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 (2022نوامبر  27) یکشنبه ششم آذرماهیویورک، ن

 

ن بیانیه رسیم   یونیسفنخستی 

 حمله به مدارس در ایران و   ، نوجوانانقتل کودکان مورد در  

 

کند و خواستار پایان یونیسف هرگونه خشونت علیه کودکان را محکوم یم -

ی هاطبق گزارش . است نسبت به کودکان ها و آزارها ادن به انواع خشونتد

ت بیش از پنجاه  بدست آمده اس ایران های عمویمدر جریان ناآرایمکه   )موثق(

 ی بیشتر مجروح یم باشند. او تعد استکودک کشته شده 

ن به شدت نگرانن خود را از ادامه حمالت و جستجوها در برخن  - اعالم یم کند و  مدارساز یونیسف همچنی 

 د. نامنن برای کودکان باشمتذکر یم گردد که مدارس باید همیشه مکان 

-  ) اضات )اخت 
ن موارد کشته شدن کودکان که در واکنش به اعتر  گرفته استصورت  یونیسف از زمان وقوع اولی 

 هایش را به مقامات ایران اعالم کرده است. بطور مستقیم نگرانن 

ام،  - ن کنوانسیون حقوق کودک است و موظف به احتر مفاد  حمایت و اجرای جمهوری اسالیم ایران ییک از طرفی 

ن یم باشد.  ،حقوق کودکانکنوانسیون  ، حریم خصویص، آزادی اندیشه و اجتماعات مسالمت آمت 
ی

 برای زندگ

اضات  از جملهخواهد که به حقوق همه کودکان یونیسف از مقامات )جمهوری اسالیم( یم - تجمعات و اعتر

ن رصف نظر از اینکه چه کسانن مسالمت ام بگذارند. و هستند  یا در چه مکانن و آمت  ن ، احتر )سالمت آنان ( را تضمی 

 نماید. 

ن حقوق و خواسته های آنان باشد اقد - ن  و  امات دولت باید در جهت خدمت به کودکان و تامی  ا برای  هانی ر راه نت 

اییط ها، ن باید در کنار خانواده کودکا  حقوق خود را مطالبه کنند.  کودکان مهیا کند تا آنان بتوانند در هر شر

 و نه در مکان هانی که آزادی آنها را سلب یم کند.  محیط اجتمایع و مدارس خود باشند 

 درخواست دبت  کل سازمان ملل متحد  -
ً
وهای امنینر مبنن بر را ما مجددا وی "از نت  خودداری از استفاده از نت 

وری یا نامتناسب رصن ه کودکان و نوجوانان باید از هر گونه آسینی که نه تنها جان و آزادی ، بلکتکرار یم کنیم.   "غت 

 سالمت روخ و جسیم آنها را به مخاطره یم اندازد، محافظت شوند. 

( تجربه کرده اند.   های مصیبت مادران و پدران بسیاری - ویرانگر از دست دادن یک کودک را در ناآرایم ها )اخت 

را با آنها و کسانکه آنها را دوست داشتند و جوامع ای که تحت تأثت  این حوادث قرار   ما عمیق ترین همدردی خود 

 گرفته اند، ابراز یم کنیم. 

وری کودکان مانند  -  به مدت هفت دهه  است که در ایران برای حمایت از خدمات رصن
ً
یونیسف تقریبا

، ایمنمراقبت یس به آموزش و های بهداشنر ها  یت آنها تالش کرده است . میلیوننامسازی، تغذیه مناسب، دستر
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اند. )یونیسف( به کودکان کمک کرده است تا زنده بمانند مند شدهکودک و نوزاد در ایران از مزایای یونیسف بهره

 شوند.  تبدیل در آینده به بزرگساالنن مفید و ثمر بخش و 

ند یم تواکه   ودکان و نوجوانان یم باشد از ک ت جواناست که دارای جمعی ترین کشورها  خوش شانسییک از ایران  -

اییط  )بدییه است که( نیازها، آرزوها و رفاه کودکان و نوجوانان . باشد برای کشور  منبع بزرگ )ثروت( در هر شر

 . قرار داده شود باید در اولویت 

کا در کنار آژانس های ساز  -  متحد برای حمایتمان ملل یونیسف به ادامه کار خود با وزارتخانه های فنن و سایر شر

 . ان و نوجوانان در ایران متعهد یم باشد حقوق همه کودک حفاظت از و 
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