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 مقبلةال ألسابيعا في اآلالف مئات يفر   قد؛ وأشهر ستة قبل القتال بدء منذ الموصل من مدني مليون نصف من يقرب ما ارفر

 

 السيطرة على الستعادة العسكرية العمليات بدء منذ ديارهم من شخص مليون نصف من يقرب ما نزح (:7171 أبريل/  نيسان 71 بغداد،)
 .أشهر ستة قبل الموصل

 مدينة من يفّرون وايزال ال الذين لمدنيينلالهائل  العدد إن  : "العراق في اإلنسانية الشؤون منسق ،يغراند ليز الصدد، صّرحت السّيدة وفي هذا
 .مذهل   الموصل

 غادر بالفعل،و . الموصلمن  مدني مليون إلى يصل ما فرار بالنسبة لنامحتمل سيناريو  أسوأ كان ،القتال ءبد عند" :يغراند السّيدةوأضافت 
 ."ئهمورا تقريبا   شيء كل واوترك شخص، 394،000 من أكثر

 يف بما الموصل، غرب فيداعش  تنظيم عليها يسيطر التي المناطق في زالوا ما شخص 000،000 عن يقل ال ما أن   المتحدة األمم وتقدر
 الطوارئ مواقع لتوسيع الساعة مدار على اإلنساني المجال في الشركاء ويعمل. بالسكان المكتظة القديمة المدينة في شخص 300،000 ذلك

 .المقبلة واألسابيع األيام في يفرون قد الذينمن السكان  اآلالف مئات إليواء والمخيمات

 وتقوم. القتال بدء منذ لحياةل منقذة   مساعدات   شخص مليون 9.9 ىلقّ ت، إذ حدودنابأقصى  للعمل الموصل دفعتنا لقد: "يغراند السيدة وقالت
كما . عيةواالجتما النفسية والخدمات الطبي والدعم الطوارئ ومجموعات والمأوى والماء الغذاء بتوفير ةاألمامي وطالخط اإلنسانية في منظماتال

 ".في منازلها فّضلت البقاء التي سرواألُ  هربت التي اأُلسر إلى بإيصال المساعدة اإلنسانية نقوم

 في لمعركةاإن  ". "بعد يبدأ لم القديمة المدينة على الهجوم ، كما أن  طويلة المعركة هذه لكن ،وسعنا في ما كل نبذل نحن“ :يغراند وأضافت
 الغذائية اتالمخزون وتتضاءل المنازل، توتدمر  ،اإلصابات من المزيد وهناك. بكثير أصعب إنها- الشرق في عنها جدا   مختلفة الموصل غرب

 ".الشرب مياه من يكفي ما وجود عدم بسبب شديد لخطر سراألُ  وتتعرض بسرعة،

 صفق وهناك عليهم، النار إطالق يتمإذ . قصدالى درجة ال تُ  عةمروّ  مخاطر الموصل في المدنيون يواجه": أيضا   يغراند السيدة قالتو 
 ."ءشي ال- المدنيين حماية من أهمية أكثر شيءيس ثمة ل. منقطع والماء ،شحيحة يةواألدو  ،هاإمدادات فادن  باست   سراألُ بدأت و  ،مدفعي

 المساعدة على حصولهم وضمان المدنيين لحماية مجهده ىصار قُ  ببذل الصراع ملزمون أطراف جميع فإن اإلنساني، الدولي القانون وبموجب
 .المدنية التحتية بالبنية األضرار من والحد ،يحتاجونها التي

 

 المعلومات يرجى االتصال بـ: منلمزيد 
 )rance@un.org( مسؤول قسم األعالم في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق ،دايميان رانسي
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