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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 

 

 األمم المتحدة ت  دين الهجوم في منطقة كيلو 60 في محافظة األنبار

 
 

عبور الفي موقع الذي وقع أمس االنتحاري دين األمم المتحدة بشكل قاطع الهجوم ت   -( 2017 وتموز / يولي 3)بغداد،  

 معظمهم من النساء واألطفال.  ،آخرين 13وإصابة  شخصا   14عن مقتل والذي أسفر غرب الرمادي،  60كيلو في منطقة 

 

الناس  هؤالء الذإذ قالت منسقة الشؤون اإلنسانية في العراق السيدة ليز غراندي: "هذا أمر فظيع". "في هذا الصدد، و

بهذه للحصول على المساعدة. و بعيدةوقد سافر الكثيرون لمسافات  بحثا  عن مالذ آمن لهم. 60كيلو  منطقة إلىبالفرار 

 نعرب عن تعازينا العميقة ألسر الضحايا". المناسبة األليمة، 

 

 بشكل  في غرب األنبار  داعشتنظيم ين من المناطق التي يسيطر عليها وفي األسابيع األخيرة، ازداد عدد المدنيين الفار  

وقد وصل موقع هذا  .و/ يوني حزيران 28و 25بين  تفتيش الناظرةشخص إلى حاجز  900صل ما يصل إلى قد . وكبير  

 الكاملة.االستيعابية  تهقدرإلى ما يقرب من  60الطوارئ في كيلو 

 

القتال في هذه المناطق في األسابيع المقبلة، ونحن  ه من المرجح أن تتصاعد حدةأنب: "نحن نعلم يالسيدة غراند وأضافت

خطر كبير". "قد تقترب معركة الموصل من نهايتها، ولكن القتال في مواقع  سيتعرضون إلىمن أن المدنيين  بشدةقلقون 

الصراع أطراف  ويتوجب على جميعقتال، يتعرض المدنيون للخطر.  يحدث فيه. وفي كل مكان أخرى ال يزال مستمرا  

 ". كل شيء -أمن السكان ضمان لقيام بكل شيء ممكن لا

 

في المائة، وهي أقل بكثير مما هو  42نسبة  2017تمول خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام تم  هالجدير بالذكر بأنو

 .النساء واألطفالمن كثير منهم وأن ال وال سيماوالعنف،  الصراعين من مطلوب لدعم األشخاص الفار  

 

 المعلومات يرجى االتصال بـ: منلمزيد 

 fagano@un.org( +964 (0)751 740 3858) (في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق والتواصل مسؤول قسم األعالم ،أورال فيغن
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