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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
  
 

 سالمة المدنيين حول شديد   األمم المتحدة ما زالت تشعر بقلق  
 

 
 بلدة الحويجةعلى الرغم من أن األمم المتحدة تشعر باالرتياح إزاء انتهاء القتال في  -( 2017تشرين األول / أكتوبر  9)بغداد، 
 .يشعرون بقلق بالغ إزاء سالمة السكان المدنيين انساني ال يزالو الشركاء في المجال اإل إالا أن  ، في محافظة كركوك وأطرافها

  

مليون مدني في العراق  5.4أكثر من  نزحنسقة الشؤون اإلنسانية في العراق السيدة ليز غراندي: "لقد وفي هذا الصدد، صراحت م
للوصول لماليين من العراقيين ل اإلنسانية بتقديم المساعدة العراق وحكومة اقليم كردستانقامت حكومة  " ت". واضاف2014منذ عام 

 ."الصراعحماية خالل الو  إلى بر األمان
 

 .في العراق األزمة اإلنسانية بأنها أزمة حمايةفي المجال اإلنساني وصف الشركاء وقد 
 

الدولي ". "القانون اإلنساني تضرروا من الصراع: "ليس هناك ما هو أكثر أهمية من حماية المدنيين الذين يالسيدة غراند وشددت
 ." واضح. ويجب بذل كل جهد ممكن لضمان سالمة الناس والحصول على المساعدة التي يحتاجونها

 
. ويشعر العاملون في المجال اإلنساني بقلق بالغ إزاء حوادث العقاب الجماعي، األكبر "ان الحماية تبقى مصدر قلقنا تواضاف

والعودة القسرية، واالستغالل الجنسي والعنف، بما في ذلك في مواقع  والقيود المفروضة على حرية التنقل، وعمليات اإلخالء،
 ." الطوارئ والمخيمات

 

شخاص، بمن فيهم ض مئات االالف من األفصلهم عن أسرهم. وقد تعرا  تم طفال، ومسنين ومعوقينأل القلبفطر ت  هناك حاالت "
 " .وسيحتاجون الى سنوات من الدعم والرعاية المتخصصة طفال الصغار لخطر شديد وضغوط وصدماتعشرات االالف من األ

على العاملين في المجال اإلنساني". "في كل مرة  من الضغوط التي تمارس أحيانا   كبير   " نشعر بقلق   :يالسيدة غراند كما أضافت
يتم التوصل إلى  حتىونواصل إثارة القضايا  -السلطات  على يطلب منا القيام بشيء ينتهك المشاركة المبدئية، نطرح المسألة فورا  

أن تواصل الحكومة التحقيق الكامل في أي انتهاك للمبادئ اإلنسانية وتقرير انتهاكات حقوق اإلنسان بطريقة  جدا  م حل. ومن المه
 شفافة وخاضعة للمساءلة".

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
  fagano@un.org( 3858)+964 (0)751 740 (عالم والتواصل في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق، مسؤول قسم اإلأورال فيغن
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