  18،621طفالً ال يتلقون أي نوع من
هناك  91،911طف ً
التعليم النظامي.

فتى وفتاة تم تسجيلهم في  19من
ً
المساحات التعليمية المؤقتة

االستجابة:
تلقى في األسبوع الماضي ما مجموعه  1،121طفل من النازحين ( 2،111فتى 2،822 ،فتاة) الدعم في برامج التعلم غير النظامي للمرة األولى في مخيمات



خازر ،وحسن شام وجدعة ،ومواقع الطوارئ في الحاج علي وقاعدة القيارة .وكذلك في بلدات داقوق وتكريت.


يشارك ما مجموعه  18،211طفل من النازحين ( 21،411فتاة 21،168 ،فتى) في البرامج التعليمية في المساحات المؤقتة للتعلم في مخيمات خازر،
وحسن شام ،وجدعة ،وزيلكان ،وقيماوة ،ومواقع الطوارئ في الحاج علي وقاعدة القيارة ،وكذلك في الفصول الدراسية التي تم تأهيلها في تكريت والعلم ،وحي
القادسية شرق مدينة الموصل.




تم تسجيل  1،129طفالً ( %99فتيات) في البرامج التعليمية في مخيم حسن شام.

تم توفير لوازم الطالب إلى  2،821طفالً ( %92فتيات) في مخيمي حسن شام وخازر.

الثغرات والمعوقات:


ُّ
تشتد حاجة إلى المزيد من المعلمين ،إذ هناك حالياً ستة متطوعين من المدرسين فقط لدعم  2،629طفالً.



لم تخضع جميع المدارس التي فتحتها مديرية تربية نينوى في شرق مدينة الموصل إلى المسح الصحيح ألخطار المتفجرات.



المستعادة حديث ًا.
هناك حاجة إلى لكتب المدرسية في المخيمات والمناطق ُ
هناك حاجة إلى إصالحات طفيفة واعادة تأهيل للمدارس في شرق مدينة الموصل لضمان إعادة فتح المدارس بصورة آمنة.



الدعم اللوجستي
المساحة التخزينية المتوفرة:


 11،222متر مكعب ( %41منه مشغول).

االستجابة:


متر مكعب ًا من اللوازم
في الفترة ما بين  22تشرين األول /أكتوبر ،و 21شباط /فبراير ،تسلمت المجموعة  11،128اً



قامت مجموعة الدعم اللوجستي بتسهيل نقل  2،911خيمة عائلية إضافية إلى موقع الطوارئ في قاعدة القيارة

غير الغذائية ،والتي تعادل  8،441طناً مترياً بالنيابة عن  11منظمة إنسانية.

122

متر مكعباً
اً

من المواد غير الغذائية تم تسلمها خالل

بالتعاون مع و ازرة الهجرة والمهجرين والمنظمة الدولية للهجرة هذا األسبوع ،وذلك لتوسيع قدرة مخيم الحالية في

هذا األسبوع

المنطقة .وبهذا يصل عدد الخيام التي تم تسهيل نقلها منذ بداية عمليات الموصل إلى  ،8،411وهي كافية الستيعاب  16،111نازح.


قامت مجموعة الدعم اللوجستي في األسبوع الماضي بزيارات ميدانية لمنشآت التخزين المشترك في قاعدة القيارة والحاج علي ،وذلك للتنسيق مع الشركاء
وتقييم أي ثغرات أو ازدواجية في الجهود.



تتواصل عمليات التخليص الجمركي في نقطة تقديم الخدمات الموحدة بتمرير الطلبات ،وقامت بالتنسيق المباشر مع هيئة الرقابة الطبية في كوردستان من
أجل تسهيل تخليص المواد الصحية بطريقة أفضل.
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الثغرات والمعوقات:


ال يوجد شيء مهم لإلبالغ.

االتصاالت في حاالت الطوارئ


تقوم مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ ،بتقديم خدمات اإلنترنت واالتصاالت األمنية إلى الشركاء في المجال
اإلنساني في مكتب أيادي الرحمة في القيارة وفي مكتب منظمة الهجرة الدولية في موقع الطوارئ في قاعدة القيارة.

يجري تقديم المساعدة للمنظمات غير

الحكومية من خالل دعم البنية التحتية

الثغرات والمعوقات:


يومياً
لالتصاالت اإلنسانية

ال يوجد شيء مهم لإلبالغ.

التنسيق والخدمات والمشتركة

يومياً

االستجابة:


تلقى مركز معلومات النازحين في العراق  111مكالمة تتعلق بأوضاع الموصل في األسبوع الماضي .وكانت
حوالي  %61من االتصاالت من رجال ،في حين كانت غالبية االتصاالت تتعلق بالمساعدة الغذائية ،باإلضافة

تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل
منذ  22تشرين األول /أكتوبر

إلى تلقي اتصاالت عديدة من الموصل حول صعوبة الحصول على المياه .وكان الطلب على المساعدة الغذائية بنسبة  %21من المتصلين .وقد تساءل
العديد من العائدين مؤخ اًر إلى مدينة الموصل عن كيفية استرجاع وثائقهم الرسمية.



اعتبا ار من  21شباط /فبراير ،أشارت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بأن هناك  291،118نازحاً ( 18،898أُسرة) نتيجة لألعمال الحربية
في مدينة الموصل وأطرافها التي بدأت يوم  22تشرين األول /أكتوبر .1128

الثغرات والمعوقات:


ال يوجد شيء مهم لإلبالغ.

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 التي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل ،ويرأسها منسق الشؤون اإلنسانية ،ويلتقون مرتين في األسبوع ،أو حسب الحاجة .وال يزال الفريق
القُطري اإلنساني يمثل هيكل التنسيق االستراتيجي بين األُمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة لإلشراف على االستجابة اإلنسانية في العراق .وسيقوم الفريق
المهجرين ،ومكتب األُمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،باالجتماع مرة واحدة في
العامل المشترك ،الذي يتألف من المركز المشترك لتنسيق األزمات ،وو ازرة الهجرة و ُ
كل اسبوعين لضمان التنسيق التشغيلي لالستجابة اإلنسانية للموصل .قامت أوتشا بتأسيس مركز العمليات اإلنسانية المتخصص في أربيل .ويعقد اجتماع بين هذا
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المهجرين ،والمركز المشترك لتنسيق األزمات ،والمركز المشترك للتنسيق والرصد ،ومنسقي المجموعات كل أسبوع .ويقوم إطار التنسيق
المركز المتخصص وو ازرة الهجرة و ُ

اإلنساني المدني-العسكري الدولي بمهمة تسهيل وصول المساعدات اإلنسانية وحماية المدنيين ،وضمان أمن العاملين في مجال المساعدات اإلنسانية.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ
السيد دايميان رانسيrance@un.org ،
وللمعلومات األخرى ،يرجى زيارة www.reliefweb.int
ولإلضافة والحذف من قائمة اإلرسالhttp://bit.ly/2dDYK3D :

خلفية عن األزمة
اندلع الصراع المسلح وأعمال العنف على نطاق واسع في العراق في كانون الثاني /يناير عام  .1124وتركز في البداية في محافظة األنبار ،وتضررت بالتحديد

مدينتي الرمادي والفلوجة ،وتنامت آثار العنف بسرعة وتسببت في نزوح أكثر من  911،111شخص بحلول شهر أيار /مايو .وفي شهر حزيران /يونيو  ،1124قام
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 ومنهجية 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  21ماليين شخص .ومنذ كانون الثاني /يناير  ،1124نزح أكثر من  4ماليين شخص بسبب العنف ،ومن بين
هؤالء ،هناك  1ماليين نازح في الوقت الحالي.
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