
یتعرضون لالعتداء واالستغالل وتركوا وحدھم: حال األطفال الّذین وقعوا في براثن العنف في الموصل والنزاعات التي تجتاح 
 المنطقة، األطفال في أمّس الحاجة للّرعایة والحمایة الفوریّة

  
 ریقیا.بیان منسوب إلى ِخیْرت كاباالري، المدیر اإلقلیمي للیونیسف في الّشرق األوسط وشمال أف

 
 "قد یكون العنف األسوأ في الموصل قد انتھى لكن معاناة األطفال تستمر وكذا للكثیرین منھم في المنطقة. -2017یولیو  22عّمان، 

"ال زلنا نجد أطفاالً یعانون من حاالت الصدمة، وقد وردت التقاریر عن وجود بعضھم بین األنقاض أو مختبئین في األنفاق في 
األطفال عائالتھم أثناء فرارھم بحثاً عن األمان. ووفقا للتقاریر، اضطرت العائالت إلى التخلي عن أطفالھا أو  الموصل. فقد بعض

االستغناء عنھم، وھكذا بات األطفال یعیشون في حالة من الخوف والوحدة، وقد أجبر العدید منھم على القتال أو على القیام بأشّد 
 أعمال العنف.

  
أوقات عصیبة بالنسبة لعدٍد ھائٍل جّداً من األطفال في العراق وفي دول أخرى في المنطقة والتي تضّررت  "إن ھذه األوقات ھي

 طفل للخطر. *ملیون 27بسبب العنف.اذ یعّرض العنف والنزاع حیاة ومسقبل حوالي 
  

األخیرة األطفال لعملیات القصف  " في مدینة الرقّة الواقعة في الشمال الشرقي من سوریا حیث اشتّد العنف على مدى األسابیع
مدني محاصرین في المدینة بینما یدور العنف الشدید من حولھم. وصفت العائالت التي  50,000و 30,000المتكّرر. ھناك ما بین 

نجحت بالفرار الظروف المروعة والرحلة المحفوفة بالمخاطر التي مرت بھا مثل رصاص القناصة واأللغام غیر المتفجرة التي 
 خلفتھا الحرب.

  
"وحتى لو نجا األطفال من الخطر المباشر ال یعني ھذا انتھاء مسلسل الرعب. اذ یتعّرض األطفال لالعتقال، وسوء المعاملة كما یتّم 

 تعییرھم باالنتماء لفئات مختلفة، في الوقت الذي یسود توتر كبیر بین المجتمعات المختلفة.
  

، یحتاجون إلى دعمنا في مساعدتھم في العثور على عائالتھم، وإعادة جمع شملھم وإحاطتھم "ھؤالء األطفال الذین تركوا وحدھم
بالرعایة والحمایة وحصولھم على الخدمات، بغض النظر عن أصل او انتماءات عائالتھم. ومثل مختلف األطفال في العالم، فإّن 

 قانونیة. إّن األطفال ھم أطفال!لھؤالء األطفال الحق في الحمایة، بما في ذلك من خالل الوثائق ال
  

"لقد حان وقت للتصرف. كیف یمكننا بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدھاراً للجمیع، بینما یتعرض األطفال لمثل ھذه الفظائع 
 ویعاملون بھذه الطریقة؟

### 
  
اق المضیفة لالجئین، ودولة فلسطین والعر یشیر ھذا العدد إلى األطفال المتضررین من العنف في الیمن، وفي داخل سوریا والبلدان*

 والسودان. ولیبیا
  

	


