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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
  
 

  الموصل شرق مناطق في والدعم المساعدة إلى يحتاجون المدنيين من اآلالف مئات

شخص من  671،111، نزح أكثر من 6172تشرين األول/ أكتوبر  71منذ بدء القتال يوم  (:7192فبراير شباط/  91)بغداد، 
مدني في منازلهم  001،111عن شخص منهم إلى مناطقهم، كما بقي ما ال يقل  01،111مناطق شرق الموصل؛ وعاد فعليًا 

رين التي أمكن الوصول إليها منذ منتصف تشخالل القتال. وقام الشركاء في المجال اإلنساني بعمل فّعال في المناطق الُمستعادة 
 شخص من خالل تقديم أشكال المساعدة المختلفة. 001،111األول/ أكتوبر، وتمّكنوا من الوصول إلى أكثر من 

ال "يقوم الشركاء في المجال اإلنساني بإيص ،هذا الصدد، صرحت السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانية في العراقوفي 
 مع ابق، نتسقتال في الجزء الغربي من المدينةمع بدء ال، اآلنو المساعدات لجميع السكان المتضررين من األزمة في الموصل. 

ل الستقبال اأُلسر النازحة. كما نقوم أيضًا بكل ما هو ممكن لمواصلة تقديم المساعدة الزمن إلعداد مواقع الطوارئ جنوب الموص
 األحياء السكنية الُمستعادة في شرق الموصل، وكذلك األشخاص الذين يعيشون في مخيمات النازحين". في الضعيفة لأُلسروالدعم 

أن نصل إلى أكثر من ستة ماليين شخص ممن يحتاجون  ثقٌل أصاًل. نحن نحاولوأضافت السيدة غراندي" إنَّ العمل اإلنساني مُ 
 إلى المساعدة في مختلف أنحاء العراق، وال نملك التمويل الذي نحتاج إليه، والعديد من الشركاء يواجهون عقبات كبيرة في القدرات".

اء كل الموصل كبيرة؛ إذ يقوم الشرك نبذل كل ما بوسعنا للوصول إلى الناس ومساعدتهم. إنَّ عملية" أيضاً  وقالت السيدة غراندي
مليون لتر من المياه بالصهاريج إلى ما يقرب من نصف األحياء السكنية الُمستعادة، لتكملة إمدادات البلدية". "وقام  6.2يوم بنقل 

ية إلى الصح اتواإلمدادالغذاء والماء ، والتي تضمنت الطوارئ المساعدات في حاالت زمحُ  ة بإيصالاألمامي وطالشركاء في الخط
 ."منتصف تشرين األول/ أكتوبرغاثة في المدينة في عمليات اإلبدء شخص منذ  010،111

المساعدة  نَّ إاّل أأمنية، ألسباب سبوع الماضي في شرق الموصل األ السكنية ألحياءلوعلى الرغم من تأجيل بعثات األمم المتحدة 
 ستأنفست. وقالت السيدة غراندي "إن وكاالت األمم المتحدة اإلنسانية مستمرةوط األمامية كانت خطفي ال شركاءالتي يقدمها ال

كون هناك ن ، ونحن بحاجة إلى أن  للمساعدة اإلنسانية األسر في حاجة، إذ أنَّ من اليوم في شرق الموصل اعتباراً  امهامه
 لمساعدتهم."
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