العراق :االستجابة اإلنسانية للموصل
تقرير الوضع اإلنساني رقم  03(91كانون الثاني –  5شباط )7392

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  90شباط /فبراير .2016

أبرز األحداث
 اعتبا اًر من  5شباط /فبراير  ،7392هناك حوالي  917،333نازح

بسبب األزمة الطارئة في الموصل .وبشكل عام ،نزح أكثر من
ٍ
شخص من
 913،333شخص ،وكان هناك حوالي 03،333

العائدين.
 ال تزال هناك شحة في الغذاء والماء والوقود في غرب الموصل،
األمر الذي أدى إلى اتباع آليات التكيف السلبية .ومن المحتمل جداً
أن يستمر الوضع اإلنساني في التدهور كلما كانت خطوط اإلمداد

التجارية مقطوعة ،وال يمكن تجديد المخزونات.
 يستمر توسع نطاق وصول المساعدات اإلنسانية ،وللمرة األولى،
تمكن الشركاء من الوصول إلى المحتاجين في بلدتي تلكيف وتل
عبطة.

 التحق تقريب ًا ٍ 70،333
طفل في البرامج التعليمية النظامية في
مدارس الخيام في مواقع النزوح.

1،109

مساحة سكنية ُمتاحة حاليًا
الجدد في المخيمات
للوافدين ُ
ومواقع الطوارئ

919،221

نازح حاليًا في المخيمات
ومواقع الطوارئ

002،105

شخص نزحوا بسبب القتال

الدائر في مدينة الموصل (منذ
 92تشرين األول /أكتوبر)

012،202

شخص تسلموا اللوازم األُسرية
بما في ذلك مجموعات فصل

الشتاء (منذ  92تشرين األول/
أكتوبر)

113،579

752

شخص داخل وخارج المخيمات

شخص تلقوا خدمات الحماية

حصلوا على خدمات الماء

(منذ  92تشرين األول /أكتوبر)

والصرف الصحي

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
منذ استعادة قوات األمن العراقية شرق مدينة الموصل وانخفاض األعمال الحربية ،انخفض معدل النزوح ،وبات دون تغيير نسبياً منذ  9شباط /فبراير .واعتبا اًر من 5

شباط /فبراير ،كان هناك  919،221شخص نازح تقريباً؛ أي نفس العدد في  71كانون الثاني /يناير .وحدثت بعض حركات النزوح الصغيرة من األحياء السكنية

الشمالية الشرقية على ضفاف النهر نتيجة إطالق نيران غير مباشرة من الضفة الغربية ،إال َّ
أن حاالت العودة إلى المدينة من المخيمات ومواقع الطوارئ حالياً كانت

بنسبة أكبر ،حيث عاد  0،233شخص لمنازلهم في شرق الموصل من مخيمات خازر وحسن شام في الفترة ما بين  72كانون الثاني /يناير ،و 7شباط /فبراير.

بينما يتحسن الوضع اإلنساني في شرق الموصل ،تستمر األوضاع في غرب الموصل بالتدهور ،وذلك وفقاً لتحليل أُجري في النصف الثاني من كانون الثاني /يناير.
ويتسم الوضع في مناطق شرق الموصل بانخفاض القوة الشرائية للغذاء :ويمكن للسكان الضعفاء مثل العمال في شرق الموصل شراء أقل من ثلثي الطعام الذي كان

يمكن ش ارئه في أربيل.
ووفق ًا للتقييمات ،فإن الغذاء متوفر أيض ًا في غرب الموصل على الرغم من أن المخزونات المتاحة تجاري ًا آخذة في التضاؤل ،واألسعار تصل حوالي إلى ضعف ما هي
عليه في شرق الموصل ،مما يعني أن األُسر في الجانب الغربي تستهلك نظاماً غذائياً متناقصاً وغير متنوع .الفواكه والخضروات الطازجة نادرة جداً -وخاصة الفواكه

والخضروات واألسماك –وا َّن الحليب المجفف الذي في العادة يتغذى عليه األطفال دون سن  ،9يكاد يكون معدوماً .وتضررت بشدة األُسر ذات الدخل المنخفضَّ .
إن

انعدام فرص الحصول على الدخل يؤثر على قدرة الناس على تلبية االحتياجات الغذائية لألسرة ،األمر الذي يؤدى إلى االعتماد على استراتيجيات التكيف السلبية.

وتُشير التقارير إلى َّ
إن نقص المياه الصالحة للشرب ونقص الوقود هي من االحتياجات األكثر أهمية .ويتوفر الماء الصالح للشرب لمدة ساعة إلى ساعة ونصف كل
يومين أو ثالثة أيام في األحياء السكنية الشمالية والشرقية من الجزء الغربي من المدينة ،إال َّ
أن بعض األحياء في الجنوب والغرب ال يحصلون على المياه الصالحة

للشرب بتاتاً .وقد ارتفع سعر النفط األبيض ثمانية أضعاف ،إن توفر ،وارتفع سعر الغاز أربعة عشر مرة مما كان عليه في حزيران /يونيو ًّ .7390
إن النفط األبيض

اآلن في متناول أغنى العائالت فقط .وعالوة على ذلك ،تُشير التقارير إلى قطع إمدادات الكهرباء لعدة أسابيع .وقد دفع نقص الوقود العديد من العائالت إلى حرق
الخشب واألثاث والبالستيك والقمامة للتدفئة.
ال يزال هناك قلق كبير في أوساط المجتمع اإلنساني على سالمة المدنيين المحاصرين في غرب الموصل .وتحسباً لعمليات عسكرية الستعادة السيطرة على الجانب

الغربي من الموصل ،يعمل الشركاء في المجال اإلنساني بشكل وثيق مع الحكومة لالستعداد لمختلف السيناريوهات اإلنسانية المحتملة .ويجري حالياً إعداد المخيمات
ومواقع الطوارئ إليواء السكان الفارين عند استئناف العمليات العسكرية.

تتواصل الفرص التعليمية لألطفال النازحين من الموصل وفي مجتمعات العائدين في شرق المدينة بالتوسع .إذ التحق نحو  70،333طفل من النازحين في برامج التعليم
غير النظامي في مدارس الخيام في مواقع النزوح والمخيمات .وقامت مديرية تربية نينوى بتسجيل  933،333طفل في برامجها ،والذين سيعودون إلى المدرسة في أقرب
ممكن بعد فتح المدارس ،وتقوم  23مدرسة في شرق الموصل بإعادة تسجيل األطفال من خالل حملة "العودة إلى المدرسة" .تعد األضرار التي لحقت بالبنية التحتية
المستعادة حديثاً.
خالل القتال ووجود بقايا المتفجرات في فناء المدرسة من العوامل المهمة التي تعمل على تأخير إعادة فتح المدارس في شرق الموصل والمناطق ُ
تتواصل عملية الوصول اإلنساني بالتوسع .وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،وصل الشركاء في المجال اإلنساني إلى الناس في تلكيف على بعد  73كيلومت اًر شمال شرق
الموصل ،وتل عبطة ،تقريب ًا  23كيلومت اًر إلى الغرب ،وكانت تلك المرة األولى التي يصل فيها الشركاء للسكان هناك .وتم تسليم مساعدة القطاعات المتعددة إلى أكثر
من  91،033شخص ( 7،533أسرة) في تل عبطة ،بما في ذلك المياه ولوازم النظافة الصحية واألدوات المنزلية والمالبس الشتوية.

التمويل
يواصل الشركاء في المجال اإلنساني حشد التمويل الالزم للعمل اإلنساني .وقد تلقى النداء العاجل للموصل الذي أُطلق في تموز /يوليو  7391نسبة  %12من التمويل
المطلوب لالستعداد 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  103مليون
المسبق لخطة االستجابة اإلنسانية لعام  7392للعراقُ ،
شهر كانون األول /ديسمبر ،أطلق الشركاء ال ُملخص التنفيذي ُ

.
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دوالر أمريكي للوصول إلى  5.2مليون عراقي .ومن هذا المبلغ ،هناك حاجة لحوالي  523مليون دوالر أمريكي لعملية الموصلَّ .
أن خطة االستجابة اإلنسانية الكاملة
لعام  7392في طور وضع اللمسات األخيرة.

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.

723،755
شخص تسلموا حصص آلية

االستجابة السريعة (منذ  92تشرين
األول /أكتوبر)

االستجابة:


خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،قام شركاء آلية االستجابة السريعة بتوزيع  7،517حصة من مجموعات الطوارئ إلى  7،322أُسرةً ،ويستفاد منها 99،722
شخصاً ،بما في ذلك  1،730طفل .وتم توزيع معظم المجموعات على األُسر النازحة الوافدة الى مواقع قاعدة القيارة وجدعة والحاج علي ( 2،522شخصاً)،

يليها الحمدانية ( 9،252شخصاً) ،وحسن شام وخازر ( 122شخصاً) ،والشيخان ( 131شخص) ،وبغداد -الطارمية ( 072شخصاً) .ومخيم ديبكة (99
شخصاً).



منذ  92تشرين األول /أكتوبر ،قام شركاء آلية االستجابة السريعة بتوزيع مجموعات الطوارئ على  723،755شخصاً ( 950،970طفالً) ،وكان من ضمنهم



تتكون مجموعة آلية االستجابة السريعة من  97كيلو غراماً من حصص االستجابة الفورية التموينية ،ومجموعة النظافة التي تكفي لمدة أسبوع لكل أُسرة،

 03،911شخصاً في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً في مناطق شرق مدينة الموصل.

وكذلك  97لت اًر من مياه الشرب ،وحاويات المياه .كما ضمت لوازماً نسائية كلما كان ذلك ممكناً.

الثغرات والمعوقات:


المستعادة ،بسبب األوضاع األمنية غير المناسبة في مواقع التوزيع.
يواجه شركاء آلية االستجابة السريعة تحديات أثناء عمليات التوزيع في أحد المناطق ُ

تنسيق وادارة المخيم
االحتياجات:


لجأ  902،211شخصاً 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 إلى

تقليل أعداد النازحين في المخيمات ،وبذلك تشتد الحاجة إلى مساعدة العائدين.


1،109
قطعة سكنية متوفرة اآلن للنازحين

الجدد في المخيمات ومواقع الطوارئ
ُ

َّ
إن مخيمات قيماوة والعلم اآلن مأهولة بالكامل ،وا َّن الطاقة االستيعابية العامة الستقبال المزيد من األُسر محدودة .وهناك مساحات سكنية متوفرة في حسن
الجدد عقب حاالت العودة.
شام والخازر الستيعاب النازحين ُ

.
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االستجابة:


ل زيادة القدرة على تلبية احتياجات الناس القادمين من غرب الموصل ،تقوم محافظة نينوى ببناء موقعين إضافيين :السالمية ( 7،333قطعة سكنية) وبرطلة
( 0،333قطعة سكنية) .ويستمر العمل على حمام العليل أيضاً ،كما يتواصل التنسيق مع السلطات المحلية والشركاء لتوفير الخدمات في تلك المواقع.



تستمر أعمال توسيع مخيم جدعة الرابع ومواقع الطوارئ في قاعدة القيارة والحاج علي.



تواصل المجموعة التعامل مع السلطات المحلية لتسهيل التنسيق لتخطيط المخيم ،ودعوة الشركاء في المجال اإلنساني والسلطات المحلية لمعالجة الثغرات
ذات األولوية المحددة في مواقع الطوارئ والمخيمات.



تقوم المجموعة ب التخزين المسبق لمواقع جديدة تحت اإلنشاء لتجنب ازدواجية األنشطة وتحسين التأهب لالستجابة لغرب الموصل.

الثغرات والمعوقات:


ال تزال مسألة المياه والصرف الصحي واحدة من الثغرات الرئيسية في موقعي جدعة الرابع والحاج علي .وتستمر مجموعة تنسيق وادارة المخيمات القيام
بزيارات ميدانية ورصد المواقع من أجل دعوة مع الشركاء المعنيين.

المأوى واللوازم غير الغذائية
االحتياجات:


012،202
شخصاً حصل على اللوازم غير

َّ
إن الدعم في توفير اللوازم الشتوية مثل لوازم تدفئة الخيام ،وتوفير وسائل التدفئة ،والوقود ،والمالبس الدافئة،

الغذائية (منذ  92تشرين األول /أكتوبر)

والبطانيات ُي ُّ
عد من االحتياجات ذات األولوية.

االستجابة:


تم توزيع  7،310مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية ،وتوزيع  911مجموعة من لوازم فصل الشتاء في المخيمات خالل الفترة المشمولة بالتقرير،
كما تم توزيع  9،229مجموعة من اللوازم غير الغذائية ،و 9،097مجموعة من لوازم فصل الشتاء على الفئات السكانية الضعيفة خارج المخيمات .باإلضافة
إلى ذلك ،تسلمت  9،039أُسرة اللوازم الشتوية في المخيمات وخارج المخيمات.



منذ  92تشرين األول /أكتوبر ،تم توزيع ما مجموعه  20،970مجموعة من اللوازم غير الغذائية (المتنقلة واألساسية) إلى  012،202شخصاً .كما تم

توزيع  79،192مجموعةً من لوازم الشتاء ،وتضمنت سخانات ،وحصير ح اررية ،وجراكن للحصول على الوقود ،إلى  909،537شخص ًا .وتم أيضاً توزيع
حوالي  937،000مجموعة مالبس.



تم توزيع سلع موسمية تكميلية مثل البطانيات والسجاد ،ومواقد ،ومدافئ إلى أكثر من  9،075أُسرة حسب الحاجة ،وبذلك يصل مجموع األُسر التي تسلمت
هذه اللوازم التكميلية منذ  92تشرين األول /أكتوبر إلى أكثر من  23،390أُسرة.




حتى اآلن ،تم تركيب ما مجموعه  71،951خيمة عائلية لتوفير المأوى في المخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي  920،153شخصاً.

تم توزيع ما مجموعه  0،120مجموعة من مجموعات المأوى في حاالت الطوارئ و 7،002مجموعة من لوازم سد المنافذ في حاالت الطوارئ منذ 92

تشرين األول /أكتوبر ،ويستفيد منها ما يقرب من  02،333شخص.

الثغرات والمعوقات:


تشير التقارير إلى َّ
أن الفجوة الرئيسية تمكن في الحصول على وقود الطبخ والتدفئة في بعض المخيمات والمناطق التي أمكن الوصول إليها حديثا ،في حين
تم تقديم طلب للحصول على المزيد من البطانيات والفرش أيضاً.




َّ
إن الوصول إلى ضواحي شرق مدينة الموصل ال يزال محدودًا لبعض الشركاء بسبب القيود األمنية.

ال تزال تُشكل أنشطة اإلبالغ تحدي ًا لعدد من الشركاء ،فيما ال يقوم البعض اآلخر بتنسيق أنشطتهم بالشكل الكافي.

.
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األمن الغذائي
االحتياجات:


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

02،735
شخصاً تم الوصول إليهم من خالل

الحصص الغذائية التي تكفي لمدة 03
من  03كانون الثاني – 0

االستجابة:


شباط7392

خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،قام الشركاء بتوزيع حصص غذائية جافة ل  1،009أُسرة ( 02،735شخصاً)،

ومنهم  0،230أُسرة ( 70،395شخص ًا) في حسن شام  M2وحسن شام  U3وخازر  M1وموقع الطوارئ في قاعدة القيارة وحاج علي ،ومخيم جدعة،

و 0،102أسرة ( 70،913شخص) في قرى كاني حرامي ،وكازاخان ،والتحرير ،والمالحة بكر ،والسعدية ،والشمالي ،والسعدية شاهر ،والعوجة ،وبيجوانية
السفلى ،وبشمايا ،والهوت ،والفارسية السفلى ،وجدالة اونوك.


قام شركاء المجموعة بتوزيع حصص غذائية جاهزة لألكل على  5،317أُسرة ( 77،127شخصاً) في األحياء السكنية في شرق مدينة الموصل ،ومنها



المهجرين بتوزيع  5،159حصة غذائية جافة في مخيم حسن شام ،وأربيل ،والخازر .كما قامت الو ازرة بتوزيع الحصص الغذائية
قامت و ازرة الهجرة و ُ

الصديق ،والبلديات ،و 2نيسان.

الجاهزة إلى  10شخصاً في أربيل.

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.

الصحة
االحتياجات:


هناك حاجة كبيرة إلى خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية في شرق مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها.



هناك نقص في سيارات اإلسعاف في مناطق شرق مدينة الموصل لنقل المصابين والحاالت الطبية الطارئة.

002،105
شخصًا تلقوا استشارة طبية منذ 92
تشرين األول /أكتوبر

االستجابة:


أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه  75،975استشارة خالل الفترة المشمولة بالتقرير .من بين هذه االستشارات ،تم تقديم  0،293استشارة لألطفال
الذين تقل أعمارهم عن  5سنوات.



تم تقديم  7،002استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية .ومن بين هؤالء ،تمت إحالة  511حالة ،ومن ضمنها  971احالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو
الوالدة.




أجريت حملة تحصين ضد شلل األطفال والحصبة واستهدفت  252طفالً في دون سن  95عاماً.

يتواصل تقديم الخدمات الصحية في مركز استقبال النركزلية من خالل الفرق الطبية المتنقلة .ومن بين النازحين البالغ عددهم  131الذين وصلوا خالل الفترة
المشمولة بالتقرير ،فقد تلقى  012نازحاً الخدمات االستشارية ،وكان من ضمنهم  21طفالً تحت  5أعوام.
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الثغرات والمعوقات:


تحتاج مراكز استقرار الحالة الصحية لإلصابات والمستشفيات الميدانية إلى المزيد من األطباء األخصائيين ،حيث أن أعداد المستشفيات الميدانية في تزايد.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
االحتياجات:


ال تزال هناك حاجة ماسة لتوفير امدادات كافية من المياه الصالحة للشرب ،وادارة النفايات الصلبة في مناطق شرق



مدينة الموصل.
تمت اإلشارة إلى الحاجة الكبيرة إلى توفير خدمات مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس في المناطق
ال ُمستعادة .ويجري البحث عن شركاء بشكل عاجل لدعم إصالحات سريعة لمرافق المياه والصرف الصحي لدعم
إعادة فتح المدرسة.

113،579
شخصاً داخل وخارج المخيمات

يحصلون على خدمات المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية.

االستجابة:



يتلقى  905،120نازحاً ( 77،110أُسرة) خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات ومواقع العبور المؤقتة القائمة.

الجدد بعملية نقل المياه بالصهاريج من محطة معالجة المياه في الساهرون إلى  97حياً سكنياً في شرق الموصل بمعدل  9،333متر
يقوم أحد الشركاء ُ
مكعب في اليوم الواحد .ويتلقى السكان في  72حياً سكنياً المياه الصالحة للشرب ،وبمعدل  7،033متر مكعب في اليوم الواحد.

متر مكعباً من خالل النقل
المستعادة حديثاً شمال شرق الموصل (حوالي  93،752نسمة) كمية مياه إجمالية قدرها  202اً
تلقت  91قرية في المناطق ُ
بالصهاريج (بمعدل  90.1لت اًر للفرد في اليوم) منذ  72كانون الثاني /يناير .وتشمل المناطق الرئيسية المشمولة قضاء تلكيف ،الذي تم الوصول إليه للمرة
االولى بتأريخ  5شباط /فبراير منذ استعادة المنطقة من خالل نقل المياه بالصهاريج.



تم توزيع المواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ إلى  10،333شخص ( 95،533أُسرة) في مدينة شرق مدينة الموصل خالل األسبوع الذي صدر فيه
التقرير.



تستمر أعمال التشييد في المخيم ،إذ تم إعداد قطع األراضي الجاهزة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات ،و 00،105قطعة ارض في
مواقع الطوارئ لتقديم الخدمة ل  720،350نازحاً.



وصلت نسبة تركيب شبكة مياه األنابيب ألول  7،933وحدة سكنية في موقع الطوارئ في الحاج علي إلى  ،%933وستكون جاهزة للعمل في غضون 0



أيام بعد اختبار الشبكة .وسيقوم اثنان من الشركاء بالبدء بأعمال تركيب مرافق المياه والصرف الصحي ل  0،033وحدة سكنية في األسبوع القادم.
تحسب ًا لقدوم نازحين جدد ،يتواصل العمل على توسيع موقع الطوارئ في قاعدة القيارة .كما تم تحديد شر ٍ
يك وسوف يقوم بتركيب مرافق المياه والصرف
ُ
الصحي ل  0،333وحدة في األسبوع القادم.

الثغرات والمعوقات:


هناك حاجة ماسة لتمويل إعادة تأهيل محطات معالجة المياه لفسح المجال أمام الشركاء لتوفير المياه الصالحة للشرب بطريقة

مستدامة.

الحماية
االحتياجات:


تشير التقارير إلى زيادة حاالت الزواج القسري في العديد من المخيمات.

.
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االستجابة:



تم الوصول إلى  752،330شخصاً من خالل شركاء الحماية منذ  92تشرين األول /أكتوبر.

أُجري  75تقييم ًا سريعاً للحماية منذ  92تشرين األول /أكتوبر داخل وخارج المخيمات .ففي الفترة المشمولة بالتقرير،

752،330
شخصاً تلقوا المساعدة الخاصة بالحماية
منذ  92تشرين األول /أكتوبر

تم إجراء تقييمين للحماية في الحاج علي ومخيم الشهامة .وتم تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بحرية التنقل،
والمخاطر المترتبة على السالمة ،والوصول إلى الخدمات األساسية( ،الخدمات الصحية وخاصة في الحاج علي) ،واحتياجات الحماية للفئة السكانية الضعيفة،



الذين ُيعتقد بأن لديهم صلة بتنظيم داعش .وتُشكل مسألة الحفاظ على الطابع اإلنساني في المخيمات أولوية.
تم الوصول إلى  1،727أُسرة ( 02،233شخص) من قبل فرق رصد الحماية منذ  92تشرين األول /أكتوبر .كما تم الوصول إلى  91،019شخصاً آخر
من خالل الدعم النفسي واالجتماعي العام ،وقد تمت إحالة  2،515حالة من قبل فرق الحماية المتنقلة لتقديم المساعدة المتخصصة.



ال ( 0،517فتاة 0،110
خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تلقى  1،703طفالً ( 0،711فتاة 0،100 ،فتى) الدعم النفسي واالجتماعي ،وتلقى  1،521طف ً

فتى) اإلسعافات األولية النفسية .ومنذ  92تشرين األول /أكتوبر ،تلقى  71،537طفل ( 97،701فتاة 90،711 ،فتى) الدعم النفسي واالجتماعي .كما
تلقى  09،220طفالً آخر ( 95،751فتاة ،و 91،190فتى) اإلسعافات األولية النفسية.



تمت إحالة  02طفالً ( 2فتيات ،و 01فتى) لخدمات إدارة الحالة خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،ليصل المجموع إلى  092طفالً ( 930فتاة 790 ،فتى)

منذ  92تشرين األول /أكتوبر .وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تم تسجيل  931طفل من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ( 73فتاة21 ،



فتى) منذ  92تشرين األول /أكتوبر .وقد تمت إحالة ما مجموعه  7،320طفل (192
فتى) ،وبذلك يصل العدد ال ُكلي إلى  275طفالً ( 700فتاة ،وً 029
ً
فتى) للحصول على خدمات الحماية المتخصصة منذ  92تشرين األول /أكتوبر.
9،915
و
فتاة،
ً

يتواصل شركاء المجموعة الفرعية لألعمال المتعلقة باأللغام بعمليات التطهير في سنجار وتلعفر وبعشيقة والحمدانية والكوير والشورة .والتوعية بمخاطر
األلغام في ديبكة ،والحمدانية ،وبعشيقة ،وتلعفر وسنجار والقيارة ،وحمام العليل والشورة .ومنذ  92تشرين األول /أكتوبر ،استفاد  13،977شخص ًا من دورات
التوعية من مخاطر األلغام .ويواصل الشركاء في المجال اإلنساني اإلبالغ عن وجود شركاء المتفج ارت واإلجراءات المتعلقة باأللغام ،بما في ذلك القيام



المستعادة مؤخ اًر في محافظة نينوى
بالمسح التقني والعمليات العاجلة إلزالة مخاطر المتفجرات في شرق الموصل والمناطق ُ
خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تلقى ما مجموعه  0،303شخصاً ( 219فتاة ،و 290امرأة ،و 223فتى ،و 521رجالً) معلومات حول تخفيف مخاطر
العنف القائم على نوع الجنس وخدمات العنف الجنسي المتوفرة .كما تم تقديم الدعم النفسي االجتماعي أو المشورة لحاالت األزمات إلى  27شخصاً (70

فتاة ،و 55امرأة ،و 0رجال).

الثغرات والمعوقات:


هناك تقييد في حرية حركة بعض الشركاء المنفذين بسبب التلوث بالعبوات الناسفة في المناطق الحضرية.



ويحرمن من الحصول على السلع والخدمات.
نظ اًر لالكتظاظ السكاني في نقاط التوزيع ،تتجنب بعض النساء الوصول إلى هذه المناطق ُ
هناك نقص في الكهرباء في مخيمي جدعة  ،7وجدعة  ،0بما في ذلك حول المراحيض ،األمر الذي يسبب مخاطر تتعلق باألمان للنساء والفتيات.



هناك حاجة لوضع خطط لبناء القدرات الكافية وتنفيذها لتقديم نظم إحالة للخدمات النفسية واالجتماعية ذات جودة عالية لألطفال الضعفاء ،وذلك لضمان



ترتيبات الرعاية البديلة المناسبة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

التعليم

70،211

االحتياجات:


هناك حاجة لتطهير أخطار المتفجرات بشكل عاجل في المناطق التي أمكن الوصول إليها ،حيث تم فتح المدارس
من قبل مديرية التربية في محافظة نينوى ،حيث تمت إحالة  72مدرسة في القيارة و 2مدارس في شرق الموصل

فتى وفتاة تم تسجيلهم في  75من
ً
المساحات التعليمية المؤقتة

إلى الفرق التقنية للمجموعة الفرعية لألعمال المتعلقة باأللغام لتطهيرها من الذخائر غير المنفجرة .وهناك حاجة ماسة ايضاً إلى التوعية بمخاطر األلغام.



هناك حاجة إلى إصالحات صغيرة واعادة تأهيل المدارس في شرق الموصل لضمان أن تكون إعادة فتح المدارس بطريقة آمنة.



هناك  51،113طفالً في سن الدراسة من النازحين بسبب العمليات العسكرية .ومن بين هؤالء ،فإن  01،977طفالً ال يتلقون أي نوع من التعليم النظامي
في الوقت الحالي.

.
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االستجابة:
تلقى ما مجموعه  1،011طفالً من النازحين ( 0،002فتى 0،359 ،فتاة) لوازم التعلم لبرامج التعلم غير النظامي في مخيمات خازر ،M1وحسن شام ،M2



وداقوق والحاج علي ،وقاعدة القيارة ،وجدعة وتكريت .ويشارك ما مجموعه  70،211طفالً من النازحين ( 97،920فتاة 99،195 ،فتى) في البرامج التعليمية

في المساحات المؤقتة للتعلم في مخيمات خازر ،وحسن شام ،وجدعة ،وزيلكان ،والحاج علي ،وقيماوة ،في الفصول الدراسية في المساحات المؤقتة للتعلم
التي تم تأهيلها في تكريت والعلم ،وحي القادسية في مدينة الموصل.


وافقت مديرية التربية في محافظة نينوى على بدء التعليم الرسمي في المخيمات ،وتم فتح ست مدارس على شكل خيام في حسن شام  ،M2وخازر ،U3
وهناك  97مدرسة رسمية تعمل في قيماوة.



تم تقديم الدعم ألكثر من  23مدرسة في شرق الموصل من خالل إمدادات التعليم والتعلم ،إلى جانب تسجيل الطالب في حملة "العودة إلى المدرسة" ،وقد
وصل العدد إلى أكثر من  50،333طفل.





تم تدريب  95شريكاً من الموظفين ،بما في ذلك  2ممثلين من مديرية التربية ،على استخدام أداة التقييم ” “Koboفي دهوك.

تم توفير لوازم الطالب إلى  9،200طفالً في حسن شام  U3وخازر .M1

المستعادة حديثاً ،بما في ذلك  973مدرسة في شرق الموصل و 909مدرسة في القيارة.
تستمر تقييمات التعليم السريع في حاالت الطوارئ في المناطق ُ

الثغرات والمعوقات:




َّ
إن نقص المياه والكهرباء ووجود الذخائر غير المنفجرة في شرق الموصل يعرقل إعادة فتح المدارس.
َّ
المستعادة حديثاً يعيق إعادة فتح المدارس.
إن عدم دفع رواتب المعلمين في المناطق ُ
هناك نقص في الكتب المدرسية.

الدعم اللوجستي
االستجابة:


متر مكعباً من اللوازم غير الغذائية ،والتي تعادل 5،502
خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تسلمت المجموعة  72،032اً

طناً مترياً بالنيابة عن  71منظمة إنسانية.



تم تسليم  133خيمة إضافية لألُسر إلى موقع قاعدة القيارة نيابة عن و ازرة الهجرة والمهجرين ،وبذلك يصل
المجموع الخيام المنقولة إلى  0،733منذ  92تشرين األول /اكتوبر.



2،721

متر مكعباً
اً

من المواد غير الغذائية تم تسلمها خالل
الفترة المشمولة بالتقرير

تقوم مجموعة الدعم اللوجستي بوضع اللمسات األخيرة على اتفاقات مع المنظمات غير الحكومية الشريكة إلقامة منشأة لتخزين مشترك في كوكجلي (سعة
9،253مت اًر مربعاً) ،لمساعدة المنظمات التي تقوم باالستجابة اإلنسانية في شرق الموصل وإلقامة وحدات للتخزين المشترك في حمام العليل ،لالستجابة في
غرب الموصل.



المسبق لالستجابة غرب
تواصل المجموعة اللوجستية العمل مع فريق التنسيق المدني -العسكري ومجموعة تنسيق وادارة المخيم لتحديد مواقع التخزين ُ
الموصل.

الثغرات والمعوقات:


َّ
إن موقع التخزين المسبق الوحيد الذي تم تحديده حتى اآلن لالستجابة لغرب الموصل هو حمام العليل.
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االتصاالت في حاالت الطوارئ


يومياً

ال يوجد شيء مهم لإلبالغ

يجري تقديم المساعدة للمنظمات غير

الحكومية من خالل دعم البنية التحتية
لالتصاالت اإلنسانية

التنسيق والخدمات والمشتركة

يومياً

االستجابة:


تلقى مركز معلومات النازحين في العراق  071مكالمة تتعلق بأوضاع الموصل في األسبوع الماضي .وكانت
حوالي  %23من االتصاالت من رجال ،وكانت غالبية االتصاالت ( )%11من النازحين ،فيما بلغت نسبة

تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل
منذ  92تشرين األول /أكتوبر

االتصاالت من العائدين  .%77وكان الشاغل األكبر لدى المتصلين وجود المواد غير المتفجرة ،ومصادرة الوثائق الرسمية ،والتوتر بين النازحين في
المخيمات واألمن في المخيمات.


اعتبا ار من  5شباط /فبراير ،أشارت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بأن هناك  919،221نازحاً نتيجة لألعمال الحربية في مدينة الموصل
وأطرافها التي بدأت يوم  92تشرين األول /أكتوبر .7391

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 المسائل
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 ثالث مرات في األسبوع ،أو حسب الحاجة .وال يزال الفريق
القُطري اإلنساني يمثل هيكل التنسيق االستراتيجي بين شركاء األُمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 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 ُ

األسبوع لضمان التنسيق التشغيلي لالستجابة اإلنسانية للموصل .قامت أوتشا بتأسيس مركز العمليات اإلنسانية المتخصص في أربيل ،ويقوم هذا المركز بتعزيز التنسيق
بين المجموعات ومنسقي المحاور ومنسق الشؤون اإلنسانية .ويقوم إطار التنسيق اإلنساني المدني-العسكري الدولي بمهمة تسهيل وصول المساعدات اإلنسانية وحماية
المدنيين ،وضمان أمن العاملين في مجال المساعدات اإلنسانية.
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خلفية األزمة
اندلع الصراع المسلح وأعمال العنف على نطاق واسع في العراق في كانون الثاني /يناير عام  .7390وتركز في البداية في محافظة األنبار ،وتضررت بالتحديد

مدينتي الرمادي والفلوجة ،وتنامت آثار العنف بسرعة وتسببت في نزوح أكثر من  533،333شخص بحلول شهر أيار /مايو .وفي شهر حزيران /يونيو  ،7390قام
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  93ماليين شخص .ومنذ كانون الثاني /يناير  ،7390نزح أكثر من  0ماليين شخص بسبب العنف ،ومن بين
هؤالء ،هناك  0.0ماليين نازح في الوقت الحالي.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ
الستفسارات وسائل اإلعالم ،السيد فيليب كروبف على البريد اإللكتروني  ،kropf@un.orgأو على الهاتف +964 751 135 2875
لالستفسارات 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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