
كلمة 
أنطوني لیك، المدیر التنفیذي للیونیسف ، في أعقاب زیارتھ الى العراق

".- "أختم زیارتي الى العراق في وقتٍ تواجھ فیھ البالد تحدیات وفرصاً جمة 2017 آذار 22بغداد، 

– أربیل أو أوالفلوجة بغداد في أو الموصل شرق في سواء – بزیارتھ قمت مكان كل في أنني "إال 
."أخبرني األطفال الذین رأیتھم، ھم وعوائلھم، عن أحالمھم وعزمھم على تحقیقھا

األسرة قامت حیث المیاه، لتوزیع نقطة من بالقرب تعیش الموصل شرق في عائلة إلى تحدثتُ كما "
بتعلیم أطفالھا في المنزل ألكثر من عامین."

.إن تعطشھم الى المیاه یقابلھ تعطشھم وتلھفھم للتعلیم، وھو مفتاح لمستقبل أفضل"

یزال ال الذي الحرب ركام وسط افتتاحھا أعید التي المدارس في والبنات األوالد لي قال الفلوجة، في "
.یمأل تلك المدینة، أنھم یریدون أن یصبحوا أطباء ومھندسین

لتحقیق العراق في األطفال كافة الیھا یحتاج التى الموارد لتوفیر العراق حكومة مع سویاً نعمل "نحن 
برامج تنفیذ او بدفاتر تزویدھم او جدیدة دراسیة صفوف تجھیز یعني ذلك كان سواء – تلك أحالمھم 

.للتعلیم المسرع

من ھم النزاعات، جراح من قلوبھم وتعافت الكافیة الفكریة بالمھارات تمتعوا إن ، الطلبة ھؤالء ألن "
سیقود البالد من صراعات الماضي الى مستقبل السالم.

 1,4ھناك یزال ال الدراسة، مقاعد والى دیارھم إلى یعودون الذین أولئك وآمال تطلعات من وبالرغم "
مُحاصَر طفل  200,000نحو عن فضالً العراق، في العنف أعمال بسبب ومُھجَّر نازح طفل ملیون 

.داخل الموصل

المیاه بإمدادات الموصل في األزمة من المتضررة والعائالت األطفال لتزوید جھدھا كل الیونیسف تبذل "
إلى العودة فرص وتوفیر واالجتماعیة، النفسیة والرعایة الصحي، الصرف وخدمات للحیاة، المنقذة 

.مقاعد الدراسة والتعلیم في أسرع وقت ممكن

 عظیمةٍ أمةٍ في األجیال بین ما سالمٍ لبناء بدایةً ستكون بل النھایة، تلك تكون لن القتال، یتوقف "وحینما 
لم تشھد سوى القلیل منھ."
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لمعرفة المزید، یرجى االتصال بـ: 
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