DECLARAÇÃO

Declaração do Director Regional da UNICEF Geert Cappelaere
sobre informações relativas à morte e ferimento de crianças na Síria

AMÃ, 10 de Fevereiro de 2017 – “A violência da semana passada na Síria terá provocado a morte de pelo
menos 20 crianças e causado ferimentos em muitas outras em diversas zonas do país.
“Em Idlib, no início da semana passada, terão morrido 30 pessoas vítimas de violência, entre as quais 16
crianças. Algumas destas crianças tinham vindo para a cidade devido aos confrontos em Alepo.
“Nos bairros de Al-Zahraa e Al-Waer da cidade de Homs, quatro crianças terão morrido e pelo menos cinco
ficaram feridas na sequência de ataques.
“Segundo relatos, outros ataques tiveram lugar na zona oriental de Ghouta, em Damasco Rural, com
crianças entre as vítimas mortais.
“Tudo leva a crer que estes ataques são os mais graves desde o início da mais recente cessão de hostilidades
em 30 de Dezembro de 2016.
“A UNICEF apela uma vez mais a todas as partes envolvidas no conflito na Síria e aos que sobre estas têm
influência para que protejam a vida e o bem-estar das crianças e permitam acesso imediato e sem restrições
a todos os que precisam de cuidados médicos e assistência humanitária no país.
“Matar e ferir crianças é uma grave violação dos seus direitos. Têm de para de uma vez por todas.

Siga a UNICEF Portugal

***
Acerca da UNICEF
A UNICEF promove os direitos e bem-estar de todas as crianças, em tudo o que fazemos. Juntamente com os
nossos parceiros, trabalhamos em 190 países e territórios para traduzir este nosso compromisso em acções
concretas, centrando esforços para chegar às crianças mais vulneráveis e marginalizadas, para o benefício de
todas as crianças, em qualquer parte do mundo. Para saber mais, visite www.unicef.pt
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