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 ولمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ
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 واحترام القانون الدولي اإلنساني في العراقيجب القيام بكل ما يمكن لوقف تجنيد األطفال 
 

، في العراق للنازحين مخيم   كثرأ تجنيد األطفال فيالتقارير التي تشير إلى  إزاءاألمم المتحدة  د قلقيتزاي(: 6752أغسطس  آب/ 75)بغداد، 
إلى الجماعات المسلحة التي  نضماملحثهم لإلاألمامية، ربما  خطوط القتالإلى المناطق القريبة من  طفال  أكما تشير التقارير إلى نقل 

 تنظيم داعش.ستحارب ضد 

". "ونشعر بقلق بتاتا  غير مقبول  ي هذا الصدد، صرحت السيدة  ليز غراندي، المنسق اإلنساني في العراق "إشراك األطفال في القتال أمر  فو 
 .بالغ من التقارير التي تشير إلى حدوث هذا"

من الضحايا المدنيين في مناطق العراق التي كانت  آلالف  ابر الجماعية حول التقارير التي تتحدث عن المق قلقهاعن األمم المتحدة  رتعب  كما 
 .تنظيم داعشتحت سيطرة  سابقا  

أن تبدأ معركة استعادة السيطرة على  المرجحمن ضمان سالمة المدنيين خالل الصراع. ومن  همأ"ليس هناك ما هو وقالت السيدة غراندي 
لضمان  السعي باقصى الجهود كل شخصيتوجب على  ، لذاتعر ض مئات اآلالف من المدنيين للخطرأْن يومن المتوقع الموصل قريبا . 

 والحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها".الكريم  العيش

 وي لزم. العسكريةلزم القانون الدولي اإلنساني جميع أطراف النزاع باإلمتناع عن تجنيد القاصرين أو استخدامهم للمشاركة في األعمال وي  
 لهم بمغادرة مناطق النزاع بأمان. والسماحالمدنيين أيضا  بضمان حماية القانون الدولي اإلنساني األطراف 

 مبادئ اإلنسانية."الهذا يخالف كل دام المدنيين كدروع بشرية تحت أي ظرف من الظروف. أضافت السيدة غراندي "اليمكن استخو 

 مليون دوالر أمريكي لالستعداد للعملية 695المجتمع اإلنساني في العراق النداء العاجل في تموز/ يوليو يطلب بشكل عاجل مبلغ  أطلقوقد 
 في المئة من هذا المبلغ. 67 تم تمويلالموصل. وحتى اآلن،  اإلنسانية في

مليون  0.7التي تقدم المساعدات ل  6752ويسعى الشركاء في المجال اإلنساني أيضا للحصول على تمويل لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 
 ريكي.مليون دوالر أم 925٪ فقط من مجموع المبلغ المطلوب للعمليات الجارية والبالغ 07عراقي. وحتى اآلن، تلقى الشركاء 
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