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لسد مليار دوالر أمريكي  9.4 عالمية لجمع مبلغ طارئ مقداره  اليونيسف تطلق مناشدة

 احتياجات االطفال المتأثرين بالنزاعات، وأزمة المناخ، وجائحة كورونا 

2022 عام  خالل طفل  780,000 بينهم  من شخص، مليون  لخدمة أساسية برامج المبالغ ستدعم العراق، في    

(    7،  بغداد مليار    9.4اطلقت اليونيسيف اليوم مناشدة تمويل بمبلغ قياسي مقداره    -   2021كانون األول )ديسمبر

ممن تأثروا باألزمات االنسانية    – مليون طفل    177بضمنهم    – مليون انسان    327دوالر امريكي للوصول أىل اكثر من  

ي مختلف انحاء العالم.  
 الناجمة عن جائحة كورونا ف 

 
 
ي بنسبة وتعد

ي ظل تواصل الحاجات االنسانية. ٣١ هذه المناشدة أكثر من سابقتها للعام الماض 
 % ف 

يتا  ي هذا الصدد، قالت السيدة هث 
ي شتى انحاء    وف 

فوري، المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف: "ثمة الماليي   من األطفال ف 

اعالعالم يعانون من تأثث  ال المتطرفة، واألزمة المناخية. وبينما تشارف جائحة كورونا عىل عامها    سطقات، وتقلبات ال ث  

ة    الثالث، تفاقمت   الفقر وعدم المساواة.  وكما هو الحال دائما، فإن  محنة هؤالء االطفال مع تعثر االقتصادات وتزايد وتث 

را، وهم بحاجة إىل مساعدات عاجلة."  ي األزمات هم األكثر تض 
 األطفال الذين ما برحوا يعيشون ف 

ي العراق، وكجزء من المناشدة، تطلب اليونيسف
لتلبية االحتياجات اإلنسانية   2022عام  لمليون دوالر أمريكي    52.2  مبلغ  ف 

ي ذلك األزمات الطويلة الناجمة عن  لحادة لألطفال واألرس الضعيفة المتالحرجة وا
أثرة بعدد من المواقف اإلنسانية، بما ف 

 موقف جائحة كورونا.  م االستقرار السياسي و انعدا و  اتضاعال

، طلبت اليونيسف مبلغ      2022عام  دوالرا أمريكيا ل  11.664.429فضال عن ذلك، وكجزء من مناشدة الالجئي   السوريي  

لعام   المقدار  بنفس  آخر  ومبلغ  ا    2023،  احتياجات  تلبية  أجل  السوريي    من  تمعات  المجالعاجلة، وحاجات  الجئي   

ي العراق
ي التخفيف من اآلثار السلبية  المضيفة الضعيفة ف 

المتواصلة لجائحة كورونا. ومن شأن هذه  ، مع المساعدة ف 

ي العراق،  سوري  الجر   115.113إىل  المناشدة أن تصل بيد العون 
 طفال.  669. 72من بينهم  ف 

ي 
ي تأري    خ اليونيسف، ف 

ي مناشدة التمويل لهذا العام، وهي األكثر من نوعها ف 
اعات المتصاعدة سياق تسسبت فيه    وتأتى  الث  

ي  تتواصل الهجمات عىل األطفال الذين يعي و ة.  كارثماليي   األطفال ومجتمعاتهم إىل حافة ال   بدفع
ي تشهد  شون ف 

البلدان التى

ي ذلك الهجمات عىل البت  نزاعات
ة ت،  لبقاء األطفالبالغة األهمية  التحتية المدنية ال  ، بما ف    حواىلي   كما أننذر بالخطر.  وبوتث 

ي الع قد تم تأكيدها  فالضد األط انتهاك جسيمحالة  24000
ي اليومانتهاك 72 ي بواقع أ، ام الماض 

   . الواحد  ا ف 

ي 
 يؤدي أيضا إىل تفاقم نطاق وحدة حاالت الطوارئ. حيث تضاعف عدد الكوارث المرتبطة بالمناخ  كما أن التغث  المناج 

ي العقود الثالثة الماضية. أما اليوم، فثمة أكثر من  
ي مناطق معرضة    400بواقع ثالث أضعاف ف 

مليون طفل يعيشون ف 

 .ألزمة مياه شديدة، أو بالغة الشدة

ي من  
العمل اإلنسات  لعام  وكجزء من  الوكالة  اليونيسف، والذي يحدد مناشدة  تتواله  الذي  ، فإن    2022أجل األطفال، 

 اليونيسف تخطط للوصول إىل االعداد التالية بالخدمات المذكورة: 

 .مليون طفل بحاجة للعالج من حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم 7.2 •

 .مليون طفل بحاجة للقاح ضد مرض الحصبة 62.1 •

ليةمليون شخص   53.4 • ب ولالحتياجات المث    .بحاجة اىل مياه صالحة للشر

 .مليون طفل ومقدم رعاية بحاجة اىل خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي  27.9 •



 

أو    21.3  •  ، االجتماعي النوع  القائم عىل  العنف  للتخفيف من مخاطر  إىل تدخالت  بحاجة  مليون طفل وامرأة 
 .الوقاية منه أو االستجابة له

مليون شخص بحاجة إىل قنوات آمنة سهلة الوصول لإلبالغ عن االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية   51.9 •
 .من قبل عمال اإلغاثة

ي ذلك التعليم المبكر.   77.1 •
 مليون طفل بحاجة إىل التعليم الرسمي أو غث  الرسمي ، بما ف 

 مليون أرسة بحاجة إىل مساعدات نقدية.  23.6 •

 
كاء وبدعم من  ي تم تحقيقها النتائج ال أبرز  ، تضمنتالشر

 :ما يىلي  2021عام تى

 .مليون طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم 2.4عالج  •

 .ماليي   طفل ومقدم رعاية عىل خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي  5حصول   •

ب والطبخ والنظافة الشخصية 34 تزويد  • ي من المياه الصالحة للشر
 .مليون شخص بما يكف 

ي  •
ي تدعمها اليونيسف 22.4تلفى

ي المرافق التى
 .مليون طفل وامرأة خدمات الرعاية الصحية األساسية ف 

ي ذلك التعليم المبكر 110.7حصول   •
، بما ف   .مليون طفل عىل تعليم رسمي أو غث  رسمي

مليون شخص من خالل الرسائل السلوكية المتعلقة بالوقاية من األمراض والحصول    812.2  الوصول إىل أكثر من •
 .عىل الخدمات الصحية

 .لقنوات آمنة لإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك الجنسيي   من الوصول  مليون شخص  3.2 تمكي    •

والوقاية    ،النوع االجتماعي عىل    دخالت للحد من مخاطر العنف القائممليون امرأة وفتاة وفتى عىل ت  8.6حصول   •
 . واالستجابة له ،منه

 بتحويالت نقدية إنسانية. وتزويدها  مليون أرسة  14.9الوصول إىل  •
 

ي من أجل األطفال"تم إطالق تقرير  
، وهو منتدى عالمي لألطفال (CY21منتدى )  لهذا العام كجزء من  "العمل اإلنسان 

وا  التغيث   اء وصناع  القادة والخثر يجمع  األطفال والشباب.  والشباب  إىل  و لمؤثرين، جنبا إىل جنب مع  المنتدى  ي  هدف 

امات إلحداث التغيث  الجديدة، و الحلول  تشي    ع الحلول المثبتة و  ، وحشد المعرفة والموارد لتعزيز حقوق الطفل  دعم االلثى 

 . 2030لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

  
 

### 

 : اليونيسف عن

ي  اليونيسف تعمل
ي  األماكن أصعب بعض ف 

ها  العالم ف    حرمانا  األكثر  األطفال إىل للوصول وعورة، وأكثر

ي 
ي . العالم ف 

ي  طفل، كل  أجل من نعمل وإقليم، دولة 190 من أكثر  فف 
 أفضل عالم لبناء مكان، كل  وف 

 .للجميع 

 .  وفيسبوك وتويثى  االنستغرام،  عىل اليونيسف وا تابع

 :  بـ االتصال يرجر  المعلومات،  من  للمزيد 

ي  اليونسيف اعالم رئيس مونوز، ماتيوس ميغول
 
   العراق، ف

.mmateosmunoz@unicef.org 
www.unicef.org/iraq  
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