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أمرية،  5 سنوات، فرت مع عائلتها من القتال يف بيجي، العراق، يف رحلة 

مروعة عرب سوريا وتركيا حتى عادت اىل اقليم كردستان العراق.

ثمنبــاهــــــظ
يدفعهاالطفال

العنف يدمر الطفولة يف العراق
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ثمنباهـظيدفعهاالطفال



© حقوق الطبع والنرش محفوظة لليونيسف العراق/2016/خزاعي

مركبة عسكرية تابعة للقوات العراقية وهي متر وسط الدمار الواسع يف حي سكني يف الفلوجة، حزيران 2016.
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العنف يدمر الطفولة يف العراق



خاضت عائلة وسام* رحلة مروعة عرب العراق وسوريا وتركيا ، هرباً من القتال والقصف العنيف يف بيجي الذي دمر املنازل وقطع سبل العيش فيها.

وحورصت العائلة املكونة من سبعة أفراد يف جنوب املوصل ، فقد كانت سلوى، األم، عىل وشك أن تَلد طفلها السادس مبكراً بشهٍر واحٍد سابق ألوانه. وعاشت العائلة 

يف خوٍف شديد لفرتة تقرب من ثالثة شهور لعدم توفر الرعاية الطبية الكافية للطفل املولود.

ومع عدم وجود شهادة ميالد أو مستمسكات رسمية للطفل الرضيع، أُضطُرت العائلة اىل اللجوء اىل أحد املهربني ودفع املبالغ له لنقلهم بالسيارة عرب سوريا نحو 

الحدود الغربية مع تركيا، وهم يف خشية الوقوع يف قبضة الجامعات املسلحة املنترشة يف الطرق.  ويف آخر املطاف، بعد أن اضطروا للسري عىل األقدام ملدة سبع 

ساعات يف ظالم الليل، متكنوا من عبور الحدود اىل أنطاكيا يف جنوب تركيا.

"كنت خائقة جداً عندما قال لنا الرجل أن نكمل الرحلة سرياً عىل األقدام"، تقول منى )11 سنة(. "كانت املسافة طويلة جداً حتى تلف حذايئ. وكنت يف غاية العطش. 

مل نجلب معنا سوى قنينة ماء واحدة ولكن من شدة تعبه، أسقطها أخي. مشينا لفرتة طويلة وعربنا العديد من الجبال يف مسارات وطرق ضيقة جدا والوادي كان 

تحتنا متاماً. أنا ال أريد أن أكرر تلك الرحلة ".

كام انهارت سلوى أثناء الرحلة، وكان ال بد من سحبها إىل قدميها من قبل ابنها البكر، فاضل، الذي ظَّل طريقه يف الظالم يف وقٍت الحق وانفصل عن أرسته لعدة 

ساعات.

وبعد ميض بضعة أشهر يف تركيا، استطاعت العائلة الحصول عىل مستمسكات رسمية مُتَكنهم من العودة اىل إقليم كردستان العراق، حيث استقرت مؤقتاً يف أربيل يف 

منزل غري مكتمل البناء وغري مؤثث وال توجد فيه إمدادات مياه ثابتة. وعاد األطفال اىل املدرسة بعد انقطاع عن التعليم دام أكرث من سنة.

* تم تغيري كافة األسامء.

مل نجلب معنا سوى قنينة ماء واحدة
ومن شدة تعبه،

أسقطها أخي

© حقوق الطبع والنرش محفوظة لليونيسف/UNI204095/يار
أوالُد يلعبون يف الخارج يف املنطقة التي استقرت بها عائلة وسام يف اقليم كردستان 

العراق. ويُعترب الحي املؤلف من دوٍر سكنية غري مكتملة البناء املوطن الجديد 

آلالف العائالت التي هربت بسبب العنف الدائر يف أنحاء البالد.

4

ثمنباهـظيدفعهاالطفال



النزاع والعنف يف العراق

مثن باهظ يدفعه األطفال

يُعترب العراَق اليوم واحداً من أكرث بلدان العامل خطورًة لألطفال .

وقــد أدت أربعــة عقــود متواصلــة مــن النــزاع والعقوبــات والعنــف وانعــدام األمــن والركــود 
االقتصــادي اىل انهيــار خطــوات التنميــة يف البــالد. 

ففــي نهايــة عــام 2015، مل يتمكــن العــراق مــن بلــوغ أي مــن األهــداف االمنائيــة لأللفيــة 
ــدالت  ــادة مع ــددة يف زي ــات مح ــت غاي ــي تضمن ــٍد ، الت ــدف واح ــتثناء ه ــة، باس الثامني
االلتحــاق باملــدارس، وخفــض معــدل وفيــات األطفــال قبــل بلوغهــم الخامســة مــن العمــر، 

وتحســن فــرص الحصــول عــى امليــاه الصالحــة للــرب.

كان الشــتداد حــدة النــزاع  يف البــالد منــذ عــام 2014 تأثــرياً كارثيــاً عــى األطفــال. وتشــري 
ــون طفــل يف عمــوم العــراق ممــن هــم بحاجــة  ــرات اليونيســف إىل وجــود 4,7 ملي تقدي
ــراق،  ــتضاف الع ــام اس ــالد. ك ــال يف الب ــوع األطف ــث مجم ــل  ثل ــذا ميث ــاعدة – وه إىل مس
منــذ نشــوب الحــرب يف ســوريا يف عــام 2011، أكــرث مــن 245,000 الجــئ ســوري، يشــكل 
ــم  ــن ه ــن مم ــال العراقي ــي األطف ــوايل ثلث ــد ح ــاً. ويتواج ــم تقريب ــع عدده ــال رب األطف

ــة. ــا الحكوم ــي ال تســيطر عليه بحاجــة للمســاعدة يف املناطــق الت

هنــاك عــدة جامعــات مســلحة يف العــراق وهــي تشــن عمليــات حربيــة وقتاليــة يف جميــع 
أنحــاء البــالد، مــام يضــع الســكان مــن كافــة الطوائــف والقوميــات يف خطــٍر كبــري – فقــد 
قُِتــل وُجــِرح اآلالف، وُحــوِص املدنيــون يف املــدن التــي ُوضعــت تحــت الحصــار وأُرغمــت 

العائــالت عــى الفــرار مــن ديارهــا.

ــن  ــكان الذي ــي للس ــزوح الجامع ــة الن ــو حرك ــة ه ــة الحالي ــه األزم ــم ب ــا تتس ــم م إن أه
اضطــروا اىل تــرك منازلهــم بســبب القتــال ، وخصوصــاً نــزوح العديــد منهــم مــن املناطــق 
ــن  ــة م ــرة يف املائ ــن ع ــرب م ــا يق ــاك م ــة. فهن ــل الفلوج ــات مث ــن املعون ــة ع املعزول
األطفــال يف العــراق – أكــرث مــن 1,5 مليــون طفــل – ممــن أجــربوا عــى الفــرار مــن ديارهــم 
ــاً  ــرات بحث ــم لعــدة م ــا يتكــرر نزوحه ــا م ــام 2014، وغالب ــة ع ــذ بداي ــف من بســبب العن

عــن مــالٍذ آمــن .

حامية األطفال املعرضني للخطر

ــن كل خمســة مــن  ــون طفــل – أي طفــل واحــد مــن ب ــاً لليونيســف، مثــة 3,6 ملي ووفق

مجمــوع األطفــال العراقيــن – معرضــن بشــكل كبــري لخطــر املــوت ، أو اإلصابــة الجســدية 

، أو العنــف الجنــي ، أو التجنيــد يف القتــال أو االختطــاف. وكان العــدد قــد ازداد بـــ 1,3 

مليــون طفــل خــالل فــرة 18 شــهراً فقــط.

ــال  ــاة أطف ــة وف ــدوث 838 حال ــة ح ــن  صح ــف م ــت اليونيس ــام 2014 ، تحقق ــذ ع من

وإصابــة 794 آخريــن يف العــراق ، ومــن املرجــح أن يكــون العــدد الحقيقــي أعــى مــن ذلــك 

بكثــري. ففــي العــام املــايض وحــده، وقعــت 455 حالــة انتهــاك لحقــوق األطفــال التــي أثــرت 

عــى مــا يزيــد عــى 1,200 طفــل1.  وتعــود االســباب يف زيــادة عــدد حــاالت االنتهــاكات 

اىل اشــتداد حــدة النــزاع والعنــف يف منطقــة األنبــار غــرب البــالد. فمنــذ النصــف األول اىل 

النصــف الثــاين مــن عــام 2015، ازداد عــدد األطفــال ضحيــة االنتهــاكات الجســيمة بأكــرث 

مــن خمســة أضعــاف، مــن 202 خــالل الفــرة بــن كانــون الثــاين وحزيــران، ليصــل اىل 1,020 

طفــل خــالل الفــرة مــا بــن متــوز و كانــون األول 2015. 

وتُعــدُّ مســألة اختطــاف آالف األطفــال التــي تــم االبــالغ عنهــم ، وال ســيام يف عــام 2014، 

ــف  ــت اليونيس ــام 2014، تحقق ــة ع ــذ بداي ــراق. فمن ــاوف يف الع ــرب املخ ــن أك ــدة م واح

ــهرياً  ــل ش ــاف 50 طف ــم اختط ــه يت ــراق. أي أن ــل يف الع ــاف 1,496 طف ــة اختط ــن صح م

ــي،  ــداء الجن ــرث عرضــة لخطــر االعت ــات أك ــات املختطف ــون الفتي ــدل متوســط. وتك كمع

ــاالت  ــد لح ــق الجي ــم التوثي ــام ت ــرى . ك ــة األخ ــة والقومي ــف الديني ــن الطوائ ــيام م ال س

اســتخدام العنــف الجنــي واملعاملــة الوحشــية ضــد النســاء والفتيــات، ، مــع تعــرض الكثــري 

منهــن لإلختطــاف عــى نطــاق واســع، واحتجازهــن ملــدة أشــهر، وبيعهــن كعبيــٍد يف ســوق 

تقارير األمن العام لألمم املتحدة بشأن األطفال والنزاع املسلح، أيار 2016 وحزيران 2015  1

ــاءة3،2. ــب واإلس ــن لالغتصــاب والتعذي النخاســة  وتعرضه

أمــا األوالد املختطفــون غالبــاً مــا يتــم إرغامهــم عــى املشــاركة يف خطــوط القتــال األماميــة 

ــق مــن صحــة  ــن التحق ــم املتحــدة م ــن. واســتطاعت األم ــن أو كإنتحاري ، وأيضــاً كمقاتل

حــدوث 124 حالــة تجنيــد قــري لألطفــال واســتخدامهم يف القتــال الدائــر يف العــراق منــذ 

عــام 2014. ومــن املرجــح أن يكــون العــدد الفعــي أعــى مــن ذلــك بكثــري4.

وتشــكل األلغــام واملتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب والعبــوات الناســفة مخاطــر مســتمرة 

تتســبب يف مقتــل وإصابــة األطفــال يف جميــع أنحــاء العــراق. لقــد تركــت األطــراف 

املتحاربــة العبــوات الناســفة يف كٍل مــن ديــاىل، وصــالح الديــن، ونينــوى، واألنبــار وبغــداد 

ــن. ــال واملدني ــا بقصــد اســتهداف األطف ــاً م ويف محافظــات أخــرى، غالب

يتــم زرع العديــد مــن العبــوات الناســفة يف األماكــن التــي غالبــاً مــا يســتخدمها املدنيــون، 

ــال.  ــا األطف ــب فيه ــي يلع ــق الت ــة ويف املناط ــن العام ــرق يف األماك ــارات الط ــى مس أو ع

قامــت القــوات األمنيــة العراقيــة يف ديــاىل، رشق بغــداد، بتفكيــك مــا ال يقــل عــن 18 عبــوة 

ناســفة مخبــأة يف دمــى عــى طــول الطريــق الــذي تســلكه العائــالت النازحــة. وأفــاد أحــد 

الســكان عنــد عودتــه اىل منزلــه عقــب اســتعادة الحكومــة الســيطرة عــى املدينــة، أفــاد 

بإيجــاده 43 عبــوة ناســفة مخبــأة يف بيتــه5. 

ــة متعلقــة باأللغــام، وغريهــا  لقــد تحققــت األمــم املتحــدة مــن صحــة حــدوث 60 حادث

ــي  ــي 2015 و 2016 والت ــراق يف عام ــوات الناســفة يف الع ــات الحــروب أو العب ــن مخلف م

ــة  ــات بدني ــن إعاق ــون م ــال الناج ــاين األطف ــال. ويع ــة األطف ــل أو إصاب ــببت يف مقت تس

وجســدية تتطلــب رعايــة طبيــة متخصصــة ال تقــوى عائالتهــم، التــي تعــاين األَمّريــن جــراء 

ــزاع، عــى تحمــل تكاليفهــا.  الن

ــن محافظــات  ــران يف كٍل م ــع إي ــة م ــة الحدودي ــام عــى طــول املنطق ــرث األلغ ــم ن ــام ت ك

ــب  ــة. وبحس ــرب اإليرانية-العراقي ــا إىل الح ــود تاريخه ــي يع ــان الت ــط وميس ــاىل وواس دي

دائــرة شــؤون األلغــام العراقيــة، متــت إصابــة مئــات األطفــال يف تلــك املناطــق منــذ عــام 

ــات الحــروب. ــن مخلف ــرة واملتفجــرات م ــري املنفج ــر غ ــل الذخائ 2012 بفع

تقرير بعثة األمم  املتحدة ملساعدة العراق/مكتب حقوق اإلنسان يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق   2

اإلنسان حول حامية املدنين يف النزاع املسلح يف العراق 11 أيلول-10 كانون أول 2014

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان يف العراق يف ضوء التجاوزات ايل   3

يرتكبها ما يسمى بالدولة اإلسالمية يف العراق والشام والجامعات املرتبطة بها، آذار 2015

تقارير األمن العام لألمم املتحدة بشأن األطفال والنزاع املسلح يف أيار 2016 و حزيران 2015  4

إفادة أحد السكان لدى مقابلته  5

ــه  ــراء إصابت ــى ج ــاقه اليمن ــن س ــزءاً م ــد ج ــاً، فََق ــد، 17 عام ــي محم ــراس ع ِف
بفعــل التفجــري االنتحــاري الــذي وقــع يف ملعــب الشــهداء يف مدينــة االســكندرية 
، محافظــة بابــل بتاريــخ 25 آذار 2016. وكانــت حصيلــة التفجــري 43 شــخصاً لقــوا 
حتفهــم ، 23 منهــم مــن األوالد الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 17 عامــاً، ومــا ال يقــل 
عــن 58 شــخصاً أصيبــوا بجــروح. ِفــراس لديــه ثالثــة أشــقاء وخمــس شــقيقات. »أنــا 
مشــجٌع ومحــٌب كبــرٌي لرياضــة كــرة القــدم، ولكــن ال أعــرف مــا يخبئــه يل املســتقبل 

بعــد أن فقــدت ســاقي«.

© UNICEF/UNI204074/Khuzaie
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فتًى صغري يف ملعب الشهداء يف مدينة االسكندرية ، محافظة بابل. حيث ، قبل بضعة أشهر، لقى 43 شخصاً مرصعهم 

وأُِصيب أكرث من 100 آخرين بجروح يف تفجري انتحاري أثناء مباراة لكرة القدم يف امللعب، وكان غالبية الضحايا ممن 

تقل أعامرهم عن 17 عاماً. 6

ثمنباهـظيدفعهاالطفال



الطفولة تتعرض اىل الهجوم

ــر  ــاة. ويُظِه ــدى الحي ــا يســتمر م ــال وتأثريه ــرة عــى األطف ــاٌر نفســية مدم ــف أث إن للعن

األطفــال ، الذيــن أجــربوا عــى الفــرار مــن ديارهــم بســبب العنــف، يف كثــري مــن األحيــان 

ــم  ــري يف اقلي ــم أج ــاً لتقيي ــم. ووفق ــن تجاربه ــة م ــق نابع ــري القل ــلوكية تث ــريات س تغي

كردســتان، تــم االبــالغ عــن حــدوث تغيــريات ســلوكية يف 76 يف املائــة مــن األطفــال الذيــن 

ــكاء  ــو الب ــات ه ــن الفتي ــيوعاً ب ــة ش ــلوكيات املضطرب ــرث الس ــم. وكان أك ــملهم التقيي ش

ــر أطفالهــم بتلــك  ــاء األمــور تأث ــة مــن أولي غــري العــادي والــرصاخ حيــث أكــد 66 يف املائ

ــك، الحــزن، والكوابيــس، والســلوك الالاجتامعــي، والســلوك  ــي ذل ــريات الســلوكية. ي التغي

العــدواين. أمــا بــن األوالد، فقــد كان البــكاء غــري العــادي والــرصاخ أكــرث الســلوكيات شــيوعاً 

ــه الحــزن  والعنــف ضــد األطفــال األصغــر ســناً. ، يلي

» لقــد تحطمــت األبــواب الزجاجيــة يف منزلنــا أثنــاء القصــف الجوي. أنــا ال أحــب الطائرات، 

صوتهــا صاخــب ويُرعبنــي. أُفكــر فيهــا دومــاً وأنــا أبــي كثــرياً. وأحيانــا ال أســتطيع النــوم. 

أنــا ال أريــد أن أبتعــد عــن والــدي«، كــام تقــول وفيــة، 10 ســنوات، نازحــة مــن بيجــي.

ويف خضــم فــوىض النــزوح املتعــدد والتهجــري القــري، ينفصــل العديــد مــن األطفــال عــن 

عائالتهــم. ففــي عــام 2015، قامــت اليونيســف ورشكاؤهــا بتحديــد عــدد 527 طفــل مــن 

ــع  ــع وملّ شــملهم م ــن تَتبُ ــت م ــم، ومتكن ــن عــن ذويه ــن واملنفصل ــال غــري املصحوب الطف

عائالتهــم أو وفــرت لهــم خدمــات الرعايــة البديلــة.

يعمــل العنــف وفقــدان مصــادر الدخــل عــى إجبــار العائــالت عــى تشــغيل أطفالهــم أو 

تزويــج بناتهــم يف ســن مبكــرة. يبلــغ حاليــاً عــدد الفتيــات اللــوايت تزوجــن قبــل بلوغهــن 

ســن 15 يف العــراق أكــرث مــن 975,0000، وهــو ضعــف عــدد الفتيــات يف عــام 1990.  كــام 

تشــري التقديــرات اىل مثــة أكــرث مــن 575,000 طفــل منخــرط حاليــاً يف عاملــة األطفــال، وهــو 

أيضــاً ضعــف عــدد األطفــال يف عــام 19906.

6   بيانات متابعة برامج اليونيسف العراق.

© حقوق الطبع والنرش محفوظة لليونيسف العراق/2016/خزاعي

األحذية التي خلفها ضحايا التفجري انتحاري يف ملعب الشهداء يف مدينة االسكندرية،  محافظة بابل، بتاريخ 25 

آذار 2016

مل يتطلب األمر أكرث من الخروج لراء الخبز لي تَلقى شقيقة كٍل من أحمد 

وَصبا حتفها أثناء ذهابها مع والدها اىل دكاٍن يف مدينة الرمادي يف عام 2010، 

جراء انفجار سيارة مفخخة. حياة طفلة أُزهقت ومل تتجاوز أكرث من خمس 

سنوات. وكان قد أصيب والدها بجروح بالغة مل يعد من جرائها قادراً عى 

العمل أو كسب الرزق لعائلته.

كانت العائلة يف عام 2015 قد لجأت اىل بغداد يف بادئ األمر، هرباً من النزاع 

يف الرمادي، وسكنت يف مسجٍد ملدة ثالثة أشهر، قبل السفر إىل أربيل حيث 

تعيش العائلة اليوم يف مخيم يف ضواحي املدينة. 

وانقطع أحمد وشقيقته َصبا عن الدراسة ملدة ثالث سنوات، ولكنهام اآلن 

ملتحقن يف مدرسة املخيم التي أقيمت بدعٍم من اليونيسف.

»كنا نُخطط للعودة إىل الرمادي، ولكن علمنا أن الوضع ليس جيدا وال يوجد 

هناك ماء أو كهرباء«، كام تقول ُسهى، والدة أحمد وَصبا. »سمعنا أيضا أن 

منزلنا تعرض للقصف، لذلك َغرينا رأينا«.

© UNICEF/UNI204219/Yar
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محمد، 17 عاما، أصيب، وشقيقه ُمهند، 10 سنوات، لقى حتفه، يف تفجري انتحاري تم أثناء مباراة لكرة القدم يف ملعب 

الشهداء يف مدينة االسكندرية ، محافظة بابل.

8

ثمنباهـظيدفعهاالطفال



الرعاية الصحية يف خطر

شــهدت جميــع مناطــق البــالد التــي تأثــرت مبــارشة بالنــزاع توقفــاً حــاداً للخدمــات الصحية 

ــة  ــاق يف األدوي ــع النط ــص واس ــن ونق ــرد العامل ــق، وط ــاق األرضار باملراف ــع إلح ــا م فيه

واللقاحــات واملســتلزمات الطبيــة. وقــد تحققــت األمــم املتحــدة مــن صحــة وقــوع أكــرث 

مــن 50 هجــوم عــى املرافــق والكــوادر الطبيــة خــالل العامــن املاضيــن يف عمــوم العــراق.

ــاً مــن العنــف مــن وطــأة العــبء الهائــل عــى  وقــد زاد النــزوح الجامعــي للســكان هرب

ــة  ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي ــرت بعــض املستشــفيات ومراك ــد ذك ــة. فق ــات الصحي الخدم

ــاً عــى  ــن خوف ــن الصحي ــر العامل ــام يف ــة ، بين ــادة حجــم الحــاالت بنســبة 50 يف املائ زي

حياتهــم يف معظــم األحيــان، تاركــن وراءهــم املرافــق الصحيــة تعــاين مــن نقــص يف الكــوادر 

العاملــة. يتســبب هــذا االختــالل بخطــر داهــٍم النتشــار األمــراض وعــدم القــدرة عــى توفــري 

ــادة  ــوى زي ــة نين ــة صح ــرت مديري ــال، ذك ــبيل املث ــى س ــة. فع ــة الكافي ــات الطبي الخدم

حــاالت االصابــة بالتهــاب الكبــد الفــريويس والحصبــة وااللتهــاب الرئــوي.

واحــد مــن بــن كل 25 طفــٍل يف العــراق ميــوت قبــل بلوغــه ســن الخامســة. كانــت 

ــال دون ســن  ــات األطف ــرية يف خفــض معــدل وفي ــد حققــت خطــوات إنجــاز كب ــالد ق الب

الخامســة منــذ عــام 1980. ومــع ذلــك، بــدأت املكاســب املتحققــة بالتباطــؤ بشــكل كبــري 

ــرب االلتهابــات التنفســية الحــادة الســبب األول يف وفيــات  منــذ عــام 1990 فصاعــداً. وتُعتَ

األطفــال العراقيــن دون ســن الخامســة. أمــا األمــراض املنقولــة بواســطة املــاء مثــل الكولــريا 

ــة  ــد مــن أهــم املخاطــر الصحي ــد الفــريويس واإلســهال فهــي تُع ــد والتهــاب الكب والتيفوئي

ــي يواجههــا األطفــال. األخــرى الت

ــن  ــون م ــن يعان ــة( الذي ــراق )23 يف املائ ــال يف الع ــدد األطف ــع ع ــن رب ــرب م ــا يق ــة م مث

ــص  ــن نق ــري ع ــٍد كب ــم اىل ح ــم الناج ــم وتطوره ــة منائه ــي محدودي ــذا يعن ــزم - وه التق

ــال  ــؤالء األطف ــن ه ــة م ــو 10 يف املائ ــات. نح ــة األمه ــف صح ــراض وضع ــة واألم التغذي

يعانــون مــن التقــزم املتوســط أو الحــاد7، مــام يجعلهــم أقــرص طــوالً مبنحرفــن معياريــن 

اثنــن مــن متوســط الطــول باملقارنــة مــع غريهــم مــن األطفــال يف نفــس األعــامر. هنــاك 

عامــالً مســاهامً يف ذلــك يف العــراق أال وهــو النســبة الواطئــة جــداً يف الرضاعــة الطبيعيــة 

الخالصــة، حيــث تبلــغ النســبة 19,6 يف املائــة للرضــع، مــع تلقــي معظــم الرضــع للحليــب 

اإلضــايف والســوائل األخــرى منــذ الــوالدة. وكشــفت نتائــج مســح األمــن الغــذايئ الــذي تــم 

اجــراؤه مؤخــراً للســكان النازحــن أن 22 يف املائــة مــن األرس ال تســتطيع تلبيــة احتياجاتهــا 

األساســية، وذكــر مــا يقــرب مــن ثالثــة أربــاع )74 يف املائــة( أعــداد الســكان وجــود نقــص 

ــذاء8. يف الغ

ســيولد يف عــام 2016 أكــرث مــن 1,1 مليــون طفــل يف جميــع أنحــاء العــراق، مــع والدة أكــرث 

ــة  ــري الرعاي ــات توف ــررت خدم ــد ت ــة9.  لق ــة طبي ــن دون إرشاف أو رعاي ــم م ــن ربعه م

ــل  ــزاع. ومتث ــرة بالن ــق املتأث ــدة يف املناط ــوالدة بش ــي ال ــة حديث ــة ورعاي ــة الطارئ التوليدي

وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة 56 يف املائــة مــن وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة 

ــة  ــوالدة )األربع ــن ال ــوم األول م ــون الي ــا يف غض ــن نصفه ــرث م ــدث أك ــر، ويح ــن العم م
ــاة(.10 ــن الحي ــن ســاعة األوىل م والعري

يُعــُد انخفــاض معــدالت التغطيــة بالتحصــن مصــدر قلــق كبــري ويســاهم اســتمرار النــزاع 

وانعــدام األمــن يف عــدم تحقيــق نســب تغطيــة مكتملــة. فقــد تفــى مــرض الحصبــة يف 

عــام 2013 وانتقــل وانتــر مــن شــامل إىل جنــوب البــالد مــع حــدوث 1,427 حالــة إصابــة 

مؤكــدة يف عــام 2015، كــام يشــكل مــرض شــلل األطفــال خطــراً مســتمراً. تــم تنفيــذ برنامــج 

تحصــن مكثــف عقــب تفــي مــرض شــلل األطفــال يف ســوريا وانتقالــه إىل العــراق يف عــام 

ــات  ــه عملي ــدت ل ــداد. وتص ــول بغ ــق ح ــلل يف مناط ــن بالش ــن اثن ــب طفل 2014، ليصي

االســتجابة الريعــة وأوقفــت تفــي املــرض يف منطقــة الــرق األوســط عــى الرغــم مــن 

انتشــار النــزاع عــى نطــاق واســع. ومتكنــت كٌل مــن اليونيســف ومنظمــة الصحــة العامليــة 

ورشكائهــام مــن تلقيــح أكــرث مــن 5,6 مليــون طفــل ضــد شــلل األطفــال ومــا يقــرب مــن 4 

ماليــن طفــل ضــد الحصبــة.

7   بيانات متابعة برامج اليونيسف العراق

.2011 ،REACH ،8   تقييم متعدد القطاعات الحتياجات السكان النازحن عى مستوى املجتمعات املضيفة

9   املسح العنقودي متعدد املؤرشات الرابع، 2011.

10   املسح العنقودي متعدد املؤرشات الرابع، 2011.
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نضوب املياه

يواجــه حــوايل  مليــون طفــل عراقــي تحــت ســن العــارشة ممــن فــروا مــن ديارهــم مــن 

نقــص حــاد يف امليــاه الصالحــة للــرب. وقــد بــدأت اآلثــار املدمــرة للتغــري املناخــي تظهــر 

ــاه الســنوية يف  ــق املي ــص منســوب تدف ــث تناق ــن حي ــراق – م ــاه يف الع ــدادات املي يف إم

ــة  ــم األزم ــن تفاق ــزاع م ــد الن ــرات. ويزي ــة والف ــري دجل ــة يف نه ــادة امللوح ــار، وزي األنه

فقــد اســتخدمت األطــراف املتنازعــة امليــاه كســالح يف الحــرب فضــالً عــن إلحــاق األرضار 

ــاه. باملنشــآت وتدمــري منظومــات املي

خــارج املــدن، يحصــل طفــل واحــد مــن بــن كل أربعــة أطفــال عــى حاجتــه اليوميــة مــن 

ــل األنهــار والجــداول، وال يتمكــن ســوى  ــاه الســطحية مث ــاه مــن مصــادر املي ــات املي كمي

طفــل واحــٌد مــن بــن كل 10 أطفــال عــى الحصــول عــى ميــاه الــرب مــن صهاريــج نقــل 

امليــاه أو اآلبــار املفتوحــة. وحتــى يف املناطــق التــي يتواجــد فيهــا محطــات معالجــة وإســالة 

امليــاه وشــبكات اإلمــداد، يضيــع نصــف املــاء املُنتــج هــدراً بســبب التريبــات يف الشــبكات 

وضعــف وعــدم كفــاءة املنظومــات وســوء االســتهالك واالســتخدام املحــي.

دمــرت األطــراف املتنازعــة شــبكات امليــاه وحرمــت الســكان املدنيــن مــن الحصــول عــى 

كميــات ميــاه كافيــة. فقــد قامــت الجامعــات املســلحة بإغــراق مناطــق بامليــاه وحرمــت 

ــم. إال  ــات عــى التخــي عــن منازله ــم املجتمع ــاه لُرغ ــدادات املي ــن إم مناطــق أخــرى م

أن الخطــر الحقيقــي واألكــرب الــذي يواجــه امــدادات امليــاه يف العــراق يكُمــن يف حصيلــة 

عــرات مــن الســنن مــن النــزاع والعقوبــات االقتصاديــة وإهــامل وتدهــور البنيــة التحتيــة 

الــذي قــوض نظــام إدارة مــوارد امليــاه يف العــراق ككل.

شــهد األطفــال يف العــراق انخفاضــاً كبــرياً يف فــرص حصولهــم عــى امليــاه الصالحــة للــرب. 

فمــن الصعــب للغايــة إجــراء الصيانــة الالزمــة لبنــى امليــاه التحتيــة - وأشــهرها ســد املوصــل 

- يف ظــل انعــدام االمــن. كــام بــدأت إمــدادات الكلــور بالنضــوب كذلــك. وعــى الرغــم مــن 

توفــري خدمــات ميــاه اإلســالة اىل 94,2 يف املائــة مــن األرس املعيشــية، إال أن 52,9 يف املائــة 

فقــط مــن هــذه األرس تســتخدم هــذا املصــدر للحصــول عــى ميــاه الــرب. أكــرث مــن ثالثــة 

ــا  ــم معالجته ــة ومل تت ــاه اإلســالة رديئ ــرون أن مي ــذي شــملهم املســح ي ــاع الســكان ال أرب

بالكلــور. ونظــرا النعــدام أعــامل الصيانــة، ووجــود التريبــات يف الشــبكات وتقــادم البنيــة 

التحتيــة ، تذهــب أكــرث مــن 40 يف املائــة مــن كميــات امليــاه املعالجــة هــدراً يف املنظومــات 
قبــل وصــول أي منهــا اىل الســكان.11

11   املروع الريادي املنفذ يف محافظات بغداد، وأربيل والنجف،2016 

إن الوضــع حــرٌج للغايــة يف املناطــق الواقعــة خــارج ســيطرة الحكومــة. ففــي املوصــل، عــى 

ــذ  ــور من ــادة الكل ــا مب ــاه فيه ــالة املي ــات إس ــة ومحط ــد املدين ــم تزوي ــال، مل يت ــبيل املث س

ــران 2014.  حزي

ــادي  ــات االقتص ــط والتبع ــعار النف ــوط أس ــرة بهب ــراق املتأث ــة يف الع ــة املالي وأدت األزم

الناجمــة عــن النــزاع الدائــر، اىل قطــع إمــداد الطاقــة الكهربائيــة وتقليلهــا مــن 15 ســاعة يف 

اليــوم اىل أقــل مــن ســت ســاعات12. كــام أن النقــص يف توفــري الوقــود الــكايف اىل املنشــآت 

ــالد،  ــع أنحــاء الب ــاء يف جمي ــاه وعمــل محطــات امل ــر بشــدة عــى ضــخ املي ّ واملحطــات أَث

األمــر الــذي يزيــد مــن مخاطــر تفــي األمــراض املنقولــة بواســطة امليــاه، وخاصــة الكولــريا.

مثــة مــا يقــرب مــن 70 يف املائــة مــن األطفــال يف العــراق ال ميكنهــم الحصــول عــى خدمــات 

الــرصف الصحــي العامــة13. وغالبــاً مــا تتســبب التريبــات يف أنابيــب املجــاري وخزانــات 

التعفــن يف تلــوث شــبكة ميــاه الــرب. يوميــاً يتــم ضــخ مليــون طــن مــن ميــاه املجــاري 

الخامــة غــري املعالجــة يف نهــر دجلــة يف محافظــة بغــداد وهــو املصــدر الرئيــي للميــاه ، 

مــام يهــدد منظومــة توزيــع امليــاه برمتهــا14.

12   تقرير الجزيرة، الرجل الذي يوفر الكهرباء يف العراق، حزيران 2016

13   مسح املعارف والسلوكيات واملامرسات، اليونيسف، 2015

14   تقرير مكتب أمن بغداد، آذار 2016

© حقوق الطبع والنرش محفوظة لليونيسف العراق/2016 /خزاعي

مصطفى، 12 عاماً، يقفز من فوق بركة ماء يف مخيم عامرية الفلوجة للنازحن، 

21 حزيران 2016
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النضال من أجل الَتعلُّم

كان العــراق يف املــايض محــورأ ثقافيــأ وتعليميــأ إقليمــي، ومشــهوداً لــه عــرب التاريــخ بكونــه 

مركــزأ عامليــاً للتعليــم.  لكــن اليــوم أصبــح التعليــم يف العــراق يف أســوأ حــال.

ــواع  ــاع وأن ــل قط ــر يف كام ــزاع الدائ ــراء الن ــن ج ــال واملراهق ــم األطف ــع تعلي ــاء وض وس

التعليــم. وتشــري تقديــرات اليونيســف إىل مثــة مــا يقــرب مــن 3,5 مليــون طفــل يف ســن 

الدراســة ال يســتطيعون الحصــول عــى التعليــم يف املــدارس أو أي نــوٍع آخــر مــن التعليــم. 

ــم  ــن دياره ــروا م ــد ف ــة. وق ــن الدراس ــازح يف س ــل ن ــون طف ــن ملي ــرب م ــا يق ــاك م هن

واســتقروا مؤقتــا يف مناطــق أخــرى مــن البــالد، وبذلــك فقــد مــا يقــرب مــن 70 يف املائــة 

منهــم ســنًة دراســية كاملــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، فقــد توقــف مــا يقــرب مــن 64,000 طفــل 

مــن الالجئــن الســورين عــن التعليــم15. 

ــن 13,466  ــرب م ــا يق ــزح م ــد ن ــية. فق ــوادر التدريس ــدد الك ــص يف ع ــاك نق ــام أن هن ك

موظــف يف وزارة الربيــة مــن اقليــم كردســتان منــذ احتــدام النــزاع يف عــام 2014،  و457 

موظــف آخــر مــن مناطــق أخــرى. 

ويف الصفــوف املدرســية القامئــة، تُعتــرب نســبة عــدد الطلبــة اىل عــدد املعلمــن عاليــة جــداً. 

فعــى ســبيل املثــال، تــراوح أحجــام الصفــوف املدرســية يف مخيــامت دهــوك بــن 35 و 60 

طفــالً ، وتعمــل املــدارس يف كثــري مــن األحيــان بدوامــن اثنــن أو ثالثــة يف اليــوم الســتيعاب 

ــة  ــة الالزم ــرة الزمني ــري الف ــٍد كب ــص اىل ح ــك تتقل ــة، وبذل ــن الطلب ــدة م ــداد املتزاي األع

والكافيــة لتعلــم األطفــال.

15   احصائيات أعداد الالجئن السورين يف العراق، مفوضية الالجئن.

التعليم تحت العدوان

ــح للدراســة بســبب  ــاً ال تصل ــدارس تقريب ــن كل خمــس م ــن ب ــاك مدرســة واحــدة م هن

ــق  ــى املراف ــاً ع ــن صحــة حــدوث 135 هجوم ــم املتحــدة م ــت األم ــد تحقق ــزاع16. فق الن

والكــوادر التعليميــة منــذ عــام   201417، بينــام تــم اســتخدام عــدد 797 مدرســة كــأوى 

للســكان النازحــن18. وحتــى عندمــا يتــم إخالؤهــا مــن الســكان النازحــن يف حــال إيجــاد 

ــا مل  ــم م ــس والتعلي ــدارس للتدري ــك امل ــتخدامها تل ــم اس ــن يت ــم، فل ــة له ــاكن بديل مس

يتــم إصالحهــا وإعــادة تأهيلهــا ليتمكــن األطفــال مــن اســتئناف دراســتهم فيهــا. كــام تــم 

ــدارس  ــل هــذا امل ــل مث ــام يجع ــة، م ــة مؤقت ــد حربي ــع أو قواع ــدارس كمواق اســتخدام امل

ــم فيهــا األطفــال. تــرك  ــة يلعــب ويتعل ــدالً مــن أن تكــون أماكــن آمن ــاً للهجــامت ب هدف

ــة. ويســتغرق  ــال التعليمي ــاق األطف ــى آف ــد ع ــل األم ــراً طوي ــدارس أث ــى امل الهجــامت ع

ــرياً.  ــاً كب ــاً واســتثامراً مالي ــاء وقت إعــادة البن

16   احصائيات التعليم، اليونيسف العراق، 2016

17   تقارير األمن العام لألمم املتحدة بشأن األطفال والنزاع املسلح، حزيران 2016 و ايار 2015

18   احصائيات التعليم، اليونيسف العراق، 2016

© حقوق الطبع والنرش محفوظة لليونيسف العراق/2016 /يار
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استجابة اليونيسف

)RRM( آلية االستجابة الرسيعة يف حاالت الطوارئ

تــم تصميــم آليــة االســتجابة الريعــة )RRM( إليصــال املســاعدات املبــارشة اىل األطفــال وعائالتهــم الذيــن أضطــروا اىل الفــرار مــن منازلهــم. ويقــود هــذه اآلليــة يف العــراق منظمــة 

اليونيســف وبرنامــج األغذيــة العاملــي بالراكــة مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، وعــدد مــن املنظــامت غــري الحكوميــة. حاملــا يتــم اإلبــالغ عــن نــزوح الســكان، يتــم تفعيــل اآلليــة 

مــن قبــل الــركاء إليصــال املســاعدات الطارئــة للمحتاجــن خــالل 72 ســاعة.

منــذ بدايــة عــام 2016، قامــت اليونيســف ورشكاؤهــا بتوزيــع 96,619 حقيبــة مــن حقائــب االســتجابة الريعــة لتصــل اىل مــا يقــرب مــن 600,000 نســمة مــن الســكان. ومنــذ بدايــة 

العمــل بآليــة االســتجابة الريعــة يف حزيــران 2014، تــم الوصــول اىل مــا يزيــد عــى 5 ماليــن نســمة مــن الســكان. 

تحتوي كل حقيبة عى ما يلبي حاجة أرسة مكونة من سبعة أشخاص ملدة أسبوع تقربياً:

18 لراً من مياه الرب املعبأة يف قناين	 

حاوية واحدة لنقل مياه الرب	 

عدة النظافة الصحية التي تحتوي عى الصابون واملناديل الصحية، ومطهرات األيدي، ووشاح، واملنظفات، وحفاضات األطفال	 

12 كيلوغرام من األغذية التموينية الجافة والجاهزة لالستهالك يوفره برنامج األغذية العاملي	 

الحقائب النسوية الصحية للنساء والفتيات يف عمر اإلنجاب التي تحتوي عى الفوط الصحية واملالبس الداخلية التي توفرها صندوق األمم املتحدة للسكان. 	 

حامية الطفل

منذ كانون الثاين 2015 وحتى أيار 2016، قامت اليونيسف مع رشكائها :

بتوفري الدعم النفي واالجتامعي اىل 70,278 طفٍل نازٍح تم تسجيلهم و32,072 طفل الجئ. 	 

وتلقــي 8,899 طفــالً نازحــاً و 5,818 طفــالً الجئــاً للمســاعدة النفســية املتخصصــة مــن قبــل املســعفن. وشــملت الحــاالت األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات 	 

عاطفيــة، واألطفــال خــارج املدرســة، وأولئــك الذيــن انخرطــوا يف عاملــة األطفــال، ويف الــزواج املبكــر، والذيــن تعرضــوا اىل العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي، أو 

مــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة وإعاقــات. 

وتوفري خدمات تَتَبُع األرس ومل الشمل أو الرعاية البديلة اىل 1,215 من األطفال النازحن والالجئن غري املصحوبن واملنفصلن عن ذويهم. 	 

وتلقــي  1,204 طفــٍل مــن الالجئــن الســورين والنازحــن الذيــن هــم عــى خــالٍف مــع القانــون للمســاعدة القانونيــة واالجتامعيــة يف مواقــع احتجازهــم قبــل وأثنــاء 	 

املحاكــامت.

املياه والرصف الصحي والنظافة

خالل عام 2016، قامت اليونيسف بتوفري الخدمات التالية: 

ــاً مبــا يف ذلــك 	  بإيصــال خدمــات امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة اىل 832,000 نســمة مــن الســكان، مــع الركيــز عــى األطفــال والعائــالت األكــرث حرمان

الســكان يف املناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا. وتقــدم اليونيســف الدعــم الفنــي لتطويــر املعايــري والسياســات الوطنيــة الخاصــة بخدمــات امــداد امليــاه والــرصف 

الصحــي والتخلــص مــن النفايــات الصلبــة. 

كــام قامــت اليونيســف ورشكاؤهــا بتطويــر برنامــج جديــد لوضــع التدابــري إلدارة ظــروف وآثــار الجفــاف واســتخدامات امليــاه يف جميــع أنحــاء البــالد. شــمل هــذا 	 

ــاه. ــة اســتخدامات املي ــة يف إدارة ومراقب ــوزارات الحكومي ــه ال تدريــب وتوجي

ــاه ووضــع خطــط التأهــب 	  ــة املي ــة نوعي ــة املســؤولة عــن مراقب ــا األزمــات املحلي ــة لتأســيس خالي ــة والســلطات املحلي تعاونــت اليونيســف مــع الحكومــة االتحادي

ــات والكــوارث املوســمية. ــاه، والجفــاف والفيضان ــة بواســطة املي ــريا وغــريه مــن األمــراض املنقول ــاء الكول ــل تفــي وب للطــوارئ واألزمــات مث
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التعليم 

منذ كانون الثاين 2015 وحتى أيار 2016، عملت اليونيسف مع رشكائها عى عودة األطفال اىل املدارس يف عموم العراق:

متكــن مــا يقــرب مــن 710,484 طفــالً مــن الحصــول عــى التعليــم والتعلــم يف بيئــة محميــة وآمنــة. ويشــمل هــذا العــدد 298,904 طفــل نــازح يف مراكــز ومخيــامت 	 

النــزوح، و 28,919 طفــل ســوري الجــئ، و 383,161 طفــل نــازح يعيشــون يف املجتمعــات املضيفــة. كــام يشــمل هــذا العــدد مــا يقــدر بـــ 124,000 طفــل كانــوا خــارج 

املدرسة.

بناء 45 مدرسة، تضم كل منها 13 صفاً مدرسياً مع مرافق كاملة لخدمات املياه والرصف الصحي وكذلك مكاتب للمعلمن واملدرسن األوائل.	 

تجهيز وإضافة 172 صف مدريس جاهز البناء كهياكل ملحقًة باألبنية املدرسية األصلية لزيادة قدرة تلك املدارس عى ااستيعاب املزيد من األطفال. 	 

نصب أكرث من 1,585 مساحة تعليم مؤقتة مخيامت ومراكز النازحن والالجئن.	 

قامت اليونيسف بإعادة تأهيل وإصالح 405 مدرسة تم استخدامها كأوى للسكان النازحن، وتوفري مساحات آمنة للتعلم اىل 384,521 طفل. 	 

وزعــت اليونيســف مســتلزمات ومــواد التدريــس والتعلــم يف املــدارس عــى مــا يقــرب مــن 284,976 طفــل نــازح، و 25,563 طفــل الجــئ ســوري وأكــرث مــن 300,000  	 

طفــل يف املجتمعــات املضيفــة.

وبهــدف تحســن نوعيــة التعليــم، قامــت اليونيســف بتدريــب أكــرث مــن 2,775 مــن العاملــن يف مجــال التعليــم مبــا يف ذلــك املســؤولن يف مديريــات الربيــة واملرفــن 	 

الربويــن ومــدراء املــدارس واملعلمــن وأعضــاء مجالــس اآلبــاء واملعلمــن.

وقامت اليونيسف بتوريد وتجهيز مستلزمات التدريس والتعلم وتوزيعها عى حوايل 300,000 طفل نازح والجئ.	 

الصحة

منذ كانون الثاين 2015 وحتى أيار 2016، عملت اليونيسف مع رشكائها عى دعم املبادرات الصحية التالية:

دعــم الجهــود املبذولــة عــى مســتوى العــراق يف مجــال االتصــال والتعبئــة االجتامعيــة لتنفيــذ حمــالت التلقيــح عــن طريــق الفــم ضــد الكولــريا وشــلل األطفــال عــى 	 

مــدى العامــن املاضيــن. 

قدمــت اليونيســف الدعــم اىل وزارة صحــة اقليــم كردســتان العــراق ومديرياتهــا لتعزيــز خدمــات التحصــن الروتينيــة للســكان النازحــن والالجئــن الســورين، فضــالً 	 

عــن تعزيــز األنظمــة الصحيــة يف املجتمعــات غــري املخدومــة.

تستمر اليونيسف يف توريد وتجهيز مختلف معدات سلسلة التربيد وكذلك اللقاحات مثل شلل األطفال والحصبة .	 

تدعــم اليونيســف مبــادرة كــوخ الطفــل التــي تهــدف إىل توفــري االرشــاد واملشــورة حــول الرضاعــة الطبيعيــة للنســاء الحوامــل واملرضعــات. كــام تســاهم املبــادرة يف 	 

متكــن األمهــات، ضمــن مجتمعــات الالجئــن الســورين، عــى مراقبــة منــو وتطــور أطفالهــن مــن خــالل تدريــب املتطوعيــات منهــن عــى ذلــك.
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إعادة وضع أجيال املستقبل يف العراق نُْصَب أعيننا

يدمــر النــزاع يف العــراق حيــاة ومســتقبل األطفــال. وباســتمرار تصاعــد وانتشــار حــدة العنــف، 

ســتتزايد أعــداد األطفــال الــذي هــم بحاجــة اىل املســاعدة أكــرث.

ــل  ــم التعام ــا مل يت ــا. وم ــن تصوره ــع ال ميك ــراق اىل فظائ ــال يف الع ــزاع األطف ــرِّض الن ــام يَُع ك

معهــا عــىل الفــور، ســوف تنزلــق العقــول الشــابة، املليئــة بالخــوف والكراهيــة، إىل دوامــة مــن 

اليــأس والظــالم والشــعور بالعجــز. وســيغدو التعلــم واللعــب واألمــل مبســتقبٍل أكــرث ازدهــارا 

شــيئاً مــن املــايض.

أطفــال اليــوم هــم مســتقبل العــراق؛ هــم املعلمــون واملعلــامت واملمرضــون واألطبــاء، 

واملحامــون والعــامل واملزارعــون والعلــامء والفنيــون. وإن مل نزودهــم باملهــارات والدعــم 

ــر. ــه يف خط ــراق بأكمل ــري الع ــيصبح مص ــم، س ــن له الرضوري

يف غضــون ذلــك، تســتمر البنيــة التحتيــة األساســية لخدمــات امليــاه والرعايــة الصحيــة 

والخدمــات التعليميــة يف التدهــور واالنهيــار يف أجــزاٍء مــن البــالد. إن فــرص حصــول األطفــال 

عــىل امليــاه اآلمنــة قليلــة وتنتــرش حــاالت االســهال بــني األطفــال. كــام أن األطفــال ال يتلقــون 

تلقيحــات ضــد األمــراض؛ ويتســبب تعــدد الدوامــات يف املــدارس يف تلقــي األطفــال لســاعات 

ــم تقــل عــن 20 ســاعة خــالل األســبوع. تعلي

يجــب توســيع نطــاق املســاعدات املنقــذة للحيــاة فــورا لــي تتمكــن تلــك العائــالت مــن تلبيــة 

ــا يف العيــش. ويف نفــس الوقــت، مــن الــرضوري  ــا األساســية والحفــاظ عــىل كرامته احتياجاته

ــة الســكان يف  ــم لكاف ــاه وخدمــات التعلي ــة وإمــدادات املي ــم الخدمــات الصحي تحســني تقدي

جميــع أنحــاء البــالد.

ــع ظــروف  ــف م ــال ومســاعدتهم عــىل التكي ــة األطف ــا أن نعمــل اآلن عــىل حامي يجــب علين

ــاه  ــري املدرجــة أدن ــرة العنــف. ومــن خــالل اتخــاذ التداب األزمــة املســتمرة والخــروج مــن دائ

ــم. ــل لبالده ــتقبل أفض ــراق، ومس ــال الع ــل ألطف ــتقبل أفض ــاء مس ــا يف بن ــاهم مع ــن أن نس ميك

ــا يف  ــدويل، مب ــاين ال ــون اإلنس ــرتام القان ــزام باح ــراق االلت ــزاع يف الع ــراف الن ــع أط ــىل جمي ع

ذلــك الوقــف الفــوري ألعــامل القتــل، والتشــويه، واالختطــاف والتعذيــب واالعتقــال والعنــف 

الجنــي وتجنيــد األطفــال. كــام يجــب إيقــاف الهجــامت التــي تســتهدف املــدارس واملرافــق 

ــا.  ــني فيه ــة والعامل الطبي

ضــامن إيصــال املســاعدات اإلنســانية دون عوائــق ودون قيــد أو رشط لجميــع األطفــال أينــام 

كانــوا يف البــالد، مبــا يف ذلــك املناطــق التــي ال تخضــع لســيطرة الحكومــة. ويف املناطــق التــي تقع 

تحــت النــزاع الدائــر، يجــب تأمــني ممــرات آمنــة للمدنيــني الراغبــني يف مغادرتهــا واســتقبالهم 

يف أماكــن محميــة حيــث تتوافــر فيهــا الخدمــات التــي تلبــي احتياجاتهــم. 

توســيع نطــاق وتحســني الخدمــات التعليميــة لألطفــال الذيــن هــم خــارج املدرســة، مبــا يف ذلــك 

توفــري الصفــوف الدراســية اإلضافيــة للحــاق مبــا فاتهــم مــن التعليــم ألولئــك األطفــال الذيــن 

ــاحات  ــىل مس ــول ع ــرص الحص ــادة ف ــني. إن زي ــيني اثن ــني دراس ــن عام ــد ع ــا ال يزي ــدوا م فق

ــة  ــة والتدريبي ــواد التعليمي ــتلزمات وامل ــال باملس ــني واألطف ــد املدرس ــم وتزوي ــة للتعل مخصص

ــاء العــراق عندمــا  يُعــد أمــر حيــوي. فهــؤالء هــم األطفــال الذيــن ســوف يعيــدوا إعــامر وبن

يعــم الســالم البــالد. 

ــي  ــذا يعن ــم املســتدام. وه ــال اىل الدع ــاج األطف ــزوح، يحت ــالت الحــرب والن ــن وي ــايف م للتع

ــام  ــم. ك ــع طفولته ــل م ــايف والتواص ــة التع ــال فرص ــر لألطف ــأنها أن توف ــن ش ــج م ــع برام وض

سيســهم ترســيخ قيــم املصالحــة والتســامح وقبــول اآلخريــن والتقــدم واالزدهــار االجتامعــي يف 

خــروج األمــة مــن هــذه األزمــة يف نهايــة املطــاف.

وباســتمرار النــزاع، مــع عــدم وجــود نهايــة لــه يف األفــق، يتزايــد عــدد األطفــال الذيــن 

ــات  ــؤ عملي ــىل تباط ــك ع ــري ذل ــر تاث ــاد وظه ــل يف النف ــدأ التموي ــاعدة. ب ــون اىل املس يحتاج

االســتجابة اإلنســانية املنقــذة للحيــاة لألطفــال.  وال تــزال اليونيســف بحاجــة اىل  100 مليــون 

ــام 2016.  ــالل الع ــراق خ ــا يف الع ــف برامجه ــة تكالي ــن تغطي ــن م ــي تتمك ــي ل دوالر أمري
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العنف يدمر الطفولة يف العراق



للمزيد من املعلومات

جيفري بيتس، يونيسف العراق

jbates@unicef.org

+964 780 196 4524

جولييت توما، مكتب يونيسف اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا

jtouma@unicef.org

+962 79 867 4628

مكتب اليونيسف اإلعالمي - نيويورك

+1 212 326 7133

www.facebook.com/UNICEFIraq

www.twitter.com/UNICEFIraq
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