
United Nations 
 

Nations Unies 
 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
 

مقتل مدنیین، ویجددون الدعوات الحترام القانون الدولي  إزاءالعاملون في المجال اإلنساني یشعرون بحزن عمیق 
 اإلنساني

 
األمم ، تعّبر من شمال العراقبتنظیم داعش  سكریة لالطاحةالحملة الع بینما تشتد): 2016تشرین الثاني/ نوفمبر  6(بغداد 

الحویجة  مننازحًا  18 لالمأساویة  حاالت الوفاةبما في ذلك  ،المتحدة عن قلقها العمیق إزاء محنة المدنیین في مناطق الصراع
التابعة لقوات و  التي تقّلهملشاحنة ق ایالطر  جانبيعلى المزروعة یوم الجمعة عندما دمرت القنابل  الذین قتلوا في محافظة كركوك

 .األمن العراقیة 
 

إزاء التقاریر التي ُتشیر  عمیقٍ  وفي هذا الصدد، صّرحت السیدة لیز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانیة في العراق "نشعر بقلقٍ 
لقسري لألطفال واستخدام المدنیین، بسبب تبادل إطالق النار واأللغام المرتجلة والتجنید ا في صفوفإلى سقوط قتلى وجرحى 

 ."اُألسر كدروع بشریة في المناطق الخاضعة لسیطرة تنظیم داعش
 

اع ملزمون بموجب صر یع أطراف الوأضافت السیدة غراندي "تبذل قوات األمن العراقیة جهودًا كبیرًة لحمایة المدنیین. إذ أنَّ جم
وضمان حصولهم على المساعدة التي یستحقونها ویحتاجون  ممكن لحمایة المدنیین بذل كل جهدٍ بالقانون الدولي اإلنساني 

 إلیها".
 

 نزحكما عسكري الستعادة السیطرة على مدینة الموصل قبل ثالثة أسابیع. الهجوم الشخص بعد شن  34،000 نزح أكثر منوقد 
 أغسطس. آب/ منذ أوائل شخص آخر من قضاء حویجة 39،000

 
ضیفة. وتقوم الوكاالت اإلنسانیة بتقدیم المساعدات الُمنقذة النازحة في مواقع الطوارئ ومع المجتمعات المُ  غالبیة اُألسر تم إیواء

تستمر عملیة كما ، جدیدةٍ  تمت استعادتها حدیثًا. ویجري تشیید مواقع طوارئٍ التي للحیاة لألسر النازحة وللسكان في المناطق 
 التي تم تقییمها حتیاجاتمساعدات على أساس اإلنسانیة، تجري عملیة توزیع الخزن إمدادات الطوارئ. ووفقًا للمبادئ اإل

 ن الضعف.ومواطِ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ولمزید من المعلومات یرجى اإلتصال بـ   
 / Elkorany@un.org)مكتب نائب الممثل الخاص لألمین العام/ ومنسق عملیات اإلغاثة/ ومنسق الشؤون اإلنسانیة في العراق  السید كریم الكوراني،

+964 790 193 1292) 
 

www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 

effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  
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