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يونيسف: ما يقرب من 850 طفال في خطر شمال شرقي سوريا

دمشق: حذرت منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم األحد من أن ما يقرب من 850

طفال � خطر محدق مع استمرار العنف � شمال شر� سوريا.

وقال فيكتور نيالند ممثل المنظمة � سوريا يوم األحد إن العنف المحتدم � مدينة الحسكة،

المرتبط باقتحام سجن األسبوع الما�، وضع ما يقرب من 850 طفال محتجزا � خطر حقي��
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وتشير التقارير إ� أن بعض هؤالء األطفال ال تزيد أعمارهم عن الثانية عشر�

ووفقا للتقارير، فإن أكثر من 100 شخص قتلوا وشرد اآلالف خالل العنف الحا� المحيط بسجن

“غويران”�

وشدد نيالند ع� أن “األطفال � سجن غويران هم اطفال ولهم حق � الحصول ع� إجراءات

العدالة التصالحية”�

وقال “إننا ندعو إ� إطالق سراح األطفال من السجن� اعتقال األطفال يجب أن يكون إجراء المالذ

األخير وألقصر مدة زمنية ممكنة”�

وأوضح نيالند أن ما يقرب من 10 آالف طفل وأمهاتهم � مراكز أو معسكرات احتجاز، مشيرا إ�

انهم قدموا من أكثر من 60 دولة ويكافحون من أجل النجاة � ظل ظروف  قاسية بشكل متزايد

وشتاء قاس�

وأضاف أن األطفال “ضعفاء للغاية ويحتاجون للحماية بشكل ملح”�

وتابع “تدعو اليونيسف كل األطراف � الشمال الشر� و� كل مكان بسوريا إ� النأي باألطفال

بعيدا عن األذى وحمايتهم � كل األوقات� وندعو مرة آخرى جميع الدول األعضاء المعنية إ�

القيام بتحركات عاجلة وتو� المسؤولية من أجل مصلحة األطفال وإعادتهم وأمهاتهم إ�

بالدهم”�



وتقع الحسكة � شمال شر� سوريا ال� مزقتها الحرب، و� تخضع لسيطرة أكراد سوريا� ووفقا

لوسائل إعالم كردية، فإن هناك حوا� 5 آالف من أنصار تنظيم الدولة االسالمية “داعش” نزالء �

السجن هناك�

(د ب أ)

يونيسفسورياسجن غويرانتنظيم الدولة االسالميةالحسكة

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو�� الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

التعليق

https://www.alquds.co.uk/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d9%86-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%83%d8%a9/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%ba%d9%88%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%b3%d9%81/
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%25d9%258a%25d9%2588%25d9%2586%25d9%258a%25d8%25b3%25d9%2581-%25d9%2585%25d8%25a7-%25d9%258a%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a8-%25d9%2585%25d9%2586-850-%25d8%25b7%25d9%2581%25d9%2584%25d8%25a7-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25ae%25d8%25b7%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25b4%25d8%25b1%25d9%2582%25d9%258a%2F&title=%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81%3A%20%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D9%86%20850%20%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.alquds.co.uk/#twitter
https://www.alquds.co.uk/#facebook


البريد اإللكترو� *االسم *

إرسال التعليق

إشترك � قائمتنا البريدية

اشتركأدخل البريد االلكترو� *

PDF أرشيف

النسخة المطبوعة

Edward Jenner IIيناير 24, 2022 الساعة 9:42 ص

الغرب مع الديمقراطية وال يدعم األطفال، ناقصه والد

رد

About us / حولنا
|

أعلن معنا / Advertise with us|وظائف شاغرة
|

أرشيف النسخة المطبوعة

https://www.telegram.me/alqudsalarabi
https://twitter.com/alqudsalarabi
http://www.facebook.com/pages/alqudscouk/158816097478966?sk=wall
https://pdf.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%b3%d9%81-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%82%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86-850-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82%d9%8a/#comment-1720448
https://www.alquds.co.uk/%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%b3%d9%81-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%82%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86-850-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82%d9%8a/?replytocom=1720448#respond
https://www.alquds.co.uk/about
https://www.alquds.co.uk/jobs
https://www.alquds.co.uk/ads
https://pdf.alquds.co.uk/


سياسة

صحافة

مقاالت

تحقيقات

ثقافة

منوعات

اليف ستايل

اإلقتصاد

رياضة

وسائط

األسبوعي

جميع الحقوق محفوظة © 2022 صحيفة القدس العربي

https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/multimedia
https://www.alquds.co.uk/category/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a/
http://motif.net/

