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 بیان مشترك حول شهر واحد من العملیات العسكریة الستعادة السیطرة على الموصل
مع وجود و فة الستعادة السیطرة على مدینة الموصل. العملیات العسكریة المكثّ  على كاملٌ  الیوم شهرٌ  یمر) 2016تشرین الثاني/ نوفمبر  17(بغداد، 

في المناطق التي تمت استعادتها حدیثًا، یواجه المجتمع اإلنساني  قذة للحیاة على وجة السرعةنُ لمالتي تحتاج إلى المساعدة ا اُألسرعشرات اآلالف من 
 شخص بالفعل في یینمال 10حیث كان هناك  ،. وتزید هذه التطورات األخیرة من تفاقم األزمة اإلنسانیة في البالدالنطاق واسعة في العراق إحتیاجات

 حاجة إلى مساعدات إنسانیة.
 

، كما أنَّ وفي العدید من المناطق التي تمت استعادتها حدیثًا، تضررت البنیة التحتیة المدنیة مثل محطات المیاه والكهرباء والمدارس والمستشفیات
، وزیادة ةالغذائی اتیش، وایقاف اإلنتاج واإلمدادمن الجوع بسبب فقدان ُسبل كسب الع اُألسرالخدمات الطبیة غیر متوفرة في كثیر من األحیان. وتعاني 

لشرب  اُألسرأسعار المواد الغذائیة في األسواق. وقد تضررت إمدادات میاه الشرب واإلنتاج الزراعي، وكذلك المعدات الزراعیة. وتضطر العدید من 
صلون على التعلیم النظامي، وكثیر منهم في حاجة ماّسة إلى الدعم ضد األمراض، وال یح اللقاحاتأطفالهم لم یتلَق من اآلبار؛ و  المعّقمة غیر المیاه

المناطق التي تمت استعادتها حدیثًا وسیاسة األرض المحروقة التي یستخدمها أعضاء  في التلوث الشدید المتمّثل باأللغام إنَّ النفسي واإلجتماعي. 
 لة األجل على السكان والبیئة.ل مخاطر فوریة وطویشكّ تُ ، على الموصل المسیطرةالجماعة المسلحة 

 
سم المجتمع اإلنساني، وبالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني، اق الشؤون اإلنسانیة في العراق "بوفي هذا الصدد، صرحت السیدة لیز غراندي، منس

یثما كان ممكنًا". وأضافت السیدة غراندي "نعمل باقصى حالتي تمت استعادتها حدیثًا الضعیفة في المجتمعات  اُألسرنقوم بتقدیم المساعدة إلى النازحین و 
 سرعة ممكنة، وبتنسیق وثیق مع السلطات العراقیة لمساعدة السكان األكثر عرضة للخطر في العالم."

 
لحكومیة بتقدیم منهم من األطفال. ودعمًا لحكومة العراق، بدأت األمم المتحدة والمنظمات غیر ا 26،000شخص، حوالي  59،000 نزح ما یقرب منو 

نازح في مخیمات رسمیة في ثالث محافظات، وتدار  40،000ویقیم أكثر من المساعدة لألسر النازحة والمقیمة في المناطق التي تمت استعادتها حدیثًا. 
التي تقودها  اُألسرساء والفتیات و من قبل الحكومة واألمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة. إنَّ أكثر من نصف النازحین هم من الن

 حقوق اإلنسان.انتهاكات إناث، وغالبَا ما تكون هذه الفئة من الناجیات من اإلنتهاكات الجنسیة وغیرها من 
 

شخص  69،000. وقد تسّلم أكثر من الحكومیةوالمنشآت المباني في  یقیموننازح في المجتمعات المضیفة السخیة أو  13،000أكثر من  تم استقبال
، كما تم توفیر الخدمات الصحیة الطارئة ألكثر من غذائیة شخص حصصاً  114،000ساعة من نزوحهم، وتلقى أكثر من  48المساعدات خالل 

شخص المیاه ولوازم النظافة  124،000شخص بالمستلزمات المنزلیة الضروریة، ویتلقى حوالي  66،000شخص، وتم تزوید أكثر من  14،300
إستشارات الصحة اإلنجابیة، بما في ذلك إمرأة وفتاة  6،700ت أكثر من . وقد تلقّ نقل المیاه بالصهاریج خدمة الصحي، بما في ذلكوخدمات الصرف 

جلسة للوصول إلى الناجیات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي. ویجري  1،400حوالي  عقد المساعدة في حاالت اإلنجاب الُمنقذة للحیاة. وتم
 .ومواقع الطوارئ الجدیدة التي یجري تشییدها القائمةتحسین قدرات المأوى والخدمات في المخیمات توسیع و 

 
ة إلى موارد إضافیة لدعم عشرات ولكن هناك حاجة ماسّ  ،من الجهات المانحة ونهیتلقاألمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة ممتنون للدعم الذي 

، وكثیر اُألسرمساعدة العاجلة. ومع اقتراب فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبیر في اللیل، تحتاج التي تحتاج إلى ال اُألسراآلالف من 
 ولوازم فصل الشتاء األخرى. وبطاطینمن الذین فروا من دیارهم وبحوزتهم ال شيء تقریبًا، إلى مدافئ 

 
بتقدیم المساعدة إلى األشخاص المتضررین من العملیات العسكریة الجاریة وفقًا شریٍك من الشركاء في المجال اإلنساني حالیًا  100أكثر من ویقوم 

 للمبادئ اإلنسانیة والحیادیة والنزاهة واإلستقالل.
قدرة مع وشك وصول العملیات العسكریة إلى المناطق المكتظة بالسكان في مدینة الموصل، یشعر العاملون في المجال اإلنساني بقلٍق متزاید حول 

یصل إلى ملیون  یتعّرض ما األمان والحصول على المساعدة. وفي سیناریو حدوث أسوأ اإلحتماالت، فقد بر لوصول إلىلالمتضررة من الصراع  اُألسر
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ضحایا في ستخدام كدروع بشریة. وٕانَّ سقوط واإلشخص للخطر الشدید المتمثل بتبادل اطالق النار والقناصة، وتلوث العبوات الناسفة والطرد القسري 
 شكل مبعث قلٍق شدیٍد.یصفوف المدنیین، وعدم القدرة على عالجهم، 

 
موصل، یدعو ویشعر المجتمع اإلنساني في العراق بالقلق العمیق إزاء محنة المدنیین، ومرة أخرى، وفي نهایة الشهر األول من الحملة العسكریة على ال

 بالقانون الدولي اإلنساني. واإللتزاموأرواح المدنیین جمیع أطراف الصراع إلى بذل قصار جهدهم لحمایة حقوق 
 

 :الموقعین
 ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراقلقیم لیز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانیة في العراق، الممثل المُ 

 ، لطاف موساني، ممثل منظمة الصحة العالمیة في العراقا
 في العراق، سامیة لشؤون الالجئین األمم المتحدة المفوضیة برونو جیدو ممثل 

 ألمم المتحدة في العراقل ممثل منظمة األغذیة والزراعةفاضل الزعبي، 
 العراق،  فيتنسیق الشؤون اإلنسانیة األمم المتحدة لمكتب ، رئیس فریجسنایفو 

 العراق،  للمستوطنات البشریة في األمم المتحدةعرفان علي، رئیس برنامج 
 األمم المتحدة للمرأة وهیئة طري ومنظمة المؤتمر اإلسالمي،نائب الممثل القُ ، تشیوانغوبولینا 

 في العراق، الیونیسیف ممثل بیتر هوكینز، 
 طري لبرنامج األغذیة العالميسالي هایدوك، المدیر القُ 

 األمم المتحدة للسكان صندوق راماناثان باالكریشنان، ممثل
 العراق  في دولیة للهجرةبعثة المنظمة الایس، رئیس و توماس لوثر 

 شمال العراق، في كیر  لمنظمة رون برنت، الممثل القطريآ
 في العراق، الجوع  على مكافحةمنظمة العمل لأنیتا سارنا، المدیر القطري 
 ، منظمة الكاثولیكیة لإلغاثة والتنمیة لل طريألبیرتو بوكانیغرا، المدیر القُ 

 سسة إنقاذ الطفل، نائب المدیر القطري، مؤ شاكارامآرام 
 في شمال العراق، لرؤیة العالمیة لمنظمة اخلیل سلیمان، مدیر االستجابة 

 العراق في   مجلس الالجئین النرویجيلمنظمة المؤقت الُقطري ، المدیر غریسمان ولفغانغ
 
 
 
For further information, please contact:  
HC Office / UNDP, Karim Elkorany, karim.elkorany@un.org, +964 790 193 1292 
FAO, Karina Coates, karen.coates@fao.org, +964 750 875 9701 
IOM, Sandra Black, sblack@iom.int, +964 751 234 2550 
UNFPA, Mohamed Megahed, megahed@unfpa.org, +964 750 342 7036 
UN-Habitat, Alan Miran,  alan.miran@unhabitatiraq.org, 964 750 342 7036 
UNHCR, Caroline Gluck, gluck@unhcr.org, +964 780 920 7286 
UNICEF, Sharon Behn, snogueira@unicef.org, + 964 782 782 0238 
UNOCHA, Philippe Kropf, kropf@un.org, +964 751 135 2875 
UN Women, Bernice Rumala, bernice.rumala@unwomen.org, +964 751 583 0045 
WFP, Joelle Eid, joelle.eid@wfp.org, +964 780 929 9910 
WHO, Ajyal Manssour Al-Sultany, sultanya@who.int, +9647510101469 
ACF, Florian Seriex, fseriex@actioncontrelafaim.org, +964 751 012 6492 
CARE, Sandra Bulling, bulling@careinternational.org, +49 157 53 60 54 81  
Cordaid, Sarah Baba, sarah.baba@cordaid.org, +964 751 135 3194 
NRC, Becky Bakr Abdulla, becky.bakr.abdulla@nrc.no, +964 751 501 9899 
Save the Children, Sarah Pilchick, sarah.pilchick@savethechildren.org, +964 751 124 0109 
World Vision, Kayla Robertson, kayla@matter.studio, +964 751 122 0837 
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