
																																				 	

UNICEF thanks the people of Germany for their 
continued support to the children of Iraq 

 

Baghdad, 20 November 2017 –  Years of conflict have severely curtailed the rights of 
children in Iraq. Their rights to protection from violence, education and access to safe 
drinking water are under assault from nearly every direction.  

“UNICEF is working with partners like the German government to champion the rights of 
Iraqi children and to ensure they have every opportunity to fulfill their potential,” said Peter 
Hawkins, UNICEF’s representative to Iraq.  

A new contribution of 23 million USD from the German government will enable UNICEF to 
deliver educational services to some 265,000 children who may have missed school for a 
year or more. The generous contribution will also be used to repair damaged water 
networks in conflict affected communities, so that families can return to their homes. 

“The extent of violence and poverty faced by Iraqi children because of the long-lasting 
conflict is deeply concerning,” said Dr. Cyrill Nunn, the German Ambassador in Iraq.  

 “Children are abused, abducted, injured or even killed without a chance to escape this cycle 
of violence and despair on their own. I am pleased that the German Government can 
support UNICEF in addressing the most urgent needs of these children, be it through 
protection, education or lifesaving water and sanitation,” Dr. Nunn added. 

Over 3 million Iraqis are currently displaced.  During the past year, more than one million 
people —half of them children—have been displaced as the result of the conflict in Ninewa, 
Anbar and Kirkuk governorates. Nearly 200,000 of those children are still displaced and 
receiving on-going humanitarian assistance. 

END 

Multimedia content is available here.  

About UNICEF 

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most 
disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, 
everywhere, to build a better world for everyone. For more information about UNICEF and 
its work for children visit www.unicef.org.  

For more information, please contact: 
Sharon Nogueira, UNICEF Iraq Office, +964-782-782-0238, snogueira@unicef.org  
Laila Ali, UNICEF Iraq Office, +964-780-925-8542, laali@unicef.org  
		



	

الیونیسف شعب ألمانیا على دعمھ المتواصل ألطفال العراق منظمة  تشكر  
- 2017تشرین الثاني  20بغداد،  حیث  حقوق األطفال في العراقالكبیر ل نتقاصاالأدت سنوات النزاع إلى  

بشكل مستمر ى میاه الشرب المأمونة وعلالتعلیم الحصول على في الحمایة من العنف و یتم انتھاك حقوقھم
.ومن كل جھة  

مثل الحكومة األلمانیة  ئھاشركاالیونیسف لدى العراق: "تعمل الیونیسف مع منظمة ل بیتر ھوكینز، ممثل وقی
".لتحقیق إمكاناتھم توفیر كافة الفرص لھمللدفاع عن حقوق األطفال العراقیین وضمان   

ن كِ مَ أن تُ  ،ملیون دوالر أمریكي 23 المنحة الجدیدة المقدمة من قبل الحكومة األلمانیة،  البالغة ومن شأن 
ممن فاتھم من التعلیم سنة دراسیة واحدة أو طفل  265,000نحو الخدمات التعلیمیة إلى إیصال الیونیسف من 

إصالح منظومة المیاه في المناطق والمجتمعات التي تضررت جراء  فيالسخیة  المنحة م خدَ ستَ ستُ كما أكثر. 
.من العودة إلى دیارھا لعائالتتمكن االنزاع لكي ت  

العراق: "إن مدى العنف والفقر الذي یواجھھ األطفال العراقیون سفیر ألمانیا لدى الدكتور سیریل نون،  قال
."یبعث على القلق العمیق رٌ أمالطویل األمد  نزاع بسبب ال  

ھرب من وجود فرصة لللقتل دون لأو حتى اإلصابة أو االختطاف أو إما لألذى یتعرض األطفال "وأضاف: 
بدعم الحكومة األلمانیة رني قیام . ویسالى الشعور بالیأس واالحباطحتى یبلغ بھم األمر دائرة العنف ھذه 

أو توفیر فرص لھؤالء األطفال، سواء من خالل الحمایة  ة الضروریالیونیسف في تلبیة االحتیاجات منظمة 
." المنقذة للحیاةالتعلیم أو من خالل إمدادات المیاه والصرف الصحي   

–خالل العام الماضي، نزح أكثر من ملیون شخص داخل البالد.  مالیین عراقي نازح 3یوجد حالیا أكثر من   
-طفال نصفھم من األ  200,000 في محافظات نینوى واألنبار وكركوك. وما زال نحو الدائر نتیجة للنزاع 

.مستمرةاإلنسانیة الات یتلقون المساعدالنازحین الذین من األطفال ھؤالء  من  

# # #  

، ھنا.للحصول على محتوى الوسائط المتعددة  

الیونیسفنبذة عن   

بلدا  190حیث تنفذ برامجھا في  في العالم. للوصول إلى األطفال األكثر حرماناالمناطق تعمل الیونیسف في بعض أصعب 
في كل مكان، لبناء عالم أفضل للجمیع. لمزید من المعلومات حول الیونیسف وعملھا من و عمل من أجل كل طفل،وتوإقلیما، 

.www.unicef.org أجل األطفال، یرجى زیارة  

:یمكن االتصالللمزید من المعلومات   
snogueira@unicef.org، +9647827820238ق، العراشارون نوغویرا، مكتب الیونیسف في   

laali@unicef.org، +9647809258542ق، العرالیلى علي، مكتب الیونیسف في   


