
 
 
 
 

 

يد"ساز توقفماطفال را  رب" حمالت    

 يونيسفدفتر يوی ئاجرا ) رئيسHenrietta H. Foreهنريتا اچ. فور ( بيانيۀ

ارک، مورخ  شهر ا از جمهوری  - 2018  15نیو  ی  ه درگ االی اطفال معروض  ان چهار ماه نخست سال، حمالت  " در ج
ش ادامه داشته است.  ا چگونه  دون  ستان،  ه ا افغا قای مرکزی ا کشور سودان جنو و از کشور سور   اف

يکی از عمده ترين قوانين اوليه جنگ را که همانا  اآشکار، ی که دارندجناح های درگير با پاسخدهی اندکبا تاسف ميتوان گفت که "
  .ناديده ميگيرندمحافظت از اطفال ميباشد، جدآ 

 کورکورانه باالی: حمالت توجه صورت نميگيرد ،برای اطفال مهلک ميباشند حداينکه تا چه  از لحاظهيچ روش جنگی  در برابر"
از  ورزيدن انکارباالخره و از اطفال استفاده  سوء محاصره واستخدام، ، آدم ربايی، ملکیزيربنا های  سايرمکاتب، شفاخانه ها و 

 .تمام اينها مواردی پنداشته ميشوند، که متاسفانه هميشه به چشم ميخورندکمک های بشردوستانه، 

و بيش از  انداز اثر درگيری ها به قتل رسيده اطفال تن  220بيش از يمن از آغاز سال جاری تا کنون  "به عنوان مثال، در کشور
در ميزان آن متاسفانه که  ميباشند، واجه مخطر گرسنگی  بهاطفال تن ميليون  4.3. نزديک به تن آنها جراحت برداشته اند 330

تن  400از  بيش جانکه  و کولرااسهال حاد شيوع بيماری  است. کسب نمودهدرصد افزايش  24در حدود  2017سال  مقايسه با
پنداشته  در برابر زنده گی تعداد بيشتر جوانانتهديد به عنوان يک  ،است در جريان سال گذشته گرفتهاطفال زير سن پنج سال را 

  بيش از هر وقت ديگر، متاثر ميگردد.بهداشت  ميشود، چون موسم بارانی آغاز ميگردد و شرايط حفظ الصحه و

 رحمله ب 70بيش از در جريان سه ماه نخست سال، . به نظر ميرسدنااميد کننده هم هنوز سوريه کشور در صلح "تالش های تامين 
. دگردنحياتی محروم  صحیاز خدمات  و خانواده ها اطفالاين امر سبب شده است تا و  گرديده اندتأييد  صحی تسهيالتها و  شفاخانه

ميزان اطفال در ميان شی مورد حمله قرار گرفته اند. آموز باب تسهيالت 300بيش از آغاز گرديده است، تا کنون  جنگزمانيکه از 
بسر ميبرند که  در مناطق تن اطفال 850000 به همين ترتيب تقريبآو  دميرستن ميليون  5.3 بيجا شده گان داخلی و يا مهاجرين به

 .ميباشندبه آن دشوار  رسيده گیو يا هم  قرار دارندمحاصره  يا تحت

بار ترين در غزه از شروع ماه مارچ “  زارش های روز دوشنبه مر اطفال در مراسم تظاهرات کشته و زخمی شده اند. مطابق 
   ”. برای اطفال غزه بوده است ٢٠١۴زه در سال روز خشونت پس از جنګ غ

مذکور  ، به کشورميانمارکشور جنايات اخير در اثر که از  يیروهينگيا مهاجراطفال تن  400،000بنگله ديش، بيش از " در کشور 
 بيماری های کولرا و ساير ميزان ابتالء به بيماری، موسم بارانیرسيدن فرا نياز دارند. با  یاند، به کمک های بشر مهاجرت نموده

  افزايش کسب مينمايد. ديگر زمانهر  نسبت بهب ناشی از آ

کم ، مه ابازديد به عمل آورديونيسف دفتر وی اجرائي رييس حيثبه که من از آن  اولين کشوریبه عنوان  سودان جنوبی،کشور در "
ء اطفال به سؤتغذی حاد خفيف مبتالتن ميليون  1. بيش از ترک منازل خويش گرديده انداطفال مجبور به  تن ميليون 2.6 از کم
 از آغاز. نماينددست و پنجه نرم ميمرگ  بادر واقع و  اندبه سؤتغذی شديد مصاب تن آنها  250000بيش از  که از اين مياند، ميباشن

به عنوان تن آنها هنوز هم  19000اند و حدود  گرديدهگروه های مسلح آزاد چنگ طفال از تن ا 600کنون حدود  سال جاری تا
 .ميباشنددرگير  جناح های، مصروف خدمت به ، آشپزان و حتی برده های جنسیدربانان، پيام رسانانجنگجويان، 

اطفال و زخمی شدن تن  150کشته شدن بيش از در جريان سه ماه نخست سال، افغانستان، کشور در "از اثر درگيری های جاری 
 اطفال گزارش داده شده است.تن  400بيش از 

اطفال مجبور به تن  29000نزديک به  سبب شده اند تا های تازهخشونت در جريان چند ماه اخير،  مرکزیدر جمهوری آفريقای "
تن  5ميان هر  دررسد. تن مي 360000داخلی نزديک به  گان بيجا شدهدر ميان مجموعی اطفال  و تعداد گردندخويش  ترک منازل



 
 
 
 

از مکتب بازمانده  ،دارندقرار مکتب  ينکه در سناطفاليک سوم متاسفانه يميباشند و  ءبه سوء تغذی مزمن مبتالتن آنها  2اطفال، 
 .اند

به  ی آن تالش به خرچ ميدهند تايونيسف و شرکادفتر ديگر، تيم های متعهد ی ياد شده و بسياری از کشور های ها در تمام کشور"
شد اند و يا هم به تنهايی بسر اند، وحشت زده های خويش فاصله گرفته کسانيکه از خانواده  جامعه،ترين اقشار آسيب پذيرمشکالت 

 در معرض موسم بارنده گی و خشکسالی قرار دارندکه ند، آنانيبسر ميبرگان ده که در کمپ های پرجمعيت پناهنآنعده افرادي، ميبرند
 .و باالخره آنعده افراديکه با گرسنگی دست و پنجه نرم مينمايند، رسيده گی الزم نمايند

جدی نموده ما تعهد گرديده ايم. مالی  مساعدت هایدرصد  16 به دريافتصرف قادر طی سال جاری ما ، جهبودبا وجود کمبود "
را درمان سوء تغذی تطبيق مينماييم، نزد آنها اطفال واکسين  برای. ما اقشار جامعه خدمات عرضه نماييمبه آسيب پذيرترين ايم تا 

آنها اوليه های منديم تا نيازبه خرچ ميدهيتالش همواره م و نمايآنها را به مکتب ميفرستيم، به آنها خدمات محافظتی فراهم ميمينماييم، 
 يم.را مرفوع ساز

قراردادن هدف  ؛یدارند. قوانين جنگنياز هميشگی . اطفال به صلح و امنيت نميباشندکافی  یبشر های کمکنها فراهم نمودن ت"
انکار باالخره و  اطفالغيرقانونی  حصراستفاده، استخدام و سوء ، مکاتب و شفاخانه ها االیحمالت ب، افراد ملکیغيرقانونی 

گذاشته شود  متذکره ارجقوانين بايد به ، شروع می شوندکه درگيری ها زماني. قرار داده اندی را ممنوع کمک های بشراز ورزيدن 
را متوقف  بر اطفال حمالت است، بسديگر . خواهند شدمسؤل پنداشته در برابر آن ، از آن سرپيچی مينمايندکه افراد و گروه هايو 

 د".سازي

########### 

 يادداشت برای خبرنگاران:

دريافت  )https://weshare.unicef.org/Package/2AM4080FDL1Jلينک ( زبا استفاده اوان ترا ميها و ويدي تصاوير و
 نمود.

  راجع به يونيسف:

دفتر يونيسف در يک تعداد کشور هايکه از شرايط دشوار برخوردار ميباشند، فعاليت مينمايد، تا به محرومترين اطفال جهان رسيده 
کشور و سرزمين حضور دارد و ما برای تمام اطفال در هر گوشه جهان کار مينماييم، تا برای هر  190يونيسف در گی نمايد. دفتر 

  تر فراهم نماييم. يک از آنها يک زنده گی به

  ) نيز دنبال نماييد. Facebook) و فيسبوک (Twitterشما ميتوانيد دفتر يونيسف را در تويتر (

  ای معلومات بيشتر، لطفآ به آدرس ذيل تماس حاصل نماييد:بر

  افغانستان،  در يونيسف دفتر ن،آري فريدون

  )009373071715شماره تماس: (

 )faryan@unicef.org( ايميل آدرس:


