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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 

 

 نازح من الموصل مدني 700،000التمويل اإلنساني لمساعدة هناك حاجة عاجلة إلى 
 

 

 

، 2016أكتوبر تشرين األول/  17الموصل في السيطرة على منذ بدء الحملة العسكرية الستعادة  -( 2017يوليو تموز/  9)بغداد، 

 من مخيمات مخيما   19في  نازح، يعيش نصفهم تقريبا   700،000مدني من منازلهم. وما زال هناك ما يقرب من  920،000 فر  

 .لطوارئا

 

على ن الحملة العسكرية في الموصل بأاالرتياح ان نعرف السرور و"من دواعي وفي هذا الصدد، صّرحت السيّدة ليز غراندي: 

 ." القتال قد ينتهي، ولكن األزمة اإلنسانية ليست كذلكوشك االنتهاء، أن  

 

بحاجة إلى المأوى والغذاء والرعاية الصحية فقدوا كل شيء. وهم إن  العديد من السكان الفاّرين وأضافت السيّدة غراندي: ""

. إن ما المستوياتأعلى من بين  يُعدُ نشهدها التي  إن  مستوى االصابات الصرف الصحي ومجموعات الطوارئ.خدمات والمياه و

 ." عانى منه الناس ال يمكن تصوره تقريبا  

 

جبارة  جهودا   ةاألماميفي المجال اإلنساني في الخطوط شركاء ال، وقد بذلت الحكومة وأشهرلقد عملنا على مدار الساعة منذ "

 ".إليها ُهم في أمس الحاجة جهدنا لحماية ومساعدة األشخاص الذين واحدة لالستجابة لألزمة، وبذلنا قصارخطوة على بعد للبقاء 

 

في غرب الموصل،  54ألحياء السكنية ال القيام به في األسابيع واألشهر المقبلة، ومن بين ا ينبغيالذي  من العمل هناك الكثير"

 ."حيا  سكنيا   23ما ال يقل عن كما لحقت أضرار متوسطة بألضرار بالغة،  حيا  سكنيا   15 ضتعرّ فقد 

 

: "إن المدنيين المحاصرين في المناطق التي يحتمل أن تحدث فيها المعارك، بما في ذلك تلعفر ي أيضا  وقالت السيدة غراند

 ."لمساعدتهم على أتم االستعداد، وعلينا أن نتأكد من أننا كبير   خطر  سيتعّرضون إلى نبار، والحويجة وغرب األ

 

دوالر مليون  985في المائة فقط من خطة االستجابة اإلنسانية للعراق، والتي تطلب مبلغا  قدره  43والجدير بالذكر بأنه تم تمويل 

المحتاجين لتلبية احتياجات الماليين من العراقيين على وجه السرعة  أمريكيدوالر مليون  562يحتاج الشركاء إلى و ،أمريكي

 .مساعدةإلى ال

 المعلومات يرجى االتصال بـ: منلمزيد 

 fagano@un.org( +964 (0)751 740 3858) (في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق والتواصل مسؤول قسم األعالم ،أورال فيغن
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