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األدعااا الكبيرة للسكان الفارين من غرب ماينة الموصل تثير القلق
(بغداد 81 ،أيار  /مايو  :)7182منذ بدء العمليات العسكرية في مدينة الموصل قبل سبعة أشهر ،نزح ما يقرب من 211،111
شخص من ديارهم ،من بينهم  011،111شخص أجبروا على الفرار من األحياء السكنية غرب مدينة الموصل وحدها .ومع

تصاعد حدة القتال في غرب الموصل ،ارتفع عدد األشخاص الفارين من غرب المدينة بشكل حاد.

وفي هذا الصدد ،صرحت السيدة ليز غراندي ،منسق الشؤون اإلنسانية في العراق" :إن أعداد األشخاص الفارين من ديارهم في

غرب الموصل هائلة"" .نحن نتحدث عن أعداد كبيرة جدا من األسر ،تاركين كل شيء وراءهم ،حيث يفرون في ظل ظروف
صعبة للغاية ،وكثير منهم يعانون من انعدام األمن الغذائي ولم يحصلوا على مياه الشرب المأمونة واألدوية ألسابيع أو أشهر".

وقالت السيدة غراندي" :الحكومة تقود العملية ،وتقوم بتوفير النقل والمساعدة للسكان الفارين .ويبذل الشركاء في المجال اإلنساني

قصار جهدهم لتقديم الدعم على طول الطرق خارج المدينة ومساعدة األسر عند وصولها إلى مواقع الطوارئ والمخيمات".

وأضافت غراندي" :إن أعداد األشخاص المتنقلين اآلن كبيرة جدا ،وبات من الصعب أكثر فأكثر ضمان حصول المدنيين على

المساعدة والحماية التي يحتاجونها .ومع تكثيف العمليات العسكرية ودخولها أحياء المدينة القديمة في الموصل ،نتوقع فرار ما

يصل إلى  711،111شخص آخرين".

أمر ال يصدق ،حيث نرى سخاء الناس في مناطق أخرى من مدينة الموصل وهم يفتحون منازلهم ويهتمون
وأضافت غراندي " :إنه ٌ

باألسر النازحة من غرب الموصل ،ولوال هذا الدعم ،لكانت المخيمات تحت ضغط شديد جدا منذ فترة طويلة".

وشددت السيدة غراندي" :إن المعركة العسكرية في الموصل لم تنته بعد ،وحتى عندما تنتهي ،ستستمر حالة الطوارئ لعدة أشهر.

ليس لدينا خيار -علينا أن نضاعف جهودنا لتعبئة المزيد من الموارد والحصول على المساعدة لألشخاص الذين هم في أشد
الحاجة إليها"" .ان مئات االالف من االشخاص على المحك".

وحتى  81أيار  /مايو ،لم يتم تمويل سوى  71في المائة من خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام  ،7182التي تطلب مبلغ

 510مليون دوالر أمريكي .وفي إطار خطة االستجابة اإلنسانية لعام  ،7182سيتم تخصيص ما يقرب من  338مليون دوالر
لعملية الموصل.

مليزد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
السي دايميان رانس ي ،رئيس قم التواصل في مكتب األمم املتح ة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق(rance@un.org) ،
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