
   
 نشرة اخباریة

 العنف والنزاعسنوات في العراق بعد  مالیین طفل بحاجة للمساعدة 4
 األمم المتحدةبرنامج الیونیسف و منظمتا ، تدعوالمنعقد في الكویت مؤتمر الدولي إلعادة إعمار العراقخالل ال

 والخدمات األساسیة لألطفال واألسرإعادة بناء البنى التحتیة في  الى االستثمار العاجل(الموئل)  للمستوطنات البشریة 

  الحقائقموجز والمستقبل" ضمان  –بالتغییر اللتزام المتواصل "ابعنوان  الموئلالیونیسف وبرنامج  وتقریر المواد االعالمیة

https://www.dropbox.com/sh/135eymbc4gvf5nd/AADEh5RKaUlRzsymTfXgNCLYa?dl=0  

حیاة المالیین في بإال أنھ قد أضر العراق، ربما تكون حدة القتال تراجعت في   -2017شباط  11عمان / القاھرة / بغداد، 
ة للبقاء على غیر اعتیادیاألسر إلى اتخاذ تدابیر یُرغم فقر ویعاني الكل أربعة أطفال بین واحدا من لیترك جمیع أنحاء البالد، 

 قید الحیاة.

ت بشق التي تحققالمكاسب ستضیع كافة  ألطفال،من أجل ا والخدمات األساسیةى التحتیة البنفي إعادة  ستثماراالوبدون 
ً العراق، في  نزاعاألنفس إلنھاء ال  –بالتغییر ل اللتزام المتواص"ابعنوان  الموئلوبرنامج الیونیسف أجرتھ منظمتا لتقییم  وفقا

 .المستقبل"ضمان 

ا الدور ھالبنیة التحتیة المدنیة، بما فی جسیمةً في اً أضرارحرب، وألحق المدن الرئیسیة في العراق إلى مناطق لقد حول النزاع 
ً  150وقوع صحة  حققت األمم المتحدة من، ت2014منذ عام والمراكز الترفیھیة. ارس والمستشفیات والمدالسكنیة   ھجوما

ً ھ 50یة ومرافق التعلیمالعلى  نصف مجموع المدارس في العراق یحتاج الیوم الى . والكوادر الصحیة على المراكز جوما
 .وا عن الدراسةتوقفمالیین طفل  3، وأكثر من إصالحات

. "ق"األطفال ھم مستقبل العرا، نطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، المدیر اإلقلیمي للیونیسف لميیرت كابیلیرخقال 
على ھم استعداد إلعالنفرصة لقادة العالم ھذا األسبوع، لمنعقد ا العراق،إلعادة اعمار  مؤتمر الكویت یوفر ضاف "أو
 ."تقرمس لالستثمار في اعادة بناء عراقٍ  ھم مستعدون كذلك  –ومن خالل االستثمار في االطفال  -الستثمار في االطفال ا

ي أزمة السكن الت ، مما یؤدي إلى تفاقمرئیسیةإصالحات  بحاجة الىمنھم أن منازلھم  ومع عودة األسر النازحة، یجد الكثیر
لألسر ولم یكن . سكنیة داراً  21,400من أكثر أُلِحق الضرر أو الدمار بفي مدینة الموصل، فالنزاع. تعاني منھا البالد قبل 

ت كما اضطرظروف محفوفة بالمخاطر بالنسبة لألطفال. ظل  آخر سوى العیش في أنقاض منازلھم في اً فقرا خیار األشد
العدید من األطفال على القتال في حرٍب شنھا رغم من المدرسة وتشغلیھم لكسب الرزق. لقد أُ بعض األسر إلخراج أطفالھم 

 البالغین.

، وینبغي اعاتنزالاألطفال ھم األكثر تضررا في " في الدول العربیة، الموئللبرنامج  ةاإلقلیمی ةالمدیر أحمد، علي زینةتقول و
وتنفیذھا بسرعة، مع ٍف ، ودعمھا بشكٍل كافي المناطق الحضریةالى التعافي وإعادة اإلعمار لعراق في ااألولویة اعطاء 

 .، بمن فیھم األطفال"للسكان المستضعفینإیالء اھتمام خاص 

شباط، تدعو كُل من منظمة  14إلى شباط  11االثنین الغد یوم المنعقد منذ  ،في الكویت إعادة إعمار العراق في مؤتمر
ي تشمل خدمات التلألطفال، البنى التحتیة والخدمات األساسیة إعادة بناء بالجاد  التعھدالى الموئل الجمیع الیونیسف وبرنامج 

 .واإلسكانعامة التعلیم والدعم النفسي واالجتماعي والصحة والمیاه والصرف الصحي والنظافة ال

### 
 لالستفسار، یرجى االتصال مع: 

 +jtouma@unicef.org ،962798674628، مكتب الیونیسف اإلقلیمي للشرق األوسط وشمال أفریقیا، جولییت توما
	lelkurd@unicef.org ،44-66-109-79-+962، مكتب الیونیسف اإلقلیمي للشرق األوسط وشمال أفریقیالینة الكرد، 

 salma.Mustafa@unhabitat.org ،+20237618812، للدول العربیة الموئلبرنامج لسلمى مصطفى، المكتب اإلقلیمي 



 
 عن الیونیسف

دولة ومنطقة، تقوم الیونیسف مع شركائھا  190على تعزیز حقوق ورفاه كل طفل في كافة برامجھا. ومن خالل عملھا في لیونیسف حرص ات
فة كابترجمة ھذا االلتزام الى خطط عمل تركز على الوصول ببرامجھا ومساعدتھا الى أكثر األطفال المحتاجین والمحرومین منھا، وضمان استفادة 

 األطفال أینما كانوا. 

     www.unicef.org الرجاء زیارة الموقع من أجل األطفال، الیونیسف وعملھا عنمزید لمعرفة ال
 الفیسبوكو تویتر علىكما یمكنكم متابعتنا 

 
 برنامج الموئلعن 
من أجل مستقبل حضري أفضل. وتتمثل مھمتھ في تعزیز التنمیة المستدامة اجتماعیا وبیئیا  للمستوطنات البشریة برنامج األمم المتحدة یعمل

 .للمستوطنات البشریة وتحقیق المأوى المالئم للجمیع
 www.unhabitat.org/iraq الموقع اإللكترونيتابعونا على 

 االنستغرام ، الیوتیوب التویتر،،  الفیسبوكعي: االعالم االجتماوعلى وسائط 


