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 منهم دون سن 
الخامسة والعرشين1

يف عام 2014 3يف عام 2012 إىل

الجئ سوري 5

 تشري التقديرات اىل أن 1 من بني كل 4 
أطفال يف العراق يعيشون يف فقر4

  تحملت محافظتا األنبار ونينوى

 العبء األكرب من العنف 
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التعليم

3
فقط أكرث من

2/1 عدد املدارس يف العراق بحاجة إىل 

إصالحات,  حيث يلزم بناء

ال يتلقون تعليمهم بشكل منتظم6

مليون طفل
نسبة األطفال الذين 

يكملون مرحلة التعليم 

االبتدائية يف ست سنوات

من األطفال ال يكملون 

مرحلة التعليم االبتدائية 
عىل اإلطالق٧

%44%35

مدرسة جديدة لتلبية الحاجة٨

من املدارس النظامية تعمل 

 بدوامني دراسيني اثنني 

)دوام الفرتتني(

من املدارس تعمل بثالثة دوامات 

دراسية الستيعاب أعداد األطفال 
املتزايدة9

%29%4 7,0 0 0
x2x3

املياه والرصف الصحي والنظافة العامة

يتم معالجة فقطال تستطيع سوى

ال يستطيع سوى

من العائالت الحصول عىل املياه املعالجة 

بالكلور، مام يُعرض

من البنى التحتية للمياه والرصف الصحي إما 

تعمل بأكرث من طاقتها األصلية و/أو لحقت 

بها أرضار جسيمة جراء النزاع املسلح الواسع 
النطاق وبسبب نقص الصيانة 12

من مياه الرصف الصحي املتجمعة من املنازل وفقا 

 للمعايري الدولية

)يجري إلقاء حوايل1,5 مليون طن من مياه املجاري 

غري املعالجة كل يوم يف نهر دجلة، مام يهدد سالمة 
مصدر املياه يف بغداد(.11

من األطفال يف سن الدراسة االبتدائية الحصول عىل 

خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الكافية يف 
املدارس أو أماكن التعليم 13

 عائالت تعرض لخطر اإلصابة باألمراض املنقولة 
بواسطة املياه10

%60

%50

2 من بني كل 5
%27

%70



حامية الطفل

نسبة عاملة األطفال

من األماكن 

من األماكن 

من األماكن 14

أعىل نسب مخاطر مسّجلة: 

 نسبة األطفال املعرضني 

للعنف املنزيل

نسبة زواج األطفال

%60

%36

%27
بحاجة إىل الدعم النفيس االجتامعي 15

مليون طفل

ويَُقّدر أن أكرث من

طفلطفل

أكرث من

بحاجة إىل خدمات حامية متخصصة، بضمنها إدارة 

الحاالت الخاصة بحامية الطفل واملساعدة القانونية 16 

ُمحتَجز يف العراق، يُشتَبه بأن نصفهم تم تجنيدهم 1٧

200,0002,260
 من األطفال الذين يكملون

 سنة واحدة من العمر 
التلقيحات الكاملة ضد األمراض 

التي ميكن الوقاية منها21

الصحة والتغذية

طفل

ولكن أكرث من

يعاين سدس مجموع األطفال ميوت قبل بلوغهم عمر السنة 1٨

دون سن الخامسة من التقزم عىل 

املستوى الوطني

النسبة أعىل بني األطفال 
النازحني 19

وال يتم إرضاع سوى 

خمس املواليد الجدد 

رضاعة طبيعية حتى 

 بلوغهم 6 أشهر 
من العمر 20

 %40
 %20

 %50

ال يتلقى سوى

ال يتم إرضاع سوى 

خميس األطفال املواليد 

الجدد رضاعة طبيعية 

خالل الساعة األوىل 
من الوالدة،

35,000
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املراجع

جوليت توما

 مديرة اإلعالم،  مكتب اليونيسف اإلقليمي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

 jtouma@unicef.org 

+962 79 867 4628

للمزيد من املعلومات:

ليىل عيل

 مسؤولة إعالم, مكتب اليونيسف يف العراق

laali@unicef.org

+964 780 925 8542

متارا كومري

 مسؤولة إعالم، مكتب اليونيسف اإلقليمي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

 tkummer@unicef.org 

+962 79 758 8550

إعادة اإلعامر

3 ,3

1 15 4

250

يف غرب املوصل، تم تدمري 24من الركام والحطام 22

إلزالة األنقاض 23

يف تجمعات سكانية غري رسمية.

معظمهم من النازحني الذين فروا من مناطقهم 

بسبب انعدام األمن أو تم اخراجهم عنوة من ديارهم 
عىل مدى العقد املايض 2٧

ماليني عراقي

حياً سكنياً مليون طن

 مليون
 دوالر

إزالة

الحاجة اىل

مع الحاق الدمار والرضر الكبري بأكرث من من مجموع

يعيش أكرث منمنذ آب 2016، تم رفع ما يزيد عىل

 27,6 0 0 
 منزالً تم تحديدهم 

لغاية اآلن، 25

 8,370

أكرث من

60% نينوى

أكرث من

10% صالح الدين
أكرث من

20%  األنبار

داراً سكنية

يف مدينة الرمادي وحدها

 1 0 , 0 0 0
 جهاز متفجر أو عبوة

ناسفة26

لحقت بها أرضار بالغة أو دمرت متاماً 2٨

إلحاق الرضر دماراً واسعاً

املتوسط

أرضاراً طفيفة

15 2316

االن مريان

 مسؤول إعالم،

 األمم املتحدة للمستوطنات البرشية, العراق

 Alan.miran@unhabitat.org 
 +964 750 342 7036

سلمى مصطفى

 مساعدة إعالم, املكتب اإلقليمي للدول العربية, 

 األمم املتحدة للمستوطنات البرشية

Salma.Mustafa@unhabitat.org 

 +20 2 37618812


