
 

 
 األطفال؟ االحساس بمأساة قتلالعالم فقد هل 

 
 ا، ممثل اليونيسف في سورياثفران إكيصادر عن بيان 

 
 

مع تصاعد بالتزامن  في سوريا خالل األسبوعين الماضيين يوميّ  بشكلألطفال الذين قتلوا اعدد  "ارتفع - 2018 يناير /كانون الثاني 26 /دمشق
 .أنحاء البالد في مختلفالعنف في عدة مناطق 

 
مستمرة في منطقة العنف الأعمال  أكبر بكثير من األطفال نتيجةوإصابة عدد  طفالً  11مقتل ما ال يقل عن  حول فزعةمتلقت اليونيسف تقارير "

ما  ، نتيجةاألسبوع الماضي وحده خالل في إدلب المجاورةمقتل تسعة أطفال على األقل  نكما تّم اإلبالغ عشمال غرب سوريا. الواقعة عفرين، 
ً  علىفي دمشق، قتل ثالثة أطفال في هجوم و. من هجمات بلدتي سراقب وخان شيخون تعرضت له للتقارير،  منطقة باب توما في البلدة القديمة. ووفقا

 .طفال يغادرون المدرسةعندما كان األ حدثعلى دمشق منذ أسابيع،  األعنفيناير، وهو /كانون الثاني 22ع في فإن الهجوم الذي وق
 
ً المنطقة أخرى داخل  نواحٍ إلى  هاربة العائالت تلجأعفرين، منطقة في " بما يفوق  أصالً مزدحمة باتت مخيمات  ضمنللحصول على الحماية  سعيا

أن الناس الذين يحاولون الفرار من  التقارير تفيد .، ومعرضون لقسوة برد الشتاءصعبة للغاية أوضاع معيشيةسابق، يعانون من  نازح 125,000
ً المنطقة  التي  المبانيأقبية  تضطر فيها العائالت إلى لزومدرجة  وصل كذلك أُفيدَ بأن العنف المستشريمن مغادرة عفرين.  منعونيُ  عن األمان بحثا
 الصديقة مساحاتالتعليق خدمات حماية الطفل التي تدعمها اليونيسف، بما في ذلك  واستدعت الحالة ،التجارية محالتال أغلقت معظم. تقيم فيها

 .جتماعياال يلألطفال وأنشطة الدعم النفس
 
في واألطفال  بالتزاماتها في حمايةر جميع أطراف النزاع تذكّ يومياً في سوريا. تعود اليونيسف مرة أخرى ل تُخرقهذه القوانين و ،لحروب قوانينل"

 .األوقاتجميع 
 
في  الراغبينهؤالء مخاوف بسبب  ،لالعتداءاتفي مغادرة المناطق التي تتعرض  لكل من يرغبآمن  ممرّ األطراف توفير  جميع علىكذلك "

 .على سالمتهم وأمنهمالمغادرة 
 
د والموت. فقد األطفال أرواحهم التشرّ من و هذا الدمار غير المسبوقمن  ال يزال األطفال هم األكثر تضرراً و، اع يدخل عامه السابعنزها هو ال"

 .لقد طفح الكيلومنازلهم وطفولتهم. 
 

###    
 

  :مالحظات للمحررين
توقع ث يُ استجابة الحتياجات األطفال والعائالت الفاّرين من عفرين، تم بدعم من اليونيسف نشر فريقين طبيين متنقلين إلى مناطق في مدينة حلب حي

خزان مياه  100الغربي، والمرتبط بالنزوح من إدلب، تعمل اليونيسف على إيصال حلب وصول العائالت النازحة. واستجابة للنزوح في ريف 
بدأت خمس فرق متنقلة بالعمل على تقديم خدمات حماية الطفل، بما في ذلك الدعم كذلك وخدمات نقل المياه بواسطة الشاحنات إلى هذه المناطق. 

  ودورات التوعية بمخاطر األلغام. جتماعياإل النفسي
  

  عن اليونيسف
ً وذلك صعب في العالم، المناطق األتعمل اليونيسف في بعض  طفل،  من أجل كلّ دولة ومنطقة  190في . نعمل للوصول إلى األطفال األكثر حرمانا

  مكان، لبناء عالم أفضل للجميع. في كلّ 
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