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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 
منسق اإلغاثه في حاالت الطوارئ، السيد ستيفن للشؤون اإلنسانية و  وكيل األمين العام بيان

 الموصل الوضع في حولاوبراين 
 

 العمليات العسكرية منا يتضررو مليون شخص يعيشون في الموصل الذين قد  5.1إلى  ما يصلأشعر بقلق بالغ بشأن سالمة 
طالق النار أو إتبادل  بينالوقوع المثمثل بضة للخطر الشديد عر  م اأُلسرالستعادة السيطرة على المدينة من تنظيم داعش. إنَّ 

يتم تحت الحصار أو  نيان والنساء والرجال العراقيعشرات اآلالف من الفتيات والفتيوقد يقع من قبل القناصة.  اإلستهداف
كبار و األطفال والنساء وسيتعر ض بين خطوط القتال.  يعلقواأو  قسرا   األشخاص آالف يتم اخراج. قد كدروع بشريةاستخدامهم 

مليون شخص يصل إلى فقد يضطر ما على شدة ونطاق القتال،  اعتمادا  و . الشديد إلى الخطر بصورة خاصة معاقينوالالسن 
 سيناريو.  لفرار من منازلهم في أسوأل

 
اإلنساني لحماية المدنيين وضمان حصولهم الدولي القانون ب الصراع إلى التزامهمجدد دعوتي لجميع أطراف أُ وفي هذا الصدد، 

 .من ذلك يستحقونها. ليس هناك ما هو أكثر أهميةيحتاجونها و على المساعدة التي 
 

من العملية العسكرية.  ايتضررو ينزحوا و قد الذين  األشخاصفعل كل ما هو ممكن لدعم سيقوم الشركاء في المجال اإلنساني بو 
تصل إلى  قدرة  بمواقع إضافية وتجري عملية إنشاء مخيمات ومواقع الطوارئ. الشخص في  06،666ل  حاليا   متوفرمأوى هناك 

 اللوازممن مخزونة  مجموعة 500،666وهناك  جاهزة للتوزيع،سرة أُ  226،666 ل حصص غذائيةهناك . شخص 216،666
متوفرة في نقاط الطن من األدوية  206وهناك  ،ستحمام إلرسالهااإل ويجري إعداد المراحيض ووحداتالمنزلية الضرورية، 

 التوزيع.
 

مع و بشكل كامل لسيناريو أسوأ الحاالت.  لإلستعداد كاف  لدول المانحة، فإن التمويل غير السخية من اوعلى الرغم من التبرعات 
في العمل وعلى الرغم من . لإلستعداد بشكل كافي قدر المستطاع صار جهدهمقُ الشركاء في المجال اإلنساني  بذل ،المواردتوافر 

من ممكن كل ما هو ممكن لمساعدة أكبر عدد بالشركاء في المجال اإلنساني يقوم غير اآلمنة في العالم،  أصعب الظروف
 الناس في األيام واألسابيع المقبلة.
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