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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
  
 

 العديد من اأُلسر في غرب الموصل واقعة   في مأزق 
تحذر المنظمات اإلنسانية  ،مع بدء العمليات العسكرية الستعادة السيطرة على مناطق غرب الموصل(: 7182شباط/ فبراير  81)بغداد،  

ي تزويد الجهات الرئيسية فجريت حديثًا مع ضة للخطر الشديد. وتؤكد الدراسات المسحية التي أُ عر  من أن هناك عشرات اآلالف من األسر المُ 
نَّ األسواق والمحالت التجارية قد أُ  يد من والكهرباء في العد ،المياه الجارية نادرةو غلقت، المعلومات بأن إمدادات الغذاء والوقود تتضاءل، وا 

 طعت تمامًا.إما تعمل بصورة متقطعة أو قُ السكنية األحياء 
 

كبيرة.  كلةً مشاآلن  يواجهون السكانو  ،سق الشؤون اإلنسانية في العراق " إنَّ الوضع ُمحزن  وفي هذا الصدد، صرحت السيدة ليز غراندي، من
ن هناك أزمة ولكبعد، لم تبدأ إنَّ المعركة من أجل إطعام أطفالهم وتدفئة منازلهم". " صار جهدهمواأُلمهات قُ اآلباء  شير التقارير إلى بذلوتُ 

 ."بالفعل إنسانية
 
قيمين في الجزء الغربي من المدينة. وقد وصل القليل شخص من المدنيين المُ  077،777و 007،777المتحدة بأن هناك ما بين قدر األمم وتُ 

عقب قطع الطريق الرئيسي المؤدي الى سوريا. وتشير التقارير  ،)أو لم يصل( من اإلمدادات التجارية للموصل خالل األشهر الثالثة الماضية
ن للعديد ، وال يمكقد نفذ المخابز في جميع أنحاء المنطقةفي الوقود إنَّ غلقت. نصف جميع محالت المواد الغذائية قد أُ إلى أنَّ ما يقرب من 

كلفة. وقد ارتفعت أسعار النفط األبيض وغاز الطهي، وتقوم العديد من األسر المعوزة بحرق الخشب من الناس القدرة على شراء مادة الدقيق المُ 
 ستيك أو القمامة ألغراض الطهي والتدفئة.واألثاث، والبال

 

 خمسة أصل من الثةث" ويعتمد ،"للشرب الصالحة المياه في حاداً  نقصاً  وأسرهم األطفال يواجه " العراق في اليونيسف ممثل هوكينز، بيتر وقال
 القتال اءجر   المياه معالجة ومحطات المياه شبكات تضررت ، حيثوالشرب الطهي ألغراض اآلبار من المعالجة غير المياه على اآلن أشخاص

 ."الُمعِقمة الكلور مادة بسبب نفاذ أو
 هي ما عفضإلى  الموصل غرب في الغذائية المواد أسعاروصلت " ،العراق في العالمي األغذية برنامج ممثل هايدوك، ساليوصر حْت السيدة 

 ".الموصل غرب في الطعام من يكفي ما تملك ال األسر من العديد أنَّ من  للغاية قلقون نحن، و الموصل تقريباً  شرق في عليه
 

 مداداتم خزن اإل، وتالمدينة جنوب الطوارئ مواقع تشييد يجريو . العسكرية للحملة اإلنساني ثرللتأهب لمعالجة األ اإلنسانية الوكاالتُتسارع 
 .ُيحتمل فرارهم الذين المدنيين منشخص  077،777- 507،777 والتي تكفي لـ ،للحياة نقذةالمُ 

 
من إذ . تملةالمح السيناريوهات لكافة مستعدين نكون أن علينا ولكن ،العسكرية الحملة خالل سيحدث ماذا نعرف ال" وأضافت السيدة غراندي

. شهرأل بماور  ألسابيع، ربما-ُيحاصروا  قد المدنيين من اآلالف مئات. المدينة مغادرة إلى واضطر أو ي ،الناس من اآلالف عشرات المحتمل فرار
 ."من ذلك أهمية أكثر هو ما هناك ليسو  ،كهذا وضع في قصوى ولويةأ المدنيين حمايةعُد إذ ت
 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:
 ، مسؤول قسم التواصل في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق: دايميان رانسيالسيد 

(rance@un.org / +964 (0)751 740 3858) 
 


