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 الموصل دينةم مستشفى شرق مبنى أصابتب الضربات الجوية التي ق  ن ع  المتحدة تشعر بالقلق حول سالمة المدنيي   اأُلمم
 

 

 (:6302ديسمبر كانون األول/  03)بغداد، العراق، 

  

بن األثير في ى إمستشف مبنى أصابت   جوية   غارة   ق بع  ن المدنيي   في صفوفسقوط ضحايا إحتمالية بالغ إزاء  المتحدة بقلق   اأُلممتشعر 
 .الغارةعن  مسؤوليتهمالدولي  التحالف قواتتحدث باسم أمس. وأكد المُ  يوم الموصل

 
صل داخل المو  ةاألسر المحاصر إنَّ "المتحدة للشؤون اإلنسانية في العراق  اأُلمممنسق  ،ليز غرانديوفي هذا الصدد، صر حت السيدة 

 ا  ممكن لحماية المدنيين وفق جميع األطراف كل جهد   يبذل أن، ومن الضروري جدا  بحاجة إلى الحماية، وهي بطبيعة الحال جدا   ضعيفة
 هذه مسؤولية جماعية ". على حد سواء. هاوبعد الحربيةالعمليات أثناء  اإلنسانيللقانون الدولي 

 

ات خالل صابأعداد اإلكبيرة في الزيادة ال حيال قلق  بالمتحدة  اأُلمموبشكل خاص، تشعر . ُمحدقةن داخل الموصل مخاطر و المدنيويواجه 
 ربيل.أالموصل إلى المستشفيات في صاب من مُ  شخص 9،000 ، ُأحيل تقريبا  ديسمبركانون األول/  91منذ و الشهر الماضي. 

 

 بينما تدخلو . أيضا  مهمة حماية البنية التحتية المدنية هو أكثر أهمية من قدسية الحياة. كما أنَّ  "ليس هناك ماوأضافت السيدة غراندي 
 ،فياتالمستشبيجب اتخاذ أقصى درجات الحذر لتجنب إلحاق الضرر مق المناطق الحضرية داخل الموصل، عُ  إلىالعمليات العسكرية 

وقوات األمن  حالفالت قواتر الجهود التي تبذلها قد  ت المياه وغيرها من البنى التحتية التي تحافظ على المدنيين. نحن نُ ومحطا ،والمدارس
 بطرق تتفق مع المعايير الدولية والقانون اإلنساني".العمليات الحربية وندعو جميع األطراف إلى إدارة  -العراقية للحد من الدمار 

 
 

قد يضطر ، فسيناريوأسوأ حالة حدوث شخص بسبب العمليات العسكرية الستعادة السيطرة على الموصل. وفي  990،000نزح  حتى اآلن،
 9،000 أكثر من نزحكانون األول/ ديسمبر،  91للفرار من منازلهم. ومنذ تكثيف العمليات العسكرية يوم  ما يصل الى مليون شخص

 المدينة. منشخص 
 

األحياء في ذلك  ، بما فيالسكان الذين ُيمكن الوصول إليهم أينما كانوانقذة للحياة إلى المساعدات المُ بتوفير لشركاء المتحدة وا اأُلمم وتقوم
 المناطق التي تمتالطارئة في  اإلنسانية شخص مواد اإلغاثة 001،000ى منذ بدء العملية العسكرية، تلق  و مدينة الموصل.  الشرقية من

 وأطرافها.من الموصل  مؤخرا   هااستعادت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بـ: تصال، يرجى اإللمزيد من المعلومات

 pond@un.org .6086 780 782 (0) 964 + /كيت بوند، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق، 
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