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 فرح و شقيقتها تجلسان خارج مستشفى الخنساء 

في شرق الموصل
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مــن دون االســتثامر  الــكايف يف أطفــال العــراق، مــن املحتمــل تقويــض املكاســب التــي 
تحققــت بشــق األنفــس يف العــام املــايض إلنهــاء النــزاع واالنتقــال إىل مســتقبل مســتقر.

مــن الــروري اآلن اتخــاذ اإلجــراءات لوضــع اســتثامرات رئيســية تضمــن توفــر  
فــرص التعليــم والحاميــة واإلرشاك اإليجــايب لألطفــال والشــباب الذيــن يعتمــد عليهــم 

ــراق. ــتقبل الع مس

ــية يف  ــات األساس ــتعادة الخدم ــح اس ــال الناج ــب االنتق ــال، يتطل ــر األطف ــي يزده ل
املــدن والبلــدات التــي تــررت  جــراء النــزاع، فضــا عــن إعــادة إعــامر البنــى التحتيــة 

ــرت. األساســية التــي ُدِم

ــز  ــراق، وتعزي ــة للع ــروة البرشي ــة ال ــي تنمي ــاً ه ــة أيض ــية الهام ــور األساس ــن األم م
التامســك االجتامعــي، وبنــاء الثقــة يف املجتمعــات املحليــة، وإعطــاء األطفــال والشــباب 
العراقيــن األدوات والطــرق ومنحهــم اليقــن بالقــدرة عــى الخــروج مــن حالــة الحرمــان 

الحاليــة.

إن االســتثامر العاجــل يف الفــرص املتاحــة لألطفــال واليافعــن للتعلــم وتطويــر املهــارات 
واالنتقــال إىل مرحلــة الشــباب البالــغ الــذي ســيبني مســتقبل البــاد لــن يلبــي 
االحتياجــات الفوريــة اآلن فحســب، بــل يســهم أيضــا يف تحقيــق االســتقرار واالزدهــار 

ــل. ــدى الطوي ــزّق عــى امل ــي املم ــق النســيج االجتامع ــادة رت وإع

ــن  ــل م ــل كام ــاع جي ــراق بضي ــر الع ــاالت، يخاط ــذه املج ــى ه ــز ع ــاب الرتكي يف غي
األطفــال - الذيــن يشــكلون نصــف ســكانه وكل أملــه يف املســتقبل.

لقــد شــكل تصاعــد النــزاع يف العــراق أوالً وقبــل كل يشء أزمــة لألطفــال. وقــد تدهــور 
وضــع األطفــال بشــكل حــاد مــع تصاعــد أعــال العنــف والنــزوح والفقــر. 

واآلن بعــد أن بــدأ العنــف باالنحســار وعــودة  األطفــال وعائالتهــم إىل ديارهــم، 
ــال  ــى األطف ــب أن يُعط ــة. يج ــار والتنمي ــادة اإلع ــايف وإع ــو التع ــراق نح ــل الع ينتق
فرصــاً ومســارات للشــفاء مــن جــراح املــايض واالنخــراط واملشــاركة بشــكل إيجــايب يف 

مجتمعاتهــم.

ســيحتاج األطفــال والشــباب إىل نظــم حايــة إجتاعيــة متينــة لتلبيــة احتياجاتهــم  واىل 
ــن  ــه م ــون إلي ــا يطمح ــق م ــتهم وتحقي ــال دراس ــى إك ــم ع ــية  تحفزه ــدة أساس قاع
فــرص العمــل ويف الحيــاة. وبــدون ذلــك، فإنهــم يخاطــرون بالعيــش يف فقــر، معرَّضــن 
لســوء املعاملــة واالســتغالل. ومــن الــروري أيضــا إعــادة إعــار البنــى التحتيــة 
األساســية وتوفــر فــرص الحصــول عــى الخدمــات األساســية والدعــم املســتمر للعائــالت 
واملجتمعــات املحليــة. وعندئــذ فقــط ســيحظى األطفــال وعائالتهــم باألمــل يف مســتقبٍل 

ــٍة مــن الزمــن. أفضــل يف بلــٍد عانــت لفــرٍة طويل
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ــة  ــم أزم ــام أدى إىل تفاق ــال، م ــازل آالف األطف ــر من ــزاع األخ ــر الن دمَّ
ــاً. ــة أص ــاكن الحرج ــص املس نق

يف املوصــل وحدهــا، هنــاك حــوايل 8,500 منــزل مدمــر، مــام يؤثــر عــى 
نحــو 25,000 طفــل ومراهــق.

تتســبب  التوتــرات الحاصلــة جــراء النــزاع  يف عمليــات اإلخــاء القــري 
التــي متنــع األطفــال وعائاتهــم مــن العــودة إىل ديارهــم. 

إن إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة الحيويــة يف العــراق ســيعيد األســس 
الفعليــة للبــالد.

تعمــل شــبكات وخدمــات املرافــق عــى ضــان إمــدادات امليــاه والكهرباء 
وخدمــات الــرف الصحــي املحســنة يف كافــة املناطــق الحريــة والريفيــة 
ــاين  ــت تع ــي كان ــة الت ــى التحتي ــار بالبن ــد لحــق الدم ــررت. وق ــي ت الت
بالفعــل مــن عقــود مــن  تــدين االســتثار فيهــا وضعــف أعــال الصيانــة يف 
العديــد مــن املناطــق. أمــا يف مناطــق أخــرى، فقــد توقفــت االســتثارات 
ــا  ــزاع. ك ــبب الن ــة بس ــررة أو جاري ــت مق ــي كان ــة الت ــى التحتي يف البن
فُِقــدت األماكــن املفتوحــة، مــا أثَّــر عــى نوعيــة حيــاة الســكان، وال ســيا 
ــة للَّعــب.  ــة ترفيهي ــن آمن ــرون إىل أماك ــن يفتق ــن الذي ــال واملراهق األطف
وتعــاين مناطــق عــدة مــن انعــدام الخدمــات واملرافــق التعليميــة الكافيــة 

واملجهــزة.

ــالل  ــازل خ ــدور واملن ــت بال ــي لحق ــكان، أدت األرضار الت ــاع اإلس ويف قط
ــون وحــدة  ــغ حــوايل 2 ملي ــذي يبل ــم العجــز اإلســكاين ال ــزاع إىل تفاق الن
ــع  ــوى. وم ــداد ونين ــز يف بغ ــذا العج ــن ه ــة م ــع 50 يف املائ ــكنية1، م س
ــالت  ــن العائ ــر م ــد الكث ــم ، تج ــكان إىل مناطقه ــتمرة للس ــودة املس الع
ــم  ــن تفاق ــد م ــذي يزي ــر ال ــرة، األم ــات كب ــب إصالح ــم تتطل أن منازله
أزمــة النقــص يف املســاكن املتواجــدة يف كل مدينــة مــا قبــل النــزاع. ففــي 
الرمــادي، عــى ســبيل املثــال، تشــر تقييــات األرضار التــي أجراهــا برنامــج 
األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة إىل تدمــر نحــو 1,500 منــزل 
ــزالً ألرضار جســيمة أو  ــن  6,700 من ــد ع ــا يزي ــرَّض م ــالً، وتع ــراً كام تدم

ــرة. كب

ــكن  ــا للس ــكان م ــتئجار م ــى اس ــا ع ــدة إم ــالت العائ ــَر العائ ــايل تُج بالت
ريثــا يقومــون بإعــادة بنــاء منازلهــم - مــا يضــع العائلــة تحــت ضغــوط 
ــال  ــم األطف ــة – أو أن يضطــر معظــم أفرادهــا  مبــا فيه ــة إضافي اقتصادي
ــد  ــة. وق ــر املكتمل ــاين غ ــن أو يف املب ــات النازح ــأوى يف مخي ــاذ م التخ
أُرغمــت العديــد مــن العائــالت األشــد فقــراً  عــى أن تعيــش يف أنقــاض 
ــاة  ــة يف الخطــورة ، مــا يعــرض حي ــد تكــون غاي ــا، ويف ظــروف ق منازله
األطفــال واملســنن فيهــا للخطــر. وهــذا يدفــع العائــالت إىل إخــراج 

ــم للعمــل. ــن املدرســة ودفعه ــا م أطفاله

.(UN Habitat) ية مم املتحدة لملستوطنات الب�ش
أ
مج اال �ز 1   �ب

.(UN Habitat) ية مم املتحدة لملستوطنات الب�ش
أ
مج اال �ز 2   �ب

ــت  ــي اجتاح ــف الت ــال العن ــأة أع ــن وط ــوا م ــن نج ــال الذي إن األطف
ــوا مــن أعــى مســتوى مــن الضغــوط والصدمــات النفســية  العــراق وعان
واالجتاعيــة،  يتعرضــون  اآلن ملخاطــر التمييــز. ويف بعــض الحــاالت، 
تُحــرم العائــالت مــن حــق العــودة إىل ديارهــم،  مــا يتســبب يف املزيــد 
مــن عــدم االســتقرار ألطفالهــا. وتبــن الدراســات يف املناطــق املتــررة مــن 
ــة  ــاالت املتعلق ــن الح ــة م ــل 37 يف املائ ــالء متث ــات اإلخ ــزاع أن عملي الن
امللكيــة، فيــا شــكلت نســبة الرحيــل  باإلســكان واألرايض وحقــوق 
القــري خــالل الفــرة مــن متــوز 2016 إىل متــوز 2017  11 يف املائــة مــن 

ــاالت2 الح

التوصيات
ــدادات 	  ــان إم ــق لض ــات املراف ــبكات وخدم ــم ش ــتثار يف ترمي االس

امليــاه والكهربــاء وخدمــات الــرف الصحــي املحســنة يف كافــة 
املناطــق الحريــة والريفيــة املتــررة .

ــالت إىل 	  ــال والعائ ــر األطف ــي ال يضط ــاين ل ــازل واملب ــاء املن ــادة بن إع
ــة ضــد تغــرات  ــد تكــون خطــرة أو غــر محصن ــع ق الســكن يف مواق

ــس. الطق

االستثار يف بناء وإعادة إعار املرافق التعليمية.	 

مســاعدة العائــالت عــى تأمــن الحقــوق املتعلقــة بــاألرض واملســكن 	 
وامللكيــة, بحيــث يحــق للعائلــة العــودة إىل ديارهــم.

معار إعادة االإ
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واحد من كل أربعة أطفال يف العراق يعيشون يف فقر3.

ــن  ــة م ــن الخامس ــن دون س ــال العراقي ــن األطف ــة م ــاين 30 يف املائ يع
ــرون  ــن يفتق ــال العراقي ــث األطف ــن ثل ــر م ــن، وأك ــة املزم ــوء التغذي س
إىل الدخــل الــكايف واىل فــرص الحصــول عــى خدمــات التعليــم والصحــة 

ــي. ــرف الصح وال

ســيكون االســتثامر يف الخدمــات األساســية وتوفــر فــرص العمــل بشــكل 
ــراً  ــوم أم ــد ي ــا بع ــم يوم ــد عدده ــن يتزاي ــراق الذي ــباب الع ــام لش ع

ــاد. ــاع يف الب ــر األوض ــاً. لتغي محوري

ــلَّم األولويــات يف إعــادة إعــار  يجــب أن تتصــدر احتياجــات األطفــال ُس
ــق ازدهــار ومنــاء األطفــال باألســمنت فقــط. العــراق. حيــث لــن يتحقَّ

تشــر تقديــرات البنــك الــدويل إىل أنَّ معــدالت الفقــر يف العــراق قــد زادت 
ــة يف 2014، يف  ــة يف 2012 إىل 23 يف املائ ــن 19 يف املائ بشــكل ملحــوظ م
ــزوح  ــاالت الن ــهدت ح ــي ش ــات الت ــر يف املحافظ ــدالت الفق ــن أن مع ح
الجاعــي للســكان وتلــك التــي تــررت بالنــزاع قــد بلغــت 38 يف املائــة 

و 41 يف املائــة عــى التــوايل .

ــل يف  ــون طف ــو 43,7 ملي ــام 2012 أن نح ــرات يف ع ــرت التقدي ــا أظه ك
العــراق يعيشــون يف فقــر )يشــكلون 23 يف املائــة مــن جميــع األطفــال(. 
ويقــدر أن 39 يف املائــة مــن هــؤالء األطفــال ليــس لديهــم دخــل كاف، كــا 
أنهــم يفتقــرون إىل خدمــات التعليــم والصحــة وامليــاه والــرف الصحــي.

ــدرات  ــف ق ــو يضع ــال. وه ــى األطف ــزوال ع ــة لل ــر قابل ــار غ ــر آث للفق
ــر  ــال. ويظه ــم وصحــة األطف ــف تعلي ــى املســاهمة يف تكالي ــالت ع العائ
ــم  ــع أنحــاء العــراق معــدالت التحــاق يف التعلي ــال الفقــراء يف جمي األطف
ــال إىل  ــع األطف ــر أن يدف ــن للفق ــا ميك ــة. ك ــدالت الوطني ــن املع ــل م أق

ــال. ــد يف القت ــا التجني ــن ضمنه ــرة م ــة املبك العال

ي عام 2012.
ز

�  3
. مهال وسوء املعاملت ساسية واحلماية من االإ

أ
ت املعيشة اال ي الصحة والتعل�ي واملياه والرصف الصحي ومستو�ي

ز
حلرمان من احلقوق � طفال �ب

أ
4  يقاس فقر اال

ي العراق للعام 2012.
ز

رسة �
أ
عي واالقتصادي لل

ت املسح االج�ت  إىل بيا�ز
ً
ات اليونيسف استنادا 5   تقد�ي

النســب املئويــة لألطفــال الذيــن يعانــون مــن أنــواع مختلفــة مــن 
الحرمــان5

ويرتبــط فقــر األطفــال ارتباطــا وثيقــاً باالســتثار. فمــع انخفــاض أســعار 
النفــط ابتــداًء مــن عــام 2014، انخفــض كذلــك إجــايل اإلنفــاق الحكومي. 
وانخفــض الناتــج املحــي اإلجــايل والدخــل الفــردي يف العــراق بنســبة 27 

يف املائــة خــالل الفــرة مــن 2014 إىل 2016.

ــي  ــج املح ــن النات ــة م ــوايل 75 يف املائ ــل ح ــط متث ــة النف ــا أن صناع ومب
اإلجــايل وتوفــر 95 يف املائــة مــن إجــايل اإليــرادات الحكوميــة )2012(، 
فــإن االنخفــاض املســتمر يف أســعار النفــط خــالل 2016/2015 و االنكاش 
ــتثار يف  ــن االس ــل م ــات  والتقلي ــاد االضطراب ــاها يف ازدي ــادي س االقتص

الخدمــات الرئيســية.

الفقر

15-17 سنوات 5-14 سنوات 0-4 سنوات

10.7 12.4 29.9 التغذية

10.5 11.4 12.3 الصحة

14.1 16.2 15.3 املياه النظيفة

4.7 5.2 5.8 الرصف الصحي

11.8 14.1 13.8 السكن

15.0 9.4  - املعلومات

31.6 6.6 - التعل�ي

- 15.6 - احلماية
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أطفال يبيعون البسكويت في شوارع غرب الموصل 

©UNICEF/Anmar/2018

وقــد تفاقــم الوضــع بالنــزاع ونــزوح أكــر مــن 3,3 مليــون شــخص يف متــوز 
2017 - نصفهــم مــن األطفــال – وبعــودة أكــر مــن مليونــن مــن الســكان 
إىل مناطقهــم. هــذا باإلضافــة إىل أن العــراق يســتضيف أكــر مــن 250,000 

الجــئ مــن ســوريا.

ــتثار  ــن االس ــدا ع ــوارد بعي ــل امل ــة إىل تحوي ــات املالي ــد أدت الصدم وق
ــن.  ــكان النازح ــن الس ــان ب ــر والحرم ــدة الفق ــن ش ــي، وزادت م اإلنتاج
ــز  ــد عج ــل، يتزاي ــرص العم ــدام ف ــش وانع ــبل العي ــدان س ــبب فق وبس
العائــالت النازحــة املتــررة عــن تلبيــة االحتياجــات األساســية ألطفالهــا، 
واســتنزاف ممتلكاتهــا وموجوداتهــا األمــر الــذي يــؤدي إىل نتائــج ســلبية يف 

ــال ــاه األطف ــم ورف صحــة وتعلي

التوصيات
إعــادة بنــاء أنظمــة الحايــة االجتاعيــة يف العــراق مــن أجــل 	 

االســتجابة الحتياجــات األطفــال الفقــراء واألكــر ضعفــاً يف بلــوغ 
حقوقهــم األساســية يف التعليــم والحيــاة الصحيــة. ويشــمل ذلــك 
الجهــود الراميــة إىل جعــل برامــج شــبكات األمــان االجتاعــي مراعيــة 

الحتياجــات األطفــال وتلبــي احتياجاتهــم وتطلعاتهــم.

ــب 	  ــاد يف صل ــدد األبع ــال متع ــر األطف ــدي لفق ــون التص يجــب أن يك
ــك للتخفيــف مــن الحرمــان املرتكــز  ــط إمنــايئ للعــراق، وذل أي تخطي
ــل العلمــي، ومــن الوصــول  ــل الحرمــان مــن التحصي عــى الطفــل مث
ــرف الصحــي. ــاه وال ــات املي ــية وخدم ــة األساس ــات الصحي إىل الخدم
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بعــد أن كان منوذجــاً للتعليــم، يســعى العــراق جاهــداً مــن أجــل إعــادة 
بنــاء نظــام التعليــم.

هناك نقص يف املدارس واملعلمن واملواد التعليمية.

مثــة رضورة ملحــة لاســتثامر يف املعلمــن واملــدارس، وزيــادة فــرص 
ــال ــع األطف ــد لجمي ــم الجي ــى التعلي ــول ع الحص

أكر من 3 ماين طفاً ال يذهبون إىل املدرسة بشكل منتظم.

ــدُّ منوذجــاً للتعليــم يف املنطقــة، يســعى العــراق جاهــداً  بعــد أن  كان يَُع
مــن أجــل إعــادة بنــاء نظامــه التعليمــي. لقــد كان لســنوات النــزاع أثــراً 
مدمــراً عــى القطــاع الــذي يعــاين اآلن مــن تحديــات هيكليــة ومؤسســية، 
حيــث أن نحــو نصــف عــدد املــدارس يف العــراق بحاجــة إىل إصالحــات، 
والتــي تــم اســتنزافها نتيجــة النــزوح الســكاين واســع النطــاق الــذي 

ــة املدرســية القامئــة. ضاعــف الضغــوط عــى األبني

ــة العــراق كعامــل أســايس  ــم تنمي وفقــا للدســتور، يقــع التعليــم يف صمي
م املجتمــع، فالتعليــم مجــاين عــى جميــع األصعــدة، والتعليــم  لتَقــدُّ
اإلبتــدايئ إلزامــي. غــر أن موجــات النــزاع املتكــررة أدت إىل خلــق املزيــد 
مــن التحديــات والثغــرات الكبــرة  يف فــرص الحصــول عــى التعليــم ويف 
جودتــه. عــالوة عــى ذلــك، ال يــزال نــزوح الســكان يعرقــل ســر عمليــة 
التعليــم ملاليــن األطفــال، مــا يــؤدي إىل تــرب الكثريــن منهــم،  ويحــد 
ــر عــى جــودة التعليــم عمومــاً. ــة الوصــول إىل التعليــم ويؤث مــن إمكاني

ــن  ــة مم ــن الدراس ــي يف س ــل عراق ــون طف ــن  3,5 ملي ــرب م ــا يق ــة م مث
ــن  ــر م ــم، وأك ــر منتظ ــكل غ ــا بش ــة أو يرتادونه ــون إىل املدرس ال يذهب
ــم.  ــن التعلي ــة م ــم ســنة دراســية كامل ــازح ممــن فاته ــل ن 700,000 طف
ويف املحافظــات املتــررة مــن النــزاع مثــل صــالح الديــن وديــاىل، بلغــت 
نســبة األطفــال يف ســن الدراســة ممــن هــم خــارج النظــام التعليمــي 90 

ــة6. يف املائ

وقــد زاد عــدد األطفــال خــارج املدرســة بســبب النــزوح الداخــي وتدفــق 
الالجئــن مــن ســوريا، فليــس هنــاك مــا يكفــي مــن املــدارس أو املعلمــن. 
ــن  ــنوات م ــم س ــد فاته ــزاع ق ــن الن ــن م ــال املترري ــن أن األطف ويف ح
ــال  ــؤالء األطف ــي أن ه ــف تعن ــى العن ــة ع ــار املرتب ــة، إال أن اآلث الدراس
ومعلميهــم بحاجــة إىل أكــر مــن مجــرد التعليــم - فهــم بحاجــة إىل تعليــم 

ــاة واىل الدعــم النفــي واالجتاعــي. مهــارات الحي

اتيجيات اللزمة لتوسيع منافع التعل�ي اىل أقىص حد. ليلية لواقع قطاع التعل�ي واالس�ت
ت

ي العراق – دراسة �
ز

6  اليونيسف 2017: دراسة تلكفة ومنافع التعل�ي �

ــان  ــرشكاء لض ــة وال ــا الحكوم ــي تبذله ــود الت ــن الجه ــم م ــى الرغ وع
ــص يف  ــرة. فالنق ــرات كب ــاك ثغ ــزال هن ــم، ال ت ــة التعلي ــتمرارية عملي اس
املعلمــن، وعــدم توفــر املهــارات التعليميــة و مهــارات التدريــس ووجــود 
ــي أنَّ  ــا تعن ــة، كله ــارات الحياتي ــم امله ــن تعلي ــة م مناهــج دراســية خالي
األطفــال ال يتعلمــون أو أنهــم يغــادرون  املــدارس دون كســب املهــارات 

ــة. ــية املطلوب األساس

التوصيات
االســتثارات متعــددة الســنوات املخصصــة مســبقاً للتعليــم الوطنــي، 	 

ــة  ــوى العامل ــة والق ــوادر التعليمي ــدرات الك ــة ق ــمل تنمي ــي تش الت
ــر الجــودة. ــز معاي ــة وتعزي االجتاعي

توفــر فــرص التعليــم الفــوري والجيــد، مبــا يف ذلــك مــن خــالل وســائل 	 
التعليــم غــر النظامــي املعتمــدة واملجــازة ذات املســارات التــي تفــي 

اىل التعليــم النظامــي.

وضــع نهــج ابتكاريــة للتعليــم املنتظــم واملعتمــد واملجــاز الــذي 	 
ميكــن أن يضــم جميــع األطفــال، وال ســيا أولئــك الذيــن 

التحقــوا بالتعليــم غــر النظامــي أو ممــن هــم خــارج 
ــة  ــات التعليمي ــا ال يتســنى إيصــال الخدم املدرســة، عندم

التقليديــة اىل فئــات معينــة مــن الســكان.

املانحــة 	  والجهــات  الخــاص  القطــاع  قيــام  وجــوب 
الدوليــة  تقديــم الدعــم لتوفــر فــرص التدريــب الفنــي 
واملهنــي املصممــة خصيصــا إلعــداد املراهقــن والشــباب 

ــة. ــم العملي ــل لحياته ــكل أفض بش

التعل�ي
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حوايل 70 يف املائة من سكان العراق هم دون سن الثاثن.

يحتاج املراهقون والشباب إىل الفرص

وفقــاً للبنــك الــدويل، يبلــغ عــدد ســكان العــراق حــوايل 37 مليــون نســمة، 
70 يف املائــة منهــم تقريبــاً - أو مــا يقــرب مــن 25 مليــون عراقــي – 
ممــن تقــل أعارهــم عــن 30 عامــاً.  إنَّ 60 يف املائــة مــن ســكان العــراق 
تقــل أعارهــم عــن 25 عامــاً، فيــا  تبلــغ النســبة 54 يف املائــة يف الــدول 

ــدان الناميــة عمومــاً. ــة يف البل املجــاورة  و 48 يف املائ

أّدى النــزاع والعنــف إىل تضــاؤل الثقــة بــن املجتمعــات املحليــة. وعندمــا 
ــد  ــا تتصاع ــا م ــة والتاســك االجتاعــي، غالب ــر املجتمعــات إىل الثق تفتق
التوتــرات، وتــزداد الجرائــم، واســتهداف األقليــات، والعنــف الجنــي، 
واالتّجــار وزواج األطفــال، وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، وتنشــب النزاعــات 

ــة املطــاف. يف نهاي

فمــن دون االســتثار الــكايف وزيــادة الفــرص، قــد تتفاقــم أوجــه الهشاشــة 
ــًة ســهلًة  ــل الشــباب لقم ــا يجع ــي واالقتصــادي، م يف النســيج االجتاع
لالســتغالل وســوء املعاملــة واالتجــار والتطــرف والتجنيــد يف القتــال 

ــزاع . ــل الن ــف يف ح ــوء إىل العن ــاالت اللج ــادة احت وزي

ــر  ــتغلة تنتظ ــر مس ــوارد غ ــم م ــباب ه ــن والش ــإن املراهق ــك، ف ــع ذل م
ــة  ــد الثق ــا يف توطي ــب دورا حاس ــن أن تلع ــث ميك ــا، حي ــل دوره تفعي

ــي.  ــك االجتاع ــز التاس ــات وتعزي ــد الخالف ــامح وس ــاء التس وبن

تعرض األطفال الذين عاشوا يف مناطق النِّزاع لضغوط وعنف هائل.

ــة  ــر صدم ــت تأث ــون تح ــل ال يزال ــال يف املوص ــن األطف ــة م 90 يف املائ
ــم. ــن منه ــك املقرب ــوت أولئ م

ــة  ــة مواكب ــة الحالي ــية واالجتامعي ــة النفس ــات الصح ــتطيع خدم ال تس
ــات ــد االحتياج وس

بــدون االســتثامر  يف األطفــال، يخاطــر العــراق باالنــزالق مــرة أخــرى إىل 
حلقــة التظلــم والعنــف

https://resourcecentre.savethechildren.net/ :كن احلصول عليه من خلل الرابط ي العراق.  �ي
ز
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ــة للطفــل. لقــد  إن التعــرض للعنــف يــر بالصحــة النفســية واالجتاعي
ــن .  ــف هائل ــن عاشــوا يف املوصــل مــن ضغــوط وعن ــال الذي عــاىن األطف
ــم  ــت مقابلته ــن مت ــل الذي ــن املوص ــن م ــن املراهق ــة م ــد 80 يف املائ أك
إنهــم يعانــون مــن الصدمــات ويخافــون مــن هجــات املســلحن. يعــاين 
بعــض األطفــال مــن الكوابيــس التــي تبــدو حقيقيــة لهــم لتؤرقهــم حتــى 
أثنــاء النهــار7 . إن وفــاة أحــد أفــراد األرسة أو األصدقــاء أو األقــارب تخلــف 
آثــاراً عميقــة يصعــب زوالهــا مــن أذهــان األطفــال، وال يــزال 90 يف املائــة 
مــن هــؤالء األطفــال يعيشــون  مــع الصدمــات النفســية والعاطفيــة التــي 

أثــرت عليهــم .

ومــع طــول فــرة حرمانهــم مــن جوانــب الطفولــة األساســية مثــل املدرســة 
واللعــب ، مل يعــد العديــد مــن األطفــال الذيــن كانــوا يعيشــون يف املوصــل 
يراعــون أو يتحسســون العنــف ويجــدون مــن الصعوبــة أن يعــودوا أطفــاالً 
مــرة أخــرى. إن التعــرض ألقــى مســتويات العنــف والحرمــان ميكــن أن 
يتســبب يف معانــاة األطفــال مــن “اإلجهــاد الســام” - وهــو أخطــر أشــكال 
االســتجابة لإلجهــاد – والــذي ميكــن أن يكــون لــه عواقــب وخيمــة عــى 
ــوا عــى  ــل إذا مل يحصل ــم الجســدية والنفســية عــى املــدى الطوي صحته

الدعــم  املناســب.

فخدمــات الصحــة النفســية املتاحــة حاليــاً ال تســتطيع تلبيــة االحتياجــات 
املتزايــدة. يف عــام 2014، كانــت نســبة توزيــع الكــوادر العاملــة يف مجــال 
ــخص،  ــكل 250,000 ش ــد  ل ــاين واح ــب نفس ــي طبي ــية ه ــة النفس الصح
ــي واحــد  ــل اجتاع ــون شــخص و  عام ــكل ملي ــب نفــي واحــد ل وطبي

ــكل 500,000 شــخص8. ل

وقــد نــزح الكثــر مــن النســاء والفتيــات والفتيــان مــن األقليــات الدينيــة 
والتجنيــد والعنــف. االختطــاف  فــّروا مــن عمليــات   األخــرى ممــن 

حيــث يفتقــرون إىل إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات الطبيــة والصحــة 
النفســية واالجتاعيــة. وهنــاك حاجــة ماســة لتوفــر الدعــم إلعــادة 

ــال. ــؤالء األطف ــاج ه ــادة إدم ــل وإع تأهي

ــن أن أحــد أقــوى  ــالد، تَب ــم تنفيذهــا يف عمــوم الب مــن خــالل دراســة  ت
ــة9،  ــع املالي ــال هــي الدواف ــال إىل القت ــرة يف انضــام األطف ــل املؤث العوام

ــن. ــار والدي ــر الدي ــك الدفــاع عــن أو تحري يــي ذل

طفال واملراهقون والشباب
أ
اال
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ــن أن  ــباب، ميك ــة للش ــرص املتاح ــص الف ــب نق ــع، إىل جان ــذه الدواف ه
تدفــع الشــباب إىل أفــكار أكــر تطرفــاً. وهنــاك خطــر كبــر مــن اســتمرار 
تجنيــد األطفــال، حيــث أنَّ أقــوال ثلــث األوالد، ممــن مل يرتبطــوا بالقتــال 

ــال. ــاً إىل االنضــام إىل القت ــن يتطلعــون حالي ــل ، الذي مــن قب

هنــاك حاجــة إىل إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج وتوفــر الدعــم 
ــم دوراً  ــن كان له ــال الذي ــالت إىل األطف ــادي والتدخ ــي واالقتص االجتاع
ــن  ــلحة، م ــات املس ــاء إىل الجاع ــن باالنت ــال، أو املتهم ــطاً يف القت ناش

ــم. ــراج عنه ــم اإلف ــن ت ــن أو الذي ــال املحتجزي ــم األطف ضمنه

فمــن دون االســتثار الهــام يف تنميــة قــدرات املراهقــن والشــباب يف 
ــرات  ــد الثغ ــم وس ــم وعائالته ــة يف مجتمعاته ــاهمة الفعال ــراق للمس الع
االجتاعيــة والثقافيــة، ســيكونون يف خطــر االنــزالق مــرًة أخــرى  إىل دائــرة 
ــتقرار  ــدد اس ــن أن ته ــي ميك ــف الت ــم والعن ــان والتظل ــش والحرم التهمي

البــالد.

ــاء وخلــق الثقــة  األطفــال بحاجــة إىل الخدمــات واملهــارات الحياتيــة لبن
والتفاهــم الازمــن لتحقيــق الســام الدائــم. 

لقــد كان للنــزاع يف العــراق آثــاراً خطــرة عــى حيــاة األطفــال. وقــد تعــرض 
ــل  ــارش. ويواجــه الجي ــر املب ــارش أو غ ــف املب ــال للعن ــن األطف ــد م العدي
ــة للنمــو  ــة عدائي الحــايل مــن األطفــال تهديــدات متعــددة األوجــه  وبيئ
ــاك أعــداد كبــرة مــن  ــة. وهن ــم والحصــول عــى املــوارد االقتصادي والتعل

األطفــال املنفصلــن وغــر املصحوبــن بذويهــم.

 وبالنظــر إىل املســتقبل، تشــمل التحديــات الكــرى العنــف النفــي 
ــف  ــدالت العن ــاع مع ــي، وارتف ــع املح ــدارس ويف املجتم ــدي يف امل والجس
ــال  ــك زواج األطف ــا يف ذل ــره، مب ــي ومخاط ــوع االجتاع ــى الن ــم ع القائ

ــلح. ــزاع املس ــن بالن ــال املتأثري ــال واألطف ــة األطف وعال

التوصيات
االســتثارات متعــددة الســنوات املخصصــة مســبقاً لألنظمــة الوطنيــة 	 

لحايــة الطفــل، مبــا يف ذلــك بنــاء قــدرات القــوى العاملــة يف مجــال 
الرعايــة االجتاعيــة عــى املســتوين الوطنــي واملحــي.

النفســية 	  الصحــة  خدمــات  يف  كبــرة  اســتثارات  إىل  الحاجــة 
املتخصصــة واالجتاعيــة 

ــا 	  ــرى كونه ــة األخ ــق املدني ــدار الوثائ ــد وإص ــجيل املوالي رضورة تس
ــه. ــع عائلت ــمل م ــع الش ــاء إىل وجم ــل يف االنت ــوق الطف ــاً لحق أساس

يجــب أن يتمكــن املراهقــون والشــباب مــن الوصــول إىل الفــرص 	 
املتاحــة لهــم لالنخــراط يف املجــاالت االجتاعيــة واملدنيــة واالقتصاديــة 
ــا  ــي يواجهونه ــر الت ــض املخاط ــم وتعوي ــق إمكاناته ــل تحقي ــن أج م

ــم. ــذي يالزمه ــل ال ــدام  األم ــاط وانع ــعور باإلحب والش

توفــر فــرص العيــش الكريــم واملــرشوع والحايــة االجتاعيــة املناســبة 	 
والكافيــة لفئــات الشــباب واألرس األكــر ضعفــاً. 

آليــات لتمكــن املراهقــن والشــباب مــن املســاهمة يف صنــع القــرارات 	 
حــول مســتقبل بالدهــم.
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