
 

 

 

 

 

    أطفال   أربعة   مقتل   تدين  ليونيسف ا 
  حماية   إل   األطراف   جميع   وتدعو   بغداد   ف 
 العنف   من   األطفال 

 
 
    اليونيسف   ممثلة   ،   السيكو   حميدة   السيدة   إل   منسوب   بيان  

 العراق   ف 
 
 
(   أيلول   29  ،   العراق   ،   بغداد     والصدمة   الحزن   ببالغ  اليونيسف   تأس   –   2020  )سبتمبر

ة   منهم  أحد   يتجاز   لم  أطفال،   أربعة   لمقتل    آخر،   طفل  وأصابة   أشقاء   ثالثة   بينهم   من   العمر،  من   العاشر
لهم   عل   صاروخ   سقوط   جّراء      مب  

   أمس.   يوم   بغداد   ف 
 

    وتشاركهم   ألمهم   الضحايا   أش   وتشاطر   األطفال،   ضد   العنف   أعمال   كافة   اليونيسف   تدين 
  عل   الحداد   ف 

    الخسائر   هذه 
    األرواح   ف 

ر   ال   الت      لها.   مبر
  خالية   طفال األ   من   طفل  ألي   الحياتية   التجربة   تكون   أن  ينبغ 

  وف الخ   أو   ، العنف   ة مشاهد   من   حت    تخلو   أن  يجب   بل   العنف،   مظاهر   من   مظهر   بأي   االستهداف   من 
    إليه.   التعرض   من
 
ء   ثمة   ليس    ومجتمعهم.   األطفال   ألش   ومواساتنا   ازينا تع   خالص   عن   نعبرّ   أن   إال   يسعنا   ال و     

ر   سر   يبر
  اإليفاء   إل   األطراف   جميع   اليونيسف   تدعو   وهنا   . الظروف   كانت   أيا   ، والنساء   األطفال   استهداف 
اماتهم،  ،  للقانون  وفقا  بالب      األطفال   لحماية  الدول 

.  أي دون ب و  جميعها، األوقات  ف    جميع  يستحق  تأخبر
    طفال األ 

   بالعنف.   دائم   تهديد   بال   تهم حيا   يعيشوا   أن  العراق   ف 
 

  إل   وتدعو   ، تهم ورفاهي   والشباب   األطفال   سالمة  لضمان   العمل  األطراف   جميع  اليونيسف   وتناشد   هذا 
    األطفال   حق  دعم 

    والعيش   الحماية  ف 
    العنف   من  خالية   بيئة  ف 

 .األوقات   جميع   ف 
 
 
 

 -   انته - 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 عن اليونيسف:  

اليونيسف على دعم حقوق كل طفل ورفاهيته في كل شيء نقوم به. نعمل، بالتعاون مع شركائنا، في  تحرص  

دولة وإقليما، لكي نترجم هذا االلتزام إلى افعال عملية واقعية، مع تركيز جهودنا بشكل خاص على الوصول    190

 .جل جميع األطفال، وفي كل مكانإلى األطفال الذين ينتمون إلى الفئات األكثر ضعفا وهشاشة واقصاًء، من أ 

 

موقعنا   بزيارة  تفضلوا   ، األطفال  أجل  من  وعملها  اليونيسف  حول  المعلومات  من   لمزيد 

https://www.unicef.org/iraq/ 

 

 :للتواصل االعالمي، يرجى االتصال بـ

 زينة عوض ، مديرة االتصاالت في العراق  

 zawad@unicef.orgالبريد األلكتروني: 

 0238 964782782+ رقم الجّوال: 
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