
 
 

  

 

اليونيسف تدعو التخاذ اجراء عاجل للتصدي لشح المياه وأثره على حياة االطفال والشباب قبيل  

 ( للتغير المناخي COP26مؤتمر األطراف ) 

 

إن األطفال والشباب في العراق هم الفئة األكثر عرضة    –  2021تشرين الثاني )نوفمبر(    01بغداد،  

التغير المناخي وال سيما شحة المياه ، مما يهدد صحتهم وتعليمهم وحمايتهم، ويجعلهم   تأثيرات  لخطر 

األطراف   مؤتمر  قبيل  فتاكة.  اتخاذ   COP26عرضة ألمراض  إلى  اليونيسف  تدعو  المناخي،  للتغير 

 ياه وتأثيرها على حياة األطفال والشباب في العراق. إجراءات عاجلة لمعالجة شحة الم

 

، والذي تم إصداره في أغسطس من هذا العام ، يحتل    لمؤشر اليونيسف لمخاطر المناخ على األطفال وفقًا  

عالميًا من حيث األطفال والشباب المعرضين لمخاطر المناخ ، مع تعرض الفئات    61العراق المرتبة  

 الضعيفة ومناطق معينة في البالد لمخاطر أكبر.

 

فئات الضعيفة  يتعرض األطفال والشباب لمخاطر مناخية متوسطة إلى عالية في العراق، مع تعرض ال

وبعض المناطق المعينة من البالد، إلى مخاطر أكبر. تعدّ أزمة المناخ  أزمة من أزمات حقوق الطفل. 

إحيث تشّكل تهديدا غير مسبوق لتنمية االطفال والشباب، وبقائهم وإمكاناتهم في كل مكان في العراق. إنه 

 .يمثل ظلما مطلقا للجيل القادم 

 

ط إجراءات  إلى  حاجة  فرصة  هناك  على  للحصول  العراق  في  وفتى  فتاة  لكل  وعاجلة  وشاملة  موحة 

 لمستقبل أفضل، دون معوقات معزوة الى العنف الناجم عن تغير المناخ. 

 

تشجع اليونيسف على مشاركة وفد رفيع المستوى من حكومة العراق، بما في ذلك ممثلين عن الشباب ،  

للتغير المناخي، للتعهد بدعم العمل لما بعد هذا االجتماع لوضع تدابير    COP26 في مؤتمر األطراف

 .ملموسة للتصدي للتهديدات المتعددة التي يشكلها تغير المناخ في العراق

 

لذا، تدعو اليونيسف الحكومتين االتحادية وحكومة االقليم والشركات والمسؤولين المعنيين في العراق إلى 

 ما يأتي:  

لألطفال زيادة   .1 الرئيسة  الخدمات  في  الصمود،  على  والقدرة  المناخي  التكيف  في  االستثمار 

، من   والشباب. ومن أجل حماية االطفال والشباب، وحماية المجتمعات والفئات األكثر ضعفاً 

أسوأ آثار المناخ الذي بدأ يتغير فعال، يجب تحوير وتغيير أنماط الخدمات الحيوية، بما في ذلك  

 .ياه والصرف الصحي، والنظافة والخدمات الصحية والتعليميةأنظمة الم

تزويد األطفال والشباب بالتعليم والمهارات المتعلقة بالمناخ، والتي ال بد منها ألجل التكيف مع   .2

تأثيرات تغير المناخ واالستعداد لها. سيواجه األطفال والشباب كافة العواقب الوخيمة  المدمرة 

األمن المائي، رغم أنهم األقل مسؤولية عن هذا األمر. يقع على عاتقنا    األزمة المناخ وانعدام

 واجب تجاه كل الشباب واألجيال القادمة.  

المناخي   .3 التغير  بشأن  الشباب  أوساط  بين  الهادفة  المدنية  المشاركة  الفتيات  تعزيز  وإشراك 

األكثر ضعفا   الفئات  سيما  وال  وقرارات   والفتيان،  مفاوضات  جميع  في  الوطنية    منهم  المناخ 

األطراف   لمؤتمر  المستقبلية  االجتماعات  ذلك  في  بما  والدولية،  للتغير    COP26واإلقليمية 

بالمناخ،  المناخي المتعلقة  القرار  . كما يجب إشراك األطفال والشباب في جميع عمليات صنع 

  .ويجب سماع أصواتهم وأخذها بنظر االعتبار

كورون .4 وباء  من  التعافي  يكون  أن  يتم  اضمان  ال  بحيث  وشامال،  الكربون  ومنخفض  أخضرا 

 .المساس بقدرة األجيال القادمة على معالجة أزمة المناخ واالستجابة لها

 



 
 

  

 

 

 -  انتهى-

 

   اليونيسف: عن

  مع   وتتعاون  استثناء.  دون  األطفال  جميع  ورفاه  حقوق  تعزيز  إلى  به  تقوم  عمل  كل  في  اليونيسف  تسعى

  على   التركيز  مع  عملية،  إجراءات  إلى  االلتزام  هذا  ترجمة  على  العالم  في  ومنطقة  دولة  190  في  شركائها

 األطفال   لجميع   فائدة  من  ذلك  في   لما  واستقصاًء،  هشاشة  األكثر  األطفال  إلى  للوصول  خاّصة  جهود   بذل

 .مكان كل في

  موقعنا  زيارة يمكنك األطفال، نحو به تقوم وما اليونيسف حول المعلومات  من للمزيد 

www.unicef.org/iraq 

  على تابعونا

 أنستغرام و تويتيرو فيسبوك

 

 

 :بـ االتصال يرجى االعالمي، للتواصل

 

 مونوز  ماتيوس ميغيل

 العراق يونيسف - االعالم قسم رئيس

mmateosmunoz@unicef.org 

+9647827820238 

 

 كافيمبي  أنيسينت

 الرقمي اإلعالم أخصائي

 العراق  في اليونيسف مكتب 

 9647833352569+هاتف

  ikafembe@unicef.orgإلكتروني بريد 
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