
یحتاج أطفال الرّقة ودیر الزور اّلذین تعّرضوا للّنزوح والصدمة والتشویش الذھني إلى
المساعدة والحمایة العاجلتین 

 

بیان منسوب إلى فران إكیزا، ممثّل الیونیسف في سوریا
القامشلي، 25 آب/أغسطس 2017 - "ال یزال تأثیر الحرب على األطفال في جمیع أنحاء سوریا مذھالً، وقد أّدى النزاع العنیف والمستمر فیھا إلى

 
تشرید آالف العائالت من مدینة الرقة ودیر الزور.

 
"انتھیُت للتّو من زیارة قمت بھا إلى المخیمات في كّل من عریشة، وعین عیسى، ومبروكة، حیث التقیت بأطفال نازحین، وراقبت الجھود التي

تقّدمھا الیونیسف إلنقاذ األرواح على أرض الواقع.

"إنني مذھولة من الصدمات النفسّیة العمیقة التي تعّرض لھا األطفال الذین وصلوا إلى المخّیمات، إذ عانوا من العنف الوحشي، وفقدان األصدقاء
وأفراد من العائلة. كما أّنھم یعانون من الجوع والعطش والخوف.

"قالت لي روان، وھي طفلة نازحة من مدینة الرقة وعمرھا 11 أعوام: "كنا نلھو ونلعب آنذك، وبعدھا فقد حّل الظالم."

"وفقاً للتقاریر التي تصل إلى الیونیسف من داخل مدینة الرقة، آالف األطفال ما زالوا محاصرین في المدینة، وبعضھم عالق عند خطوط الّتماس.

"انقطعت المساعدات المنقذة للحیاة كلّیاً عن المدینة بسبب عدم تمّكن الوكاالت اإلنسانیة من الدخول إلیھا. أّما المیاه النقّیة المتوفّرة لألطفال وللعائالت

 
فھي قلیلة جّداً أو معدومة، بینما تنفذ اإلمدادات الغذائّیة بسرعة.

"یجب السماح لألطفال وللعائالت الراغبین في مغادرة مدینة الرقة بالقیام بذلك بأمان وكرامة. وعلى أطراف النزاع تأمین مّمر آمن لتسھیل انتقال

 
المدنیین إلى بّر األمان.

"لقد ُسلبت طفولة مالیین األطفال نتیجة النزاع الممتد منذ ست سنوات ونصف، وألحق بھم معاناة ال توصف. على أطراف النزاع وقف العنف في

 
جمیع أنحاء سوریا والقیام بواجبھم القانوني اتجاه األطفال.

 
"یجب حمایة جمیع األطفال في سوریا، وفي جمیع األوقات، بغض النظر عن أماكن تواجدھم أو انتماءات عائالتھم. األطفال ھم أطفال أینما وجدوا".

 
###

 
تجد صوراً وتسجیالت مصّورة بجودة غیر عالیة ھنا  

 
عن الیونیسف

نعمل في الیونیسف على تعزیز حقوق ورفاھّیة كّل طفٍل من خالل أّي عمل نقوم بھ. بالّتعاون مع شركائنا في 190 دولة ومنطقة نقوم بترجمة

 
التزامنا ھذا إلى واقع عملي، باذلین جھداً خاّصاً للوصول إلى األطفال األكثر ھشاشة واستقصاًء، وذلك من أجل صالح كّل األطفال، وفي كّل مكان.

 
www.unicef.org :للمزید من المعلومات حول الیونیسف وعملھا من أجل األطفال، یمكنكم زیارة الموقع اإللكتروني التالي

 
YouTube و Facebook , ،Twitter  تابعوا الیونیسف على

 
للمزید من المعلومات

 
mawad@unicef.org ،+961 0958 034 268 :مونیكا عوض، مكتب الیونیسف في سوریا، خلوي

 
tkummer@unicef.org ،+962 (0) 797 588 550  :تمارا كومیر، مكتب الیونیسف اإلقلیمي، خلوي
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