
 

 

 

 

 الحرب مخلفات من المتفجرات من خال   عراق أجل من - للهجوم يتعرضون أطفال
 

 العراق  في اليونيسف ممثلة ، جوبتا  سن شيما إلى منسوب  بيان

 
 10 العمر من يبلغ طفل وفاة عن أنباء ورود بعد عميق بقلق اليونيسف "تشعر - 2021 أغسطس / آب 26 ، بغداد

 عاًما 11 العمر من يبلغ اخر وطفل المتفجرة الحرب مخلفات أحد انفجار نتيجة ديالى في  أغسطس / آب 24 في سنوات

 أسفها عميق عن نيسفاليو تعرب ناسفة. عبوة انفجار جراء ، بعقوبة جنوب ، مرادية قرية  في أغسطس / آب 25 في

 ومجتمعاتهم. وأصدقائهم األطفال ألسر وتعازيها

  

 وإصابات وفيات زيادة إزاء انزعاجها عن اليونيسف تعرب أبرياء. ألرواح معزولة خسائر ليست هذه ، لألسف"

 الثاني كانون / يناير بين األخيرة. األشهر في العراق في الحرب مخلفات من والمتفجرات األرضية األلغام بسبب األطفال

 جميع في الحرب مخلفات من المتفجرات من طفلً  35 أرواح في خسائر المتحدة األمم سجلت ، 2021 آب / وأغسطس

 تحققت عندما 2020 بعام مقارنة األطفال من الضحايا عدد في مقلقة زيادة هذا ويمثل آخرين. 41 وتشويه ، البلد أنحاء

 واأللغام الحرب مخلفات من المتفجرات نتيجة الفترة نفس في طفلً  12 وتشويه أطفال 6 مقتل من المتحدة األمم

 " األرضية.

  

 من والمتفجرات ةاألرضي األلغام تؤدي ما غالبًا السياقات. جميع في األساسي العتبارا هي األطفال سلمة تظل أن يجب

  من أصغر األطفال ألن نظًرا للخطر. عرضة األكثر هم واألطفال المدنيين، من ضحايا سقوط إلى الحرب مخلفات

 خطيرة. إصابات أو للموت عرضة أكثر هم وبالتالي للنفجار الكامل للتأثير يتعرضوا أن المرجح فمن ، البالغين

  

 وتعزيز المنفجرة غير والذخائر الموجودة األلغام إلزالة الجهود كل تسريع على األطراف جميع اليونيسف "تحث

 "ووقائية. آمنة بيئة في األطفال حق ودعم الضحايا مساعدة

  

  الذخائر بمخاطر لتوعيةا أنشطة نطاق توسيع دعم  على المانحين ومجتمع العراق حكومة أيًضا اليونيسف "تحث

  المدارس في المتفجرة الذخائر بمخاطر التوعية اآلخرون المجتمع وأفراد األطفال يتلقى بحيث وتوفيرها المتفجرة

 العراق." في بالنزاع سابقًا المتأثرة المناطق جميع في المحلية والمجتمعات

 

 - انتهى-

 

  اليونيسف: عن

 190 في شركائها مع وتتعاون استثناء. دون األطفال جميع ورفاه حقوق تعزيز إلى به تقوم عمل كل في اليونيسف تسعى

  إلى  للوصول  خاّصة جهود بذل  على التركيز مع عملية، إجراءات إلى االلتزام هذا ترجمة على العالم  في  ومنطقة دولة

 .مكان كل في األطفال لجميع فائدة من ذلك في لما واستقصاًء، هشاشة األكثر األطفال

  موقعنا زيارة يمكنك األطفال، نحو به تقوم وما اليونيسف حول المعلومات من للمزيد

www.unicef.org/iraq 

  على تابعونا

 أنستغرامو تويتيرو فيسبوك

 

 

 :بـ االتصال يرجى االعالمي، للتواصل

 

 مونوز ماتيوس ميغيل

 العراق يونيسف - االعلم قسم رئيس

mmateosmunoz@unicef.org 

+9647827820238 

 

 كافيمبي أنيسينت

 الرقمي  اإلعلم أخصائي

 العراق في اليونيسف مكتب

 9647833352569+هاتف

  ikafembe@unicef.orgإلكتروني بريد
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