
 

 

 

 

 

          

 بيان
 تصاعد الصراع في غرب الموصلمع  طفل 100.000هّدد حياة ي موتال

 
 إلى بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف في العراق منسوببيان 

 

فطاا  في ررب األ يد منعدال"نتلقى تقارير مقلقة عن تعّرض مدنيّين ومن ضمنهم  :2017حزيران/يونيو  4إربيل، 

 يزداد بين ساعة وأخرى. قُتل بعضهم أثناء محاولتهم اليائسة للهرب من القتا  الذيوقد هذا الموصل للقتل. 
 

  يختبر األفطاا يتعّرضون لإلصابات، ويستخدمون كدروع بشرية.و ،يقتل األفطاا معرضة للخطر. حياة األفطاا  "

 .المشاركة في القتا  والعنف في بعض الحاالت على أجبروا وقد ،يشهده ويشهدون عنااً فظيعاً ال يجدر بإنسان أن
 

ظروف بالغة الخطورة في المدينة القديمة ومنافطق يرزحون تحت وفتى ممن ال يزالون ألف فتاة  100ما يقدر بـ هناك"

تشايات المس الواردة بتعّرضتايد التقارير والمتباد ، إفطالق النار عالقون بين  هؤالء العديد منأخرى من ررب الموصل. 

 .للهجوممن المرافق الطبية وريرها 
 

عن األذى في جميع  حماية األفطاا  وإبعادهملجميع األفطراف في ررب الموصل  اليونيسف تدعو"مع استمرار القتا ، 

 .القانون اإلنسانيباع أفطراف النزجميع التزامات بموجب األوقات، 
 

بما فيها المستشايات والعيادات والمدارس والمناز  وشبكات المياه،  ،البنى التحتية المدنيّةعلى على المدنيين والهجمات  "

 ".تتوقف فورايجب أن 

 
###  

 مالحظة للمحّررين:
 

 ، والتي تشمل:واألسر الضعياةألفطاا  للااّرين من النزاع من اتستجيب اليونيسف الحتياجات الحماية العاجلة 
 

 ألفطاا  الذين اناصلوا عن والديهم أو عن أسرهم الممتدة،لم الشمل ل -

 

 قوات األمن،احتجزتهم التمثيل القانوني عن األفطاا  الذين  -

 

 لألفطاا  المعوزين. ،حماية الطاليرها من المساعدات المتخصصة في ور الطارئ،االجتماعي -الدعم الناسي -

 

ير سالمختلاة لخطوفط العلى امتداد  ،وبشكل مسبق ،وضع اإلمدادات الطارئةعلى  مع شركائهااليونيسف تعمل  كذلك

أّما  .أثناء نزوحهم فطلباً لألمانهم أكبر عدد ممكن من إلى لكي تصل ،ةالمياه ومستلزمات النظافة الصحيّ  هابما في النازحين،

ة، وذلك ، ومستلزمات النظافوالمياه ،ةة األساسيّ والخدمات الصحيّ  ،الغذاءتقوم اليونيسف بتوفير في مخيمات النازحين، ف

 ضعاا.األكثر لدعم األفطاا  واألسر 

 
 عن اليونيسف

 190 نعمل بالتّعاون مع شركائنا في. نقوم في اليونيسف بدعم حقوق ورفاهيّة الطّال وبالتّرويج لهما في كّل عمٍل نقوم به
اإللتزام إلى عمل ملموس، باذلين جهودا خاّصة للوصو  إلى األفطاا  األكثر ضعااً وحاجة واألكثر بلد وإقليٍم كي نترجم هذا 

 .استبعاداً، وللعمل من أجل مصلحة كّل األفطاا ، وفي كّل مكان

 /https://www.unicef.org/iraq: زوروا موقعنا، من أجل األفطاا  لمزيد من المعلومات حو  اليونيسف وعملها 

 YouTubeو  Facebook ويوتيوب فيس بوكعلى و Twitter تويتر تابعوا اليونيسف على

https://www.unicef.org/iraq/
http://www.facebook.com/unicef
https://www.youtube.com/user/UNICEFinIraq


 

 

 

 

 

          

 :االتّصا  مع لمزيد من المعلومات، يرجىل
 snogueira@unicef.org، 0238 782 782 (0) 964+، العراق، شارون بن نورويرا، اليونيسف

 laali@unicef.org، 7809258542 (0) 964 +، اليونيسف، العراق، يليلى عل
 550 588 797 962+اليونيسف اإلقليمي للشرق األوسط وشما  أفريقيا،مكتب تمارا كومير، 

 tkummer@unicef.org 
 

 هناوسائط اإلعالم المتعددة تجدها 
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