العراق :االستجابة اإلنسانية للموصل
تقرير الوضع اإلنساني رقم  24-6( 42آذار /مارس )4122

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  41آذار /مارس .4122

أبرز األحداث


شهد األسبوع في الفترة من  6آذار /مارس إلى  24آذار/مارس  4122نزوح
حوالي  20،211شخص من غرب الموصل بسبب العمليات العسكرية الدائرة.
وبلغ مجموع النازحين من غرب الموصل ما يقرب من  60،111شخص،
وتم ايوائهم في المخيمات ومواقع الطوارئ وفقاً لمصفوفة تتبع النزوح .وتشير

إحصائيات الحكومة إلى َّ
أن مجموع النازحين من غرب الموصل يبلغ
 04،130شخص ًا.


تمكنت المخيمات القائمة من مواكبة استقبال النازحين حديثاً من غرب
الموصل .واعتبا اًر من مساء يوم  24آذار /مارس ،كان هناك  6،104قطعة
أرض متوفرة بكامل الخدمات لالستخدام المباشر في مخيمات شمال وشرق

مدينة الموصل .وتجري عملية بناء المخيم وتوسيع الموقع ،وتركيب خدمات
المياه والصرف الصحي بسرعة في المخيمات ومواقع الطوارئ.


َّ
إن معدالت اإلصابات في الموصل مرتفعة .وفي الفترة من  20شباط /فبراير،
و 0آذار /مارس ،تمت معالجة ما ال يقل عن  222مدنياً في مراكز استقرار

الحالة الصحية جراء إصابات ناجمة عن الصراع الدائر بالقرب من الخطوط
األمامية في غرب مدينة الموصل.


ال يزال النقص الشديد في مياه الشرب يُشكل مبعث قلق إنساني في شرق
مدينة الموصلَّ .
إن المدنيين في العديد من األحياء السكنية في األجزاء

الجنوبية والغربية من مدينة الموصل ،ال يمكنهم الحصول على المياه من
الشبكة العامة للمياه ،بل يحتمل حصلوهم على مياه الشرب غير المعالجة.
وتعد مسألة إعادة إنشاء شبكة مياه لتغطية جميع أنحاء المدينة أولوية رئيسية.

6،111

مساحة سكنية ُمتاحة حالياً
بخدمات متكاملة وجاهزة
لالستخدام الفوري في

المخيمات ومواقع الطوارئ

414،111

نازح حالياً في المخيمات
ومواقع الطوارئ

442،111

020،111

استشارة طبية تم تقديمها (منذ

شخص داخل وخارج المخيمات

الموصل

 22تشرين األول /أكتوبر)

حصلوا على خدمات الماء

المخيمات تسلموا حصص

والصرف الصحي (منذ 22

االستجابة الطارئة من الغذاء

تشرين األول /أكتوبر)

والمياه ولوازم النظافة (منذ 22

نازح حالياً بسبب أزمة

2،311،111

2،362،111
شخص داخل وخارج

تشرين األول /أكتوبر)

www.unocha.org
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and
principled humanitarian action in partnership with national and international actors.
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نظرة عامة على الوضع اإلنساني
شهد األسبوع في الفترة من  6آذار /مارس إلى  24آذار/مارس  4122نزوح حوالي  20،211شخص من غرب الموصل بسبب العمليات العسكرية الدائرة بين قوات
األمن العراقية وتنظيم داعش التي استؤنفت في  20شباط /فبراير في غرب الموصل .ومنذ بدء العملية العسكرية غربي الموصل ،اعتبا اًر من  24آذار /مارس ،بلغ

مجموع النازحين الذين تم ايوائهم في المخيمات ومواقع الطوارئ ما يقرب من  60،111شخص وفقاً لمصفوفة تتبع النزوح .وتشير إحصائيات الحكومة إلى َّ
أن مجموع

النازحين من غرب الموصل يبلغ  04،130شخصاً .وتتظافر جهود المنظمة الدولية للهجرة لفهم ومعالجة التفاوت بين اإلحصاءات الرسمية ألعداد النازحين لألمم

المتحدة والحكومة .وقد تم توزيع ُحزم طوارئ تتكون من الغذاء والماء لجميع الوافدين إلى موقع التدقيق األمني في حمام العليل ،كما يجري توزيع المياه في نقاط التجمع.

وفي الفترة ما بين  22تشرين األول /أكتوبر  ،4126و 22آذار /مارس  ،4122نزح ما مجموعة  404،020شخصاً من الموصل ،وقد عاد منهم  60،001شخص

إلى مناطقهم األصلية وفق ًا لمصفوفة تتبع النزوح .واعتبا اًر من  22آذار /مارس ،هناك  442،400نازح يعيشون في مواقع النزوح والمخيمات نتيجة لألزمة اإلنسانية في
الموصل ،ويشكل هذا العدد األكبر للنازحين منذ بدء األعمال الحربية.

يتنقل النازحون في الغالب من غرب الموصل من خالل نقاط تجمع في ضواحي منطقة البوسيف (المعروف أيضا باسم مفرق العقرب) وتل كيسوم ،إلى حمام العليل
حيث يخضعون إلى التدقيق األمني .وبعد االنصراف من نقطة التجمع ،تتفرق األُسر وتتوزع على مواقع خارج المخيمات .ويجري توزيع الطعام والمياه في حاالت
الطوارئ إلى جميع الناس المارين من خالل موقع التدقيق األمني .وبعد إجراء عملية التدقيق ،تم نقل الناس هذا األسبوع من مواقع الطوارئ في الحاج علي وقاعدة القيارة
إلى مخيمات جدعة وخازر وحسن شام ومخيم جاماكور الذي تم افتتاحه هذا األسبوع الستيعاب الناس من غرب الموصل بشكل خاص .وقد تلقى جميع الناس المقيمين
في المخيمات أو مواقع الطوارئ ،قطعة أرض وعليها خيمة ومستلزمات منزلية أساسية ،ومستلزمات النظافة ،وحصص غذائية تكفي لمدة  31يوماً .وفي النصف األخير
من األسبوع ،تم نقل  21،011شخص على األقل أيضاً إلى كوكجلي ،وتم وتسجيلهم من قبل البلدية ،حيث تم استضافتهم من قبل األُسر المقيمة أو لجأوا إلى المباني

الفارغة .وسيقوم الشركاء في المجال اإلنساني بتقييم االحتياجات اإلنسانية للسكان الذين تم نقلهم الى شرق مدينة الموصل في األيام المقبلة.

تمكنت القدرة الموجودة في المخيمات من مواكبة استقبال النازحين حديثاً من غرب الموصل .واعتبا اًر من مساء يوم  24آذار /مارس ،كان هناك  6،104قطعة أرض
متوفرة بكامل الخدمات لالستخدام المباشر في مخيمات شمال وشرق مدينة الموصل .وتجري عملية بناء المخيم وتوسيع الموقع ،وتركيب خدمات المياه والصرف الصحي

بسرعة في المخيمات ومواقع الطوارئ.
ال تزال هناك مخاوف كبيرة من أجل حماية ما يقرب من  011،111-201،111شخص من المدنيين الذين يمثلون العدد التقريبي للسكان المقيمين في غرب المدينة
قبل بدء الصراع ،حيث بدأت المواد الغذائية واألدوية والسلع المنزلية األساسية والوقود بالتضاؤل .ونظ اًر إلى الشوارع الضيقة والكثافة السكانية العالية في غرب المدينة،

فإن المدنيون معرضون إلى خطر كبير من الوقوع في مناطق تبادل أطالق النار ،ومن المحتمل أن تلحق أضرار جسيمة بالبنية التحتية أيضاً.

ال يزال النقص الشديد في مياه الشرب ُيشكل مبعث قلق إنساني في شرق مدينة الموصلَّ .
إن المدنيين في العديد من األحياء السكنية في األجزاء الجنوبية والغربية من
مدينة الموصل ،ال يتمكنون من الحصول على المياه من الشبكة العامة ،بل يحتمل حصلوهم على مياه الشرب غير المعالجة .وتعد مسألة إعادة إنشاء شبكة مياه لتغطية
جميع أنحاء المدينة أولوية رئيسية.
َّ
إن معدالت اإلصابات في الموصل مرتفعة .ومنذ بدء العملية العسكرية في غرب الموصل في  20شباط /فبراير ،تمت معالجة أكثر من  222مدنياً في مراكز استقرار

الحالة الصحية جراء إصابات ناجمة عن الصراع الدائر.

ووفقاً للمركز المشترك للتنسيق والرصد التابع للحكومة ،قامت و ازرة الهجرة والمهجرين بتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية على النازحين في الفترة ما بين  41شباط/

فبراير وحتى  3آذار /مارس في مخيمات خازر ،وحسن شام ،وجدعة ،وقاعدة القيارة ،والحاج علي ،وديبكه وحمام العليل ومواقع الطوارئ في قرى رفيال ،وجيرين،
والحمزة ،فضالً عن مواقع التدقيق األمني في حمام العليل .وتتضمن هذه المساعدات  0،432حزمة غذائية جافة ،و 0،036مجموعة للصحة ،و 4،601مجموعة من

أواني المطبخ ،و 2،632حصيرة أرضية ،و 2،306سخاناً يعمل على النفط األبيض ،و 3،011مجموعة للمياه.

.
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االستجابة اإلنسانية
آلية االستجابة السريعة
االحتياجات:


استمر النزوح من غرب مدينة الموصل إلى موقع التدقيق األمني في حمام العليل ،وثم إلى مخيمات خازر ،وحسن
شام ،وجدعة وموقع الطوارئ في قاعدة القيارة .ويجري أيضاً نقل العديد من األسر الوافدة مؤخ اًر إلى مخيم جاماكور،

في حين يتم استضافة األُسر األخرى في المجتمعات المحلية في كوكجلي .وتلقت األُسر الغذاء والماء في مجموعات

220،432
شخص تسلموا حصص آلية

االستجابة السريعة (منذ  22تشرين
األول /أكتوبر)

خفيفة من خالل توزيعات آلية االستجابة السريعة في موقع التدقيق األمني ،ومجموعة كاملة من حصص آلية
االستجابة السريعة ،التي تشمل أيض ًا مجموعة النظافة ولوازم النساء في المخيمات ومواقع الطوارئ.

االستجابة:


قام شركاء آلية االستجابة السريعة خالل الفترة المشمولة بالتقرير بتوزيع  20،261حصة من مجموعات الطوارئ إلى  210،043شخص ًا ( 22،042أُسرةً)،

بما في ذلك  00،413طفل .إذ تلقى حوالي  03،040شخصاً ،الذين يشكلون تقريباً  %01من السكان الذين تمت مساعدتهم من خالل مجموعات آلية
االستجابة السريعة في مخيم وموقع التدقيق األمني في حمام العليل ،ويليها  6،066شخصاً في موقع الطوارئ في قاعدة القيارة و 6،304شخصاً في مخيم

جاماكور ،كما هو مبين في الجدول أدناه:


قام شركاء آلية االستجابة السريعة منذ بداية عملية الموصل بتوزيع
مجموعات الطوارئ على  220،432شخص ًا ،بما في ذلك 462،322

طفالً ،وكان من ضمنهم  31،200شخصاً 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 التي تكفي لمدة أسبوع لكل أسرة،
من  6.2كيلو غراماً من حصص االستجابة الفورية التموينية ،ومجموعة

النظافة ،فضالً عن  24لت اًر من مياه الشرب ،وحاويات المياه.

الثغرات والمعوقات:


ال يوجد شيء مهم لإلبالغ.

األطفال

السكان

موقع التوزيع

2,455

4,464

موقع الحاج علي

3,611

6,566

موقع قاعدة القيارة

891

1,620

جدعة 3و2

45,939

83,526

موقع حمام العليل

3,510

6,382

مخيم جاماكور

1,096

1,992

مخيم خازر 2

14

26

السدية 2

28

50

نقطة تفتيش العبايجي

108

197

مخيم النركزلية 2

550

1,000

نقطة تفتيش تل كسيوم

58,203

105,823

المجموع

تنسيق وادارة المخيم
االحتياجات:


ُيقيم  412،620شخص ًا من النازحين حالي ًا في المخيمات ومواقع الطوارئ ،فيما اختار ما تبقى منهم السكن مع
المجتمعات المضيفة والمواقع غير الرسمية.



تتواصل حاالت العودة إلى شرق الموصل من مخيمات في شمال وشرق المدينة ،وعلى وجه التحديد من مخيمات

6،104
قطعة سكنية متوفرة وجاهز لالستخدام

الفوري في المخيمات ومواقع الطوارئ

النركزلية ،وقيماوة ،وحسن شام ،وخازر.

.
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االستجابة:


توصي مجموعة تنسيق وادارة المخيمات بتسخير كل القدرات في المخيمات القائمة للنازحين من غرب الموصل ،في حين تواصل المزيد من أعمال
التطوير والبناء في المخيمات.




خالل األسبوع الماضي ،تم إيواء  2،221أسرة في مخيم جاماكور ،الذي افتُتح في بداية األسبوع.
نظ اًر لزيادة عدد النازحين خارج المخيم ،يقوم شركاء تنسيق وادارة المخيمات بإجراء تقييم لالستجابة السريعة لتحديد المناطق العشوائية حيث يحتاج

النازحون إلى المساعدة الفورية.

الثغرات والمعوقات:


تواصل تنقل النازحين إلى مواقع الطوارئ في قاعدة القيارة ،وحمام العليل ،والحاج علي على الرغم من نقص مرافق المياه والصرف



يحتاج مخيم السالمية إلى تركيب المزيد من مرافق المياه والصرف الصحي واقامة سياج وتوفير الكهرباء للوصول إلى المعايير الدولية.

المأوى واللوازم غير الغذائية
االحتياجات:


الصحي.

640،420

شخصاً حصل على اللوازم غير

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

الغذائية (منذ  22تشرين األول /أكتوبر)

المساعدة هم األُسر القاطنة في مالجئ مؤقتة ،والذين يقيمون مع عائالت مضيفة ،أو في مستوطنات سكنية مؤقته ،والفئات السكانية الضعيفة األخرى
المتبقية في منازلها.

االستجابة:


تم توزيع  0،413مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية في المخيمات خالل األسبوع.



تم توزيع سلع موسمية تكميلية مثل الفرش والبطانيات والسجاد ،ومواقد ،ومدافئ إلى أكثر من  02،230أُسرة ،منذ  22تشرين األول /أكتوبر.



خالل األسبوع ،تركزت توزيعات اللوازم غير الغذائية بشكل رئيسي في مخيمات حسن شام  U3و ،U2وخازر  ،M1وجاماكور ،وحمام العليل ،والنركزلية ،2
والنركزلية .4



منذ  22تشرين األول /أكتوبر ،تم توزيع ما مجموعه  212،213مجموعة من اللوازم غير الغذائية ( 31،320مجموعة متنقلة من اللوازم غير الغذائية،
 22،222مجموعة من اللوازم غير الغذائية األساسية) إلى  640،420شخصاً .باإلضافة إلى ذلك تم توزيع  46،222مجموعةً من لوازم الشتاء،

وتضمنت سخانات ،وحصير ح اررية ،وجراكن للحصول على الوقود ،إلى  261،646شخصاً .وتم أيضاً توزيع حوالي  216،423مجموعة مالبس.



تم توزيع حوالي  220مجموعة من مجموعات سد المنافذ خارج المخيمات في األحياء السكنية في بلدة القيارة هذا األسبوع.



تم نصب ما مجموعه  24،400خيمة عائلية لتوفير المأوى في المخيمات ومواقع الطوارئ لحوالي  403،002شخص ًا ،مع توزيع ما مجموعه 0،464

مجموعة من مجموعات المأوى في حاالت الطوارئ 0،143 ،مجموعة من لوازم سد المنافذ في حاالت الطوارئ منذ  22تشرين األول /أكتوبر ،ويستفيد
منها ما يقرب من  213،221شخص.

الثغرات والمعوقات:


بات تنسيق استجابة المجموعة ُيشكل تحدياً ،حيث ال يقوم الشركاء بتجديد إمداداتهم من المواد المخزونة مسبق ًا واللوازم المخزونة األخرى بدقة وبشكل
مستمر .ليس هناك أي تحديث حول االستجابة للموصل من قبل الشركاء في إدارة المعلومات الجديدة ومنصة التقارير هذا األسبوع.
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األمن الغذائي
االحتياجات:


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



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

واألغذية الجافة فور وصولها الى مواقع التدقيق األمني والمخيمات.

20،061
شخصاً تم الوصول إليهم من خالل

الحصص الغذائية التي تكفي لمدة 31
من  22-0آذار4122

االستجابة:


قام الشركاء هذا األسبوع بتوزيع الحصص الغذائية الجافة إلى  0،024أسرة ( 20،061شخص ًا) 2،160 :أسرة ( 0،320شخص ًا) في موقع الطوارئ في

قاعدة القيارة ،و 2201أسرة ( 0،011شخصاً) في موقع الطوارئ في حمام العليل ،و 2،433أسرة ( 6،260شخصاً) في مخيم جدعة الرابع ،و 2684أسرة

( 23،241شخصاً) في مخيم خازر  ،M1و 951أسرة ( 2،200شخصاً) في مخيم حسن شام  ،M2و 940أسرة ( 2،211شخصاً) في مخيم حسن شام
 ،U3و 020أسرة ( 4،020شخصاً) في مخيم جاماكور.



أشار الشركاء إلى توزيع حصص غذائية طارئة جاهزة لألكل ،على  4،226أسرة ( 21،001شخصاً) خالل األسبوع 222 :أسرة ( 3210شخصاً) في



أشار الشركاء إلى توزيع وجبات طعام مطهي إلى  4،300شخص ًا :و 2،200شخصاً في جاماكور و 000شخصاً في مخيم حسن شام .M2

حي الخضراء ،و 661أسرة ( 3،311شخصاً) في حي المأمون ،و 220أسرة ( 3،020شخصاً) في التحرير.

الثغرات والمعوقات:


نظ اًر لتقييد حركة الماشية بين محافظتي أربيل ونينوى ،وعدم وجود مساحة لرعاية الثروة الحيوانية في المخيمات ،يدفع بعض الناس إلى عدم االنتقال إلى
المخيمات.

الصحة
االحتياجات:


هناك حاجة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية األولية للسكان المتضررين في المناطق التي أمكن الوصول إليها
حديث ًا.



020،243
شخصاً تلقوا استشارة طبية منذ 22

هناك حاجة إلى إدارة حاالت االصابات ،حيث أن عدد الحاالت في تزايد ملحوظ.

تشرين األول /أكتوبر

االستجابة:


أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه  42،430استشارة طبية خالل الفترة المشمولة بالتقرير .من بين هذه االستشارات ،تم تقديم  0،123استشارة
لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  0سنوات.



تم تقديم  3،022استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية هذا األسبوع .وبلغ عدد اإلحاالت الطبية في حاالت الطوارئ  2،100حالة ،ومن بين هذه ،تمت إحالة
 212حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة .كما تم تقديم حوالي  463استشارة للصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي.




القيام بـ  2،324لقاحاً ضد شلل األطفال والحصبة إلى  224فتاة ،و 224فتى دون سن  20عاماً هذا األسبوع.

تقوم منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع السلطات الصحية العراقية وشركاء الصحة اآلخرين ،بتنسيق جهود االستجابة إلى  20حالة من الحاالت التي
ُيحتمل تعرضهم إلى المواد الكيميائية السامة من الموصل ،والذين تمت معالجتهم في مستشفى طوارئ غرب أربيل.

.
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كجزء من خطة االستجابة لمعالجة اإلصابات ،أنشأت منظمة الصحة العالمية مستشفى عذبة الميداني بالقرب من الخطوط األمامية غرب الموصل في 2
شباط /فبراير ،وذلك لالستجابة ألعداد المصابين.



تم التبرع بخمس مجموعات صحية طارئة مشتركة بين الوكاالت ،فضالً عن مجموعتين كاملتين لمعالجة االسهال ،والتي تكفي لمعالجة  2،111شخص،
إلى مديرية الصحة في محافظة نينوى.

الثغرات والمعوقات:


هناك نقص في الموارد البشرية لدعم األعداد الكبيرة للمصابين في مراكز استقرار الحالة الصحية للمصابين والمستشفيات الميدانية .وهناك حاجة إلى
األخصائيين بمعالجة اإلصابات.



هناك نقص في الوقود وسيارات اإلسعاف ،إلحالة المصابين إلى خارج المدينة.



هناك نقص في القدرة على توفير الرعاية الالحقة للعمليات الجراحية غير كافية.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
االحتياجات:


يحتاج شركاء مجموعة المياه والصرف الصحي إلى تثبيت مرافق المياه والصرف الصحي لـ  0،111قطعة أرض
في موقع الطوارئ في قاعدة القيارة ،كما يحتاجون أيضاً إلى تثبيت مرافق المياه والصرف الصحي ل  2،011قطعة

أرض موقع الطوارئ في الحاج علي.


هناك حاجة إلى وسيلة مستدامة إليصال المياه الصالحة للشرب وخدمة إدارة النفايات الصلبة إلى شرق مدينة
الموصل.




2،326،226
شخصاً داخل وخارج المخيمات

يحصلون على خدمات المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية منذ 22

تشرين األول /أكتوبر .4126

هناك حاجة ماسة لتوفير مرافق المياه والصرف الصحي الكافية في المدارس في المناطق التي أمكن الوصول حديث ًا.
يحتاج النازحون حديثاً من الموصل إلى مرافق المياه والصرف الصحي في مواقع التدقيق األمني ونقاط العبور.

االستجابة:



يتلقى  201،603نازحاً ( 32،220أسرة) خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات القائمة والمواقع المؤقتة.

منذ أواخر كانون الثاني /يناير ،يقوم شركاء المياه والصرف الصحي بعملية نقل المياه الصالحة للشرب بالصهاريج بمعدل  4،311متر مكعب في اليوم

الواحد إلى  40حياً سكنياً في شرق الموصل يومياً.



يقوم شركاء المجموعة بتوسع مرافق المياه والصرف الصحي لـ  2،111قطعة ارض في مخيم و ازرة الهجرة والمهجرين في حمام العليل ،وتطوير مرافق
المياه والصرف الصحي لـ  0،111قطعة ارض في مخيم حمام العليل التابع لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين.



في المجموع ،تم إعداد  20،064قطعة أرض مخصصة لخدمات المياه والصرف الصحي الجاهزة عبر المخيمات ومواقع الطوارئ ،و 062قطعة في
مواقع العبور لخدمة  420،206شخص يحتمل نزوحهم.



تم االنتهاء من تركيب شبكة مياه األنابيب ألول  4،211قطعة أرض في موقع الطوارئ في الحاج علي.

الثغرات والمعوقات:


ال تزال هناك حاجة ماسة إلى تمويل إعادة تأهيل محطات معالجة المياه في شرق الموصل.
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الحماية
االحتياجات:


هناك حاجة للتأكد من وصول جميع المدنيين النازحين من منازلهم إلى مناطق آمنة ،دون عائق ال مبرر له ،حيث
يمكنهم الحصول على الخدمات اإلنسانية األساسية.



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



هناك حاجة لمنع االنفصال األُسري في مواقع التدقيق األمني /مواقع العبور.

323،022
شخصاً تلقوا المساعدة الخاصة بالحماية
منذ  22تشرين األول /أكتوبر

االستجابة:



تم الوصول إلى  323،022شخصاً من خالل شركاء الحماية منذ  22تشرين األول /أكتوبر.

أُجري  34تقييماً سريعاً للحماية منذ  22تشرين األول /أكتوبر داخل وخارج المخيمات .ففي األسبوع الماضي ،تم االنتهاء من تقييم سريع للحماية في حمام
العليل وتمت مشاركة النتائج مع الشركاء .وأشار التقييم إلى َّ
أن العناصر المسلحة تتحرك بحرية في بعض المخيمات ،وتشكل مسألة االنفصال األُسري مبعث
قلق ،وهناك حاجة إلى المزيد من الدعوة إلى حماية األطفال ،وتحتاج العديد من األُسر إلى الخدمات األساسية.



خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تم الوصول إلى  41،602شخصاً من خالل الدعم النفسي واالجتماعي العام ،واحالة  23،202حالة من قبل فرق الحماية



خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تلقى  4،260طفالً ( 030فتاة ،و 2،440فتى) الدعم النفسي واالجتماعي ،وتلقى  220طفالً ( 22فتاة ،و 22فتى) اإلسعافات

المتنقلة لتقديم المساعدة المتخصصة.

األولية النفسية .ومنذ  22تشرين األول /أكتوبر ،تلقى  22،242طفالً ( 44،024فتاة ،و 42،200فتى) الدعم النفسي واالجتماعي .كما تلقى 02،024

طفالً آخر ( 42،222فتاة ،و 46،040فتى) اإلسعافات األولية النفسية.


فتى) خالل األسبوع الماضي ،وبذلك يصل العدد ال ُكلي إلى
تم تسجيل  66طفالً من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ( 46فتاة ،وً 21
فتى) من األطفال غير
فتى) منذ  22تشرين األول /أكتوبر .وتم جمع شمل  00طفالً مع أُسرهم ( 242فتاة ،وً 64
 2،200طفالً ( 260فتاة ،وً 602
فتى) منذ  22تشرين
المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ،وبذلك يصل العدد ال ُكلي لألطفال الذين تم جمع شملهم مع أُسرهم إلى  316( 626فتاة ،وً 321
األول /أكتوبر .باإلضافة إلى ذلك ،تمت إحالة  204طفالً ( 04فتاة ،و 211فتى) للحصول على الخدمات المتخصصة خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،كما

فتى) الذين لديهم مخاوف تتعلق بالحماية للحصول على الخدمات المتخصصة ،وبذلك يصل
تمت إحالة ما مجموعه  3،216طفل ( 2،324فتاة ،وً 2،232
عدد الكلي إلى ( 2،242فتاة ،و 2،032فتى) منذ  22تشرين األول /أكتوبر.



خالل األسبوع ،تم الوصول إلى  303امرأة ،و 301فتاة ،و 02فتى ،و 22رجالً من خالل توفير معلومات حول العنف الجنسي ،بما في ذلك التخفيف من

المخاطر ،وخدمات العنف الجنسي المتاحة .وقد أُحيل  2رجال ،و 20امرأة ،و 24فتى ،و 21فتيات لتلقي مختلف انواع الرعاية المتخصصة بما في ذلك
إدارة حالة العنف الجنسي في مخيم نركزلية  .2وتلقت  224فتاة ،و 260امرأة الدعم النفسي واالجتماعي في حاالت الطوارئ ،كما تلقى  20شخص ًا المساعدة

القانونية المتعلقة بالعنف الجنسي .باإلضافة إلى هذا ،تم توزيع  601مجموعة من اللوازم النسائية ،ومعلومات عن الخدمات العنف الجنسي المتاحة .وتم
تقديم هذه الخدمات عن طريق  21نساء في المركز ،و 6فرق متنقلة مختصة بالعنف الجنسي.

الثغرات والمعوقات:


َّ
ليال ،يعرض النساء والفتيات إلى خطر العنف
إن قلة مرافق المياه والصرف الصحي المنفصلة ما بين الجنسين في بعض المخيمات ،وعدم توفر اإلضاءة ً



هناك حاجة إلى المزيد من القدرات لضمان تقديم خدمات إدارة الحالة الشاملة وخدمات األطفال المنفصلين عن ذويهم.

الجنسي المحتمل.
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التعليم

34،030

االحتياجات:


ال في سن الدراسة ،ومن بين هؤالء ،فإن
من بين النازحين من أزمة الطوارئ في الموصل ،هناك  20،012طف ً

 20،660طفالً ال يتلقون أي نوع من التعليم النظامي في الوقت الحالي .وان هذه األعداد في تزايد سريع ومستمر،

فتى وفتاة تم تسجيلهم في  40من
المساحات التعليمية المؤقتة

بينما تستمر األُسر بالفرار من غرب مدينة الموصل

االستجابة:


خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،أكمل شركاء مجموعة التعليم إنشاء مساحات جديدة مؤقتة للتعلم في حمام العليل ،ويستفيد منها  211طفل .كما تلقى 230
طفالً آخر ( 20في المائة من الفتيات) مؤخ اًر الدعم من برامج التعليم غير النظامي في مخيمات نركزلية ، 1وخازر  ،M1وحسن شام  ،M2وجدعة ،ومواقع
الطوارئ في الحاج علي ،وقاعدة القيارة ومدينة تكريت.



يشارك ما مجموعه  34،030طفالً من النازحين ( 22،330فتى ،و 20،012فتاة) في البرامج التعليمية في المساحات المؤقتة للتعلم في مخيمات خازر،
وحسن شام ،وجدعة ،وزيلكان ،ونركزلية ،2وقيماوة ،ومواقع الطوارئ في الحاج علي ،وكذلك في الفصول الدراسية التي تم تأهيلها في تكريت والعلم ،كما تم
إنشاء مساحات مؤقتة للتعلم في حي القادسية شرق مدينة الموصل.



عقب البدء بالتعليم النظامي في المخيمات ،التحق  3،111طفل ( % 01فتيات) في مخيم خازر ،و 3،020طفل ( % 00فتيات) الذين تم تسجيلهم حتى
اآلن في مخيم حسن شام  ،3 Uوحسن شام  .M2وتجري عملية التحاق مماثلة في مساحات مكتملة في قيماوة.



حصل أكثر من  2،111معلم و 01،111طفل على اللوازم التعليمية ،كما تم توزيع أكثر من  2.2مليون كتاب مدرسي إلى  411مدرسة في شرق الموصل،
باإلضافة إلى  3،111طاولة للفصول الدراسية ،و 2،111سبورة.



الميسرين جارية.
تم فتح مساحات جديدة مؤقتة للتعلم في مخيمات جاماكور وحمام العليل هذا األسبوع ،وال تزال علمية تسجيل األطفال ،وتوظيف وتدريب ُ

الثغرات والمعوقات:


أن المساحة التعليمية المخصصة في المخيمات الجديدة المقررة لحاالت النزوح من غرب الموصل غير كافية ،بما في ذلك السالمية وحسن شام .U2



هناك حاجة ماسة إلى دورات التوعية من مخاطر األلغام داخل المدارس التي أُعيد فتحها مؤخ اًر ،فضالً عن المخيمات والمساحات الصديقة للطفل،



هناك حاجة ماسة إلى الدعم المستمر من شركاء مكافحة األلغام في إعادة تدقيق عملية التخلص من أخطار المتفجرات في المدارس في شرق مدينة الموصل

وخاصة في حمام العليل القريبة جداً من األراضي الملوثة بالذخائر غير المنفجرة.
والقيارة.



ال تزال مديرية تربية نينوى عاجزة عن زج معلميها رسمياً للعمل في جميع مدارس داخل الخيام الرسمية المطلوبة في المخيمات.

الدعم اللوجستي
المساحة التخزينية المتوفرة:

4،340

ر مكعباً
مت اً

من المواد غير الغذائية تم تسلمها خالل
هذا األسبوع



متر مكعباً من سلع اإلغاثة ،والتي تعادل  0،404طن ًا
منذ بداية عمليات الموصل ،تسلمت المجموعة  21،662اً



تم عقد ورشة عمل مشتركة في  2آذار /مارس لتقديم اإلجراءات التي ط أر عليها تحسينات ونتائج حول نقطة خدمات موحدة للتخليص الجمركي ،وذلك

مترياً بالنيابة عن  33منظمة إنسانية.

لتشجيع التواصل المباشر بين الجهات الفاعلة المعنية .قام حوالي  01شخصاً من المجموعة اللوجستية ،والمركز المشترك لتنسيق األزمة التابع لإلدارة

الكوردستانية والمنظمات المشاركة بتحديد العقبات المتبقية ومشاركة أفضل الممارسات.
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متر مربعاً إضافياً من المساحة السطحية
قامت مجموعة الدعم اللوجستي بنصب وحدتين متنقلتين للتخزين المتنقل في مخيم ديبكة ،وقامت بتوفير  201اً
متر مربعاً) لدعم العمليات في غرب وجنوب
في مساحة التخزين المشترك للمجتمع اإلنساني .كما تم تنصيب وحدتين للتخزين في حمام العليل ( 201اً

مدينة الموصل.


تسلمت رسمياً منظمة غير حكومية شريكة لمجموعة الدعم اللوجستي إدارة المستودعات في كوكجلي ( 411متر مربع) ،ويستقبلون اآلن الشحنات
اإلنسانية.



هناك  46،120مت اًر مكعباً متوف اًر ( %30من المساحة مشغولة).

الثغرات والمعوقات:


هناك أعداد أكبر من النازحين من شرق الموصل ،لذا تشتد الحاجة إلى مساحة تخزينية أكبر في حمام العليل.

االتصاالت في حاالت الطوارئ


تواصل مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ دعم المجتمع اإلنساني واستجابته إلى أزمة الموصل من خالل
تقديم خدمات االتصال باإلنترنت عن طريق مكتب أحد المنظمات غير الحكومية في القيارة وفي مكتب الشركاء في
المجال اإلنساني في موقع الطوارئ في قاعدة القيارة.



يومياً

تقوم مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ ومنظمة االتصاالت بمهمة إلى القيارة لتحسين خدمات اإلنترنت في

تقديم المساعدة للمنظمات غير الحكومية
من خالل دعم البنية التحتية لالتصاالت
اإلنسانية

الموقع.

الثغرات والمعوقات:


ال يوجد شيء مهم لإلبالغ.

التنسيق والخدمات والمشتركة

يومياً

االستجابة:


تلقى مركز معلومات النازحين في العراق  412مكالمة تتعلق بأوضاع الموصل خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
وكانت حوالي  %20من االتصاالت من رجال ،و %42من نساء .وكانت االتصاالت الرئيسية األربعة من مدينة

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

الموصل تتعلق باالستفسار عن المساعدة الغذائية ( ،)%32وتليها االتصاالت حول المساعدة التي تقدمها الحكومة ( ،)%22وثم المساعدة النقدية
( )%20والحماية (.)%24


اعتبا ار من  24آذار /مارس ،أشارت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بأن هناك  442،400نازحاً نتيجة لألعمال الحربية في مدينة الموصل



قام المنسقين الميدانيين من لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية ألجل العراق بإجراء  226بعثة لجمع المعلومات في الفترة من تشرين الثاني /نوفمبر

وأطرافها التي بدأت يوم  22تشرين األول /أكتوبر .4126

 4126إلى آذار /مارس  ،4122إلى القرى والبلدات إلى الشمال والشرق والجنوب الشرقي والجنوب من مدينة الموصل والتواصل مع الجهات المعنية في
 414موقع في نفس المناطق ،بما في ذلك :بعشيقة ( ،)46وتلكيف ( ،)0وتلعفر ( ،)6وبرطلة ( ،)6والحمدانية ( ،)20ونمرود ( ،)31ومخمور (،)6
والشورى ( ،)31والقيارة ( ،)41والحضر ( ،)4وشرق مدينة الموصل ( ،)2وحمام العليل ( .)20وخالل الفترة من  21-2آذار /مارس عام  ،4122أجرى
المنسقين الميدانيين  22بعثة إنسانية 3 :إلى قضاء تلعفر ،و 2إلى دهوك ،و 2إلى شرق مدينة الموصل ،و 2إلى حمام العليل ،و 3إلى القيارة.
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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 ،وحسب 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 العامل
المهجرين ،ومكتب األُمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،باالجتماع مرة واحدة في كل
المشترك ،الذي يتألف من المركز المشترك لتنسيق األزمات ،وو ازرة الهجرة و ُ

اسبوعين لضمان التنسيق التشغيلي لالستجابة اإلنسانية للموصل .قامت أوتشا بتأسيس مركز العمليات اإلنسانية المتخصص في أربيل .ويعقد اجتماع بين هذا المركز
المهجرين ،والمركز المشترك للتنسيق والرصد ،ومركز تنسيق األزمات المشترك ،ومنسقي المجموعات كل أسبوع .ويقوم إطار التنسيق اإلنساني
المتخصص وو ازرة الهجرة و ُ

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  .4122وتركز في البداية في محافظة األنبار ،وتضررت بالتحديد

مدينتي الرمادي والفلوجة ،وتنامت آثار العنف بسرعة وتسببت في نزوح أكثر من  011،111شخص بحلول شهر أيار /مايو .وفي شهر حزيران /يونيو  ،4122قام
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  ،4122نزح أكثر من  2ماليين شخص بسبب العنف ،ومن بين
هؤالء ،هناك  3ماليين نازح في الوقت الحالي.
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