يا للعار ،مرة أخرى! العار يطغى من جديد!
تم اﻹبﻼغ عن مقتل أطفال ونزوح  180,000طفل في موجة العنف اﻷخيرة في جنوب سوريا

صادر عن خيرت كاباﻻري ،المدير اﻹقليمي لليونيسف في الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا
عمان 6 ،تموز/يوليو " - 2018ﺗﻠقت اليوﻧيسف ﺗقﺎرير ﻣروﻋة ﻋن ﻣقﺗل ﻋﺎﺋﻠة بأكﻣﻠهﺎ ،بﻣﺎ في ذلك أربعة أطفﺎل،
وذلك في ﻗرية في ريف درﻋﺎ ،جﻧوب-غرب سوريﺎ .ﺗصﺎﻋد العﻧف بسرﻋة في الﻣﻧطقة ﻣﻧذ  18حزيران/يوﻧيو .وفي
صل إلى اﺗفﺎق سﻠﻣي بين
السﺎﻋﺎت اﻷربع والعشرين الﻣﺎضية اشﺗدت حدّة العﻧف بيﻧﻣﺎ فشﻠت الجهود الراﻣية لﻠﺗو ّ
اﻷطراف الﻣﺗحﺎربة .يرﺗفع ﻋدد اﻷطفﺎل القﺗﻠى الذين ﺗم اﻹبﻼغ ﻋﻧهم في الﺗقﺎرير ليصل إلى  65في جﻧوب-سوريﺎ
وحدهﺎ ،وذلك خﻼل أﻗل ﻣن ثﻼثة أسﺎبيع.
"في أضخم ﻣوجة ﻣن الﻧزوح في جﻧوب سوريﺎ ﻣﻧذ بداية الحرب ﻗبل أكثر ﻣن سبع سﻧوات ،أجبر حوالي 180,000
طفل ﻋﻠى الفرار ﻣن بيوﺗهم بدون القﻠيل ﻣن الحﻣﺎية و الﻣأوى و الﻣسﺎﻋدة.
"إن الﻣسﺎﻋدة اﻹﻧسﺎﻧية والحﻣﺎية ليسﺗﺎ اﻣﺗيﺎزا ً وﻻ رفﺎهية؛ بل ﱞ
فﺗى سوري وفﺗﺎة سورية .إن ﺗسهيل
حق أسﺎسي لكل ً
وصول الﻣسﺎﻋدة اﻹﻧسﺎﻧية في الوﻗت الﻣﻧﺎسب ،وﻧوﻋية وﻧطﺎق هذه الﻣسﺎﻋدة ،وﻣن خﻼل أية وسيﻠة ﻣﻣكﻧة ،ﻋبر
خطوط الﻧﺎر وﻣن البﻠدان الﻣجﺎورة ،هو الحد اﻷدﻧى الذي ﻧدين به ﻷولﺋك اﻷطفﺎل .في حﺎل فشﻠﻧﺎ جﻣﺎﻋيﺎ القيﺎم بهذا
ﻋﺎر ﻋﻠى العﺎلم أجﻣع".
الواجب ،فسيواصل اﻷطفﺎل دفع الثﻣن اﻷغﻠى لحرب ليست ﻣن صﻧعهم .إﻧه ٌ
####
للمزيد من المعلومات ،يُرجى اﻻت ّصال مع:
جولييت ﺗوﻣﺎ  ،ﻣكﺗب اليوﻧيسف اﻻﻗﻠيﻣي ،ﻋ ّﻣﺎنjtouma@unicef.org ،+962-79-867-4628 ،
ليﻧﺎ الكرد ،ﻣكﺗب اليوﻧيسف اﻻﻗﻠيﻣي ،ﻋ ّﻣﺎن6644-109-79-962+ ، lelkurd@unicef.org ،
سﻼم ﻋبدالﻣﻧعم ،ﻣكﺗب اليوﻧيسف ،سوريﺎsabdulmunem@unicef.org ,+963 950 044 371 ،

عن اليونيسف
ي ﻋﻣل ﻧقوم به .بﺎلﺗّعﺎون ﻣع شركﺎﺋﻧﺎ في 190
ﻧعﻣل في اليوﻧيسف ﻋﻠى ﺗعزيز حقوق ورفﺎهيّة ك ّل طف ٍل ﻣن خﻼل أ ّ
صﺎ ً لﻠوصول إلى اﻷطفﺎل اﻷكثر هشﺎشة
دولة وﻣﻧطقة ﻧقوم بﺗرجﻣة الﺗزاﻣﻧﺎ هذا إلى واﻗع ﻋﻣﻠي ،بﺎذلين جهدا ً خﺎ ّ
واسﺗقصﺎ ًء ،وذلك ﻣن أجل صﺎلح ك ّل اﻷطفﺎل ،وفي ك ّل ﻣكﺎن.
لﻠﻣزيد ﻣن الﻣعﻠوﻣﺎت حول اليوﻧيسف وﻣﺎ ﺗقوم به ﻧحو اﻷطفﺎل ،يﻣكﻧكم زيﺎرة ﻣوﻗعﻧﺎ www.unicef.org/mena
ﺗﺎبعوا اليوﻧيسف ﻋﻠى Facebook ،Twitter
جديد :انضم إلى مجموعة الواتس-آب التابعة لليونيسف -الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا ،واحصل تباعا ً على آخر
اﻷخبار .أرسل لﻧﺎ رسﺎلة ﻋﻠى الرﻗم الﺗﺎلي وسوف ﻧضيفك إلى ﻗﺎﺋﻣﺗﻧﺎ4628-867-79-962+ :

