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 يا للعار، مرة أخرى! العار يطغى من جديد!

  طفل في موجة العنف األخيرة في جنوب سوريا 180,000تم اإلبالغ عن مقتل أطفال ونزوح  

   

  صادر عن خيرت كاباالري، المدير اإلقليمي لليونيسف في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  

"تلقت اليونيسف تقارير مروعة عن مقتل عائلة بأكملها، بما في ذلك أربعة أطفال،  - 2018تموز/يوليو  6 عمان،

حزيران/يونيو. وفي  18غرب سوريا. تصاعد العنف بسرعة في المنطقة منذ -وذلك في قرية في ريف درعا، جنوب

إلى اتفاق سلمي بين الساعات األربع والعشرين الماضية اشتدت حّدة العنف بينما فشلت الجهود الرامية للتوّصل 

سوريا -في جنوب 65األطراف المتحاربة. يرتفع عدد األطفال القتلى الذين تم اإلبالغ عنهم في التقارير ليصل إلى 

  وحدها، وذلك خالل أقل من ثالثة أسابيع.

  

 180,000"في أضخم موجة من النزوح في جنوب سوريا منذ بداية الحرب قبل أكثر من سبع سنوات، أجبر حوالي 

  طفل على الفرار من بيوتهم بدون القليل من الحماية و المأوى و المساعدة.

  

"إن المساعدة اإلنسانية والحماية ليستا امتيازاً وال رفاهية؛ بل حقٌّ أساسي لكل فتًى سوري وفتاة سورية. إن تسهيل 

ل أية وسيلة ممكنة، عبر وصول المساعدة اإلنسانية في الوقت المناسب، ونوعية ونطاق هذه المساعدة، ومن خال

خطوط النار ومن البلدان المجاورة، هو الحد األدنى الذي ندين به ألولئك األطفال. في حال فشلنا جماعيا القيام بهذا 

  الواجب، فسيواصل األطفال دفع الثمن األغلى لحرب ليست من صنعهم. إنه عاٌر على العالم أجمع".

  

####  

   

  االتّصال مع:للمزيد من المعلومات، يُرجى 

   

  jtouma@unicef.org ،962+-79-867-4628 جولييت توما ، مكتب اليونيسف االقليمي، عّمان،

   

  lelkurd@unicef.org ، +962-79-091-6644 مكتب اليونيسف االقليمي، عّمان،  لينا الكرد، 

  sabdulmunem@unicef.org ,371 044 950 963+ سالم عبدالمنعم، مكتب اليونيسف، سوريا،

   

   

  عن اليونيسف

 190نعمل في اليونيسف على تعزيز حقوق ورفاهيّة كّل طفٍل من خالل أّي عمل نقوم به. بالتّعاون مع شركائنا في 

دولة ومنطقة نقوم بترجمة التزامنا هذا إلى واقع عملي، باذلين جهداً خاّصاً للوصول إلى األطفال األكثر هشاشة 

  .مكانواستقصاًء، وذلك من أجل صالح كّل األطفال، وفي كّل 

  www.unicef.org/mena للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وما تقوم به نحو األطفال، يمكنكم زيارة موقعنا

  

   Twitter،  Facebook  تابعوا اليونيسف على

  

    الشرق األوسط وشمال أفريقيا، واحصل تباعاً على آخر -آب التابعة لليونيسف-: انضم إلى مجموعة الواتسجديد


