
النتائج السنويّة  

اليونيسف في 
العراق

2021 



© اليونيسف/2022/ أنمار
 فاطمة، 9 سنوات، تحضر جلسة توعية عن

مخاطر القنابل غير المنفجرة، بدعم من اليونيسف، 
في مقاطعة أبو الخصيب، البصرة، العراق.

©  منظمة األمم المتحدة للطفولة )UNICEF( العراق 



  النتائج السنويّة
 اليونيسف في

العراق

 2021



اليونيسف في العراق
2

©UNICEF/UN0612065/Ibarra Sánchez

دياب، 9 سنوات، يقبع في 
منزله في الفلوجة في العراق. 

في العام 2021، كان دياب 
يلعب مع أصدقائه عندما 

انفجرت عبوة من الذخائر غير 
المنفجرة، ما أّدى إلى إصابته 

بجروح بالغة. بدعم من 
اليونيسف، تّم تقديم الدعم 

النفسي واإلجتماعي إلى دياب، 
كما ُأحيل إلى مركز طبي للعالج.
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تمهيد

في العام 2021، استمر أطفال العراق 
بالمعاناة من خالل توليفة ثالثية طارئة جمعت 

بين كوفيد-19 واألزمة اإلقتصادية الناجمة عن 
الوباء وكذلك التحديات الناتجة عن سنوات 

من الصراعات. وقد تسببت عقود من انعدام 
األمن السياسي واإلقتصادي، إلى جانب 

تحديات الحوكمة المستمّرة، في إلحاق خسائر 
فادحة بأطفال العراق وفي الحّد من قدرتهم 

على النمو والتمّتع بكامل حقوقهم.

نحن في اليونيسف، واصلنا العمل من أجل 
كل طفل. وفي سياق الظروف والتحديات 

الخاصة التي يواجهها األطفال، فقد ساعدنا 
على تحفيز التقّدم نحو تحقيق نتائج إيجابية 

لهم وللشباب.

بدعم من شركائنا، أعطينا األولوية لالستجابة 
لكوفيد-19 وذلك عن طريق إعطاء جرعة 

واحدة من لقاح كوفيد-19 إلى ما يقارب %30 
من السكان. كما استجبنا لإلغالق المؤقت 

للمدارس عن طريق إتاحة فرص التعليم 
المدمج لـ 4.2 مليون طفل  وفتيات وفتى.

وفي العام 2021، واصلت اليونيسف عملها 
الهام مع شركائها في العراق مع التركيز 

مجددًا على اإلنتقال من العمل اإلنساني إلى 
العمل اإلنمائي، وعلى البرامج التي ترّكز على 
تطّور النوع اإلجتماعي وتغّير المناخ والنمو 

في مرحلة الطفولة المبكرة. إّن هذه التحوالت 
االستراتيجية مهّمة من أجل التكّيف مع 

السياق الِقطري المتغّير.

وقد واصلت اليونيسف تقديم االستجابة 
اإلنسانية في المخيمات والمجتمعات المضيفة. 

وقمنا بذلك بالتزامن مع التفاوض على اإلنهاء 
التدريجي للمخيمات، بعد اعتماد الخطة اإلنتقالية 

التي أقّرتها األمم المتحدة/ الفريق القطري 
اإلنساني  والتي وافقت عليها الحكومة.

تضّمنت إستجاباتنا اإلنسانية تدخالت 
مباشرة لمساعدة 2.4 مليون طفل وامرأة 

من النازحين، كما استفاد منها 32,000 طفل 
سوري الجئ في المخيمات  باالضافة الى 

المجتمعات المضيفةالمستضعفة. وبالنسبة 
لعام 2022 وما بعده، فستواصل اليونيسف 

تعزيز الروابط بين البرامج اإلنسانية واإلنمائية 
لتحقيق نتائج جماعية تسهم في التخفيض 
المستدام لالحتياجات اإلنسانية في العراق.

كما يهدف هذا العمل أيضًا إلى تحقيق نتائج 
تطويرية لدى النوع اإلجتماعي من خالل نهج 

دورة الحياة، مما ُيحدث فرقًا في العنف القائم 
على النوع اإلجتماعي وفي انتقال الفتيات إلى 
التعليم الثانوي. إذ إنه في عام 2021، وصلت 
الخدمات التي تدعمها اليونيسف في مجال 

حماية الطفل والحماية من العنف القائم على 
النوع اإلجتماعي، إلى أكثر من 900,000 فتاة 

وامرأة، فضاًل عن التخفيف من حّدة المخاطر 
واالستجابة التي شملت الصحة النفسية 

والدعم النفسي اإلجتماعي. وقد قمنا ايضًا 
بدعم أكثر من 6,000 مراهقة من أجل مواصلة 

تعليمهن في المدارس الثانوية الدنيا.

واستجابة للتحديات المتصلة بتغير المناخ وندرة 
المياه، فقد تمّكن ما يقرب من مليون شخص 
إضافي من الحصول على خدمات مياه الشرب 
التي تدار بطريقة آمنة، بفضل عمل اليونيسف 

وشركائها. وقد وصلنا بخدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية إلى 210,000 شخصًا 

)من خالل 67 مرفقًا للرعاية الصحية(. 

وفي عام 2021 فقط، تّمت والدة أكثر من 
نصف مليون طفل في مرافق صحّية 

تدعمها اليونيسف. وقد شّكل ذلك جزًءا من 
استراتيجيتنا المتكاملة بشأن تنمية الطفولة 

المبكرة والتي رّكزت في البداية على صحة 
المواليد الجدد واألطفال قبل سن المدرسة.

لقد أنشأت اليونيسف، بالتعاون مع وزارة 
المالية ووزارة التخطيط، تحالفًا من الوزارات 
الرئيسية في القطاع اإلجتماعي، لدعم تحليل 

الميزانيات التي تركز على الطفل وبناء القدرات، 
بحيث يمكن للشركاء الحكوميين تعّقب 

األطفال ذوو الفقر المتعدد األبعاد.

شيما سانجوبتا
ممثلة اليونيسف في العراق
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ودعمت اليونيسف وزارة العمل والشؤون 
اإلجتماعية في كّل من العراق وإقليم كردستان 

إلنشاء نظام معلومات إدارة شبكة األمان 
اإلجتماعي وتوسيع نطاق تغطية األطفال 

المعرضين للخطر.

تجدر اإلشارة أّنه ال يمكن تحقيق استجابة 
ناجحة لجميع هذه التحديات دون ضمان أن 

يكون الشباب جزءًا من الحل. ففي العام 2021 
قامت اليونيسف بمنح 16,600 شابة وشاب 

الفرصة الكتساب المهارات الحياتية، والقدرة 
على العمل والمهارات الرقمية. وقد اكتسب 

أكثر من 17,000 شابة وشاب أيضًا مهارات 
قيادية بتحديد ومعالجة القضايا والشواغل 

الرئيسية في مجتمعاتهم المحلية. 

ما كان كل ذلك ليكون ممكنًا لوال المساهمات 
السخّية من شركائنا. كما أّن التحديات 

المتجددة سوف تتطّلب استثمارًا مستمرًا 
وتوسيعًا لنطاق عملنا. سيصبح ذلك ممكنًا 

من خالل تجريب شراكات مبتكرة مع الشركاء 
من القطاعين العام والخاص على السواء. إذ 
إننا سنعمل عن كثب معهم لالستفادة من 

خبراتهم كشركاء مناصرين لقضايانا، وكشركاء 
نعمل سويًا لتحقيق نتائج لصالح األطفال.

وبالنسبة للعام 2022، فإننا سنواصل العمل 
عن كثب مع حكومة العراق. إذ بدعم من 

المانحين ومنظومة األمم المتحدة والقطاع 
الخاص والمجتمع المدني، سنتأّكد من أّننا 

سنبني عراقا أكثر أمنًا وصحة، حيث يمكن لكّل 
طفلة وطفل وشابة وشاب أن ينمو ويزدهر.

 شيما سانجوبتا
ممثلة اليونيسف في العراق. 
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خالصة

اليونيسف في العراق في العام 2021
ال تزال البيئة التي نعمل فيها في العراق 

معقدة ومقلقة، بوجود الكوفيد19-، باإلضافة 
إلى قضايا تغّير المناخ وقضايا الحوكمة، مما 

يفاقم المشاكل في جميع انحاء البالد. بالرغم 
من ذلك، واصل مكتب اليونيسف في العراق 

في العام 2021 التكّيف مع هذه التحديات 
عن طريق إيجاد سبل جديدة لتنفيذ برامجه 

لألطفال والشابات والشباب. فإّن اليونيسف 
قد تخطت عقبات كبيرة في العراق من أجل 

تحقيق تقّدم في عملها على تحسين حياة 
األطفال والشابات والشباب.

ال يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به من 
أجل بلوغ أهدافنا. ولكن، ونحن نتطلع إلى 

عام 2022، ندرك أكثر من أي وقت مضى أّن 
التقّدم الذي أحرزناه يعود إلى العدد الكبير 

من الذين يؤيدوننا.

فإننا سنواصل العمل، بمساعدة من 
يدعمنا، من أجل ضمان أن يكون لكل طفلة 

وطفل وشابة وشاب في العراق أفضل 
بداية في الحياة.

تزويد مليون شخص 
إضافي بإمكانية 

الحصول على مياه 
الشرب المأمونة.

92,824شخصًا زادت 
معرفتهم بمخاطر الذخائر 

غير المنفجرة ومخلفات 
الحرب والعبوات المتفجرة 

اليدوية الصنع.

تحقيق وجود أكثر من  
900,000 امرأة وطفلة 

وطفل يتمتعون بحماية 
األطفال والحماية من العنف 

القائم على النوع االجتماعي 
والحّد من المخاطر وطرق 

التصدي لها.

توفير فرص تنمية 
المهارات ألكثر من 16,000 

من الشابات والشباب 
األكثر ضعفًا بما في ذلك 

استخدام جواز السفر 
التعليمي للعراق.

 تمكين أكثر من أربعة
 ماليين طفلة وطفل من

 مواصلة تعليمهم على
 الرغم من إغالق المدارس

بسبب الكوفيد-19.

إقامة أكثر من 1,300 مركز 
للتطعيم ضد فيروس 

كوفيد-19 في مرافق 
الرعاية الصحية األولية 

والمستشفيات، فضاًل عن 
زيادة الوعي وخلق الطلب 

على التطعيم.
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محمد، البالغ من العمر 7 
أشهر، ولد قبل األوان وكان 

يزن 800 غرام فقط. وقد 
تلقى، بدعم من اليونيسف 
في السليمانية في العراق، 

خدمات رعاية المواليد الجدد 
ورعاية حضانة األم لمدة 
ثالثة أشهر من أجل دعم 

نموه وذلك في مستشفى 
السليمانية التعليمي للوالدة.
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الفقر
كان لجائحة كوفيد19- تأثير كبير على دخل اأُلسر 

وإمكانية الحصول على الخدمات األساسية 
في العراق. ووفقًا لتقييم مشترك أجرته 

وزارة التخطيط واليونيسف والبنك الدولي، 
تّم التقدير أنه في حين كان واحد من كل 

خمسة أطفال فقيرًا قبل األزمة، فإّن النسبة 
تضاعفت تقريبًا إلى اثنين من كل خمسة 

أطفال )37.9 في المائة(. في غضون ذلك، إّن 
اعتماد العراق المفرط على عائدات النفط ال 
يزال يساهم في زيادة القلق بشأن مستوى 

االنفاق االجتماعي األساسي، بما في ذلك  
برامج السالمة االجتماعية.

كوفيد-19
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ولغاية 

ديسمبر 2021، تّم تأكيد إصابة أكثر من مليوني 
شخص وتسجيل أكثر من 24,000 حالة 

وفاة. وال يزال معدل أخذ اللقاحات في البلد 
منخفضًا نسبيًا.

عدم االستقرار السياسي
ال يزال الجمود السياسي الذي طال أمده في 

العراق يؤثر سلبًا على االطفال والشابات 
والشباب . فعلى الرغم من االنتخابات التي 

جرت في اكتوبر 2021، ال تزال البالد تنتظر 
تشكيل حكومة جديدة، مما يقّوض االستقرار 

والتقّدم.

عدم المساواة بين النوع االجتماعي
ال تزال أوجه عدم المساواة بين النوع االجتماعي 
الموجودة مسبقًا، مقرونة بتأثير نزاع 2014-2017 
وجائحة كوفيد19-، تؤثر على كل جانب من جوانب 

حياة النساء والفتيات ورفاههن في العراق. 
وإّن التهديدات وحوادث العنف القائم على النوع 

االجتماعي، وعنف الشربك والعنف العائلي 
واالستغالل الجنسي والتحرش والزواج المبكر 

والقسري، ال تزال منتشرة.

االحتياجات االنسانية
على الرغم من تحسن األمن واالنتقال الجاري 

من الدعم االنساني الى التنمية، ال يزال 2.5 
مليون شخص ومن بينهم 1.1 مليون طفل 

وطفلة،  في حاجة إلى المساعدة اإلنسانية في 
العراق. وما زال أكثر من 1.2 عائد/ة بحاجة الى 

مساعدة إنسانية.

ال يزال هناك 182,000 شخص نازح داخليًا 
في مخيمات في إقليم كردستان، بينما نزح 

450,000 شخص في أماكن خارج المخيمات 
في جميع أنحاء البلد. باإلضافة إلى ذلك ال يزال 

هناك 250,000 الجئ سوري في العراق.

إّن الشواغل االنسانية الرئيسية التي تؤثر 
على األطفال والشابات والشباب تشمل 
الحاجة الى توفير مالجئ محسنة ومسائل 

حماية االطفال )بما في ذلك الوثائق المدنية(، 
وتحسين محدودية فرص الحصول على ما 

يكفي من المياه والمرافق الصحية والنظافة 
الصحية، والحواجز التي تحول دون الحصول 

على التعليم بالنسبة للعديد من االطفال 
والشابات والشباب. وإن االفتقار الى الوثائق 

المدنية يشكل عائقًا حاسمًا أمام الحصول 
على خدمات ُأخرى بما فيها التعليم.

 

العراق في العام 2021 : آخر التحديثات
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الحصول على الخدمات االساسية
يواجه العراق تحديات كبيرة في ما يتعلق 

بندرة المياه، مما يؤثر على السالم واألمن على 
الصعيد الداخلي كما في جميع أنحاء المنطقة. 

تتفاوت إمكانية الحصول على المياه الصالحة 
للشرب والمرافق الصحية األساسية تفاوتًا 

كبيرًا في جميع أنحاء البالد وبين المناطق 
الريفية والحضرية. ونتيجة لندرة المياه هذه 

وفقدان سبل العيش وارتفاع أسعار السلع 
الغذائية، تتزايد الهجرة من الريف إلى الحضر 

في مناطق مختلفة من البلد. 

وعلى الرغم من استمرار تحسن معدالت 
وفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة، 

ال تزال هناك تفاوتات كبيرة في معظم 
مؤشرات صحة االطفال واألمهات في 

جميع أنحاء البلد. فبسبب جائحة كوفيد19-، 
انخفضت معدالت اللقاحات الروتينية على 

الصعيد الوطني بنسبة 7 في المائة في الفترة 
الممتدة بين 2020 و 2021 مقارنة بالعام 2019. 
ويجري بذل جهود كبيرة لزيادة تغطية تحصين 

االطفال وإبراز مخاطر تفشي االمراض 
الخطيرة مثل الحصبة وشلل االطفال.

هذا وقد أضاع أكثر من 11,000,000 طفل 
25 اسبوعًا من فرص الحصول على التعليم 

الحضوري بين عامي 2020 و2021 بسبب إغالق 
المدارس جراء الوباء. وعلى الرغم باألخذ بنهج 

تعليمية بديلة على اإلنترنت، فإّن االطفال 
والشابات والشباب في األسر الفقيرة ال 

يستفيدون كونهم ليس لديهم القدرة على 
الحصول على شبكة االنترنت. 

لقد ارتفع االلتحاق بالتعليم االبتدائي بصورة 
ملحوظة حيث بلغ 91.6 في المائة، إال أّن معّدل 

إكمال التعليم االبتدائي منخفض، إذ يبلغ 76 
في المائة. وال يزال الحصول على التعليم في 
المستويات اأُلخرى يمثل تحديًا، وال يستفيد 

من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة سوى 
10 في المائة فقط من االطفال العراقيين، أما 

االطفال ذوو االعاقة فما زالوا مهمشين. 

أما االلتحاق بالتعليم الثانوي االدنى فنسبته 
تبلغ 57.5 في المائة، في حين أن نسبة االلتحاق 

بالمدارس الثانوية العليا ال تتجاوز 33 في المائة، 
مع وجود تفاوتات كبيرة بين النوع االجتماعي. 

كما يقّدر عدد االطفال غير الملتحقين 
بالمدراس في العراق بنحو مليوني طفل، 
نصفهم غاب عن نظام التعليم االبتدائي.

حماية الطفل
ال تزال ممارسات العنف وإساءة المعاملة 

واستغالل النساء واالطفال منتشرة في 
العراق. ويسهم رفض تسجيل المواليد 

واستحصالهم على وثائق مدنية في 
عدم حصول ما يقارب 500,000 طفل/ة 

مستضعف/ة على كافة الخدمات. ففي العام 
2021 كان هناك ما يقدر ب 1.7 مليون طفل/ة 
بحاجة للمساعدة االنسانية لحماية االطفال، 
وكان هناك 1.3 مليون شخص )75 في المائة 

منهم من النساءواليافعات( معرضين لخطر 
العنف القائم على النوع االجتماعي. باإلضافة 

إلى ذلك، ال يزال صراع الزمن الماضي يتردد 
صداه في العراق. ففي العام 2021، تعرض 

12 طفاًل للقتل أو التشويه بسبب الذخائر 
والعبوات غير المنفجرة من مخلفات الحرب.

©UNICEF Iraq/2022/Anmar 

“نحن نحب المدرسة. نحن ال ندرس هنا 
فقط بل يمكننا ان نلعب ايضًا ونلتقي 
بأصدقائنا”، تقول شاين، 10 أعوام، من 

أربيل في العراق. تعمل اليونيسف مع 
شركائها على تحويل المدارس، كمدرسة 

شاين مثاًل، إلى مساحات ذات معايير 
تعليمية نوعية تركز على الطالب من خالل 

نهج ترتكز عليه إدارة المدرسة.
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العناوين 
الرئيسية 

 2021
كل طفل يعيش 

وينمو

رغم هذه الخلفية الصعبة، تمكنت 
اليونيسف في العراق من إحراز تقدم كبير 

خالل عام 2021، في عدد من المجاالت 
المختلفة.

لقد تم الحفاظ على التطعيمات الروتينية بنسبة 
تتراوح بين 75 و78 في المائة في العام 2021 على 
الرغم من جائحة كوفيد-19 وبدء تنفيذ التطعيم 

الخاص بها. وقد تمكنت وزارة الصحة، بدعم من 
اليونيسف، من تحسين عمليات شراء اللقاحات 

وإدارة التخزين، مع سّد معظم الثغرات في 
سلسلة التبريد حاليًا، واستحداث نظام للرصد 

الفوري لدرجة الحرارة، واعادة تدريب معظم موظفي 
اجراء البحوث.

كما تّم الوصول إلى ما يقارب 8,6 مليون شخص 
فوق سن 12 عامًا )30 في المائة من المستفيدين 
المؤهلين( بالجرعة االولى من لقاح كوفيد-19، والى 

ما يزيد على 5,7 مليون شخص )20 في المائة( 
بالجرعة الثانية. وشمل دعم اليونيسف، باالضافة 
الى شراء اللقاحات، تمكين 3,771 نقطة من نقاط 
ايصال اللقاحات من تحديث تغطيتها السكانية 

فورًا، وهذه سابقة في العراق. لقد تم توصيل 
رسائل رئيسية إلنقاذ الحياة إلى ما يقارب 31 مليون 

شخص، مع التركيز بشكل خاص على التدابير 
الوقائية الخاصة بكوفيد-19 وتعزيز التطعيم. وقامت 

اليونيسف، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة 
الصحة العالمية، بقيادة حملة وطنية لتعزيز 

التطعيم، حيث استخدمت ست قنوات تلفزيونية 
و11 قناة اذاعية للترويج لرسائل التطعيم.

في عام 2021، لم يبلغ عن اي تخفيض في 
نسبة اللقاحات في العراق. وذلك بفضل دعم 

اليونيسف في إنشاء ثالث متاجر للقاحات في 
محافظات البصرة ونينوى ودهوك )يستفيد 

منها اكثر من عشرة ماليين شخص(، وفي 
تركيب 16 غرفة باردة لتحسين تخزين اللقاحات، 

وتغطية برامج التطعيم وجودة نوعيتها.

قامت اليونيسف بدعم مختلف عناصر برنامج 
التحصين الموّسع، على الشكل التالي: تعزيز 
الطلب، إمكانية الحصول على الخدمات، إدارة 

اللقاحات، تقدير كمية التوزيع، تعزيز سلسلة عملية 
التبريد. وهذا كجزء من الخطة الشاملة الممتدة 

لسنوات عديدة وخطة التحسين المستمر للفترة 
2022-2023 على الصعيد الوطني، مع التركيز بوجه 

خاص على المقاطعات التي تستهدفها اليونيسف. 
ونتيجة لذلك تّم الوصول الى 907،078 طفاًل دون 

سن العام الواحد بجرعة أولى من لقاح الحصبة.

وقد تم إحراز تقدم كبير أيضاً في مجال صحة 
األمهات والمواليد واألطفال واليافعين. وساهم 
تركيز اليونيسف على تحسين سبل الحصول على 
الرعاية ونوعيتها في تحسين معدالت الرعاية في 

فترة ما بعد الوالدة )89 في المائة في عام 2021 
انطالقًا من خط أساس يبلغ 78 في المائة في عام 

2019( والرضاعة الطبيعية المبكرة )61 في المائة 
مقارنة بـ 32 في المائة في عام 2019( . أنشئت رعاية 

األم الحاضنة في خمسة مستشفيات مركزية 
أُخرى، وتم توليد أكثر من نصف مليون مولود حي في 

مرافق صحية تدعمها اليونيسف في العام 2021.

 907,087 طفل
دون عمر سنة واحدة 
تّم تلقيحهم بالجرعة 

األولى من لقاح 
الحصبة.

523,114 مولود/ة 
 حي/ة

تم توليدهم في مراكز 
الرعاية الصحية التي 
تدعمها اليونيسف.

8.6 مليون شخص 
تم تلقيحهم بالجرعة 

األولى من لقاح 
كوفيد-19.

مكنت اليونيسف 
1,377 مركز تلقيح 

كوفيد-19 من تحديث 
تغطيته السكانية 

فورًا.

النتائج األساسية
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عبدهللا، يبلغ سنة واحدة من العمر، يخضع للفحص في مركز 
التغذية والتأهيل في مستشفى رابارين لألطفال في أربيل، 

بدعم من اليونيسف. ولد عبدهللا قبل األوان، في األسبوع 28 
من الحمل، ولم يكن يزن سوى كيلوغرامًا واحدًا، ويعاني من 
حالة وراثية تؤثر على نمّوه. يقوم فريق متعدد التخصصات 

بمراقبة حالته بانتظام لدعم تطوره.
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استجابة إلغالق المدارس، مّكن نهج التعلم 
المدمج حوالي 4.2 مليون من االطفال 

واليافعين من الحصول على التعليم. وكفلت 
اليونيسف، دعمًا لوزارة التعليم، إتاحة منصات 

التعلم على اإلنترنت، فضاًل عن البرامج 
التعليمية التلفزيونية واإلذاعية. وشملت برامج 

التعلم عن بعد أيضا مواد التعلم الذاتي ألشد 
األطفال واليافعين ضعفًا والذين لم يتمكنوا 

من الحصول على الموارد المذكورة أعاله. وتم 
الوصول إلى أكثر من 20 مليون شخص في 
جميع أنحاء العراق من خالل حملة “العودة 

إلى التعلم”، مع نشر رسائل من خالل 19 
قناة تلفزيونية و11 قناة إذاعية، وتعزيز سالمة 

المدارس وأهمية متابعة التعلم المدمج.

في عام 2021، حصل 32,637 من االطفال 
واليافعين خارج المدرسة )15,312 منهم من 

الفتيات( على التعليم االبتدائي/األساسي.

وعلى المستوى الحكومي، عملت اليونيسف 
مع وزارة التعليم لوضع الصيغة النهائية 

لالستراتيجية الوطنية العراقية للتعليم للفترة 
2031-2022 واستراتيجية تنمية الطفولة 

المبكرة. تشكل هذه االستراتيجيات جزًءا من 
الجهد الذي يبذل على نطاق الحكومة لتحسين 

نوعية نظام التعليم 

العراقي وكفاءته وشموله. سيكون لسياسة 
إدماج الالجئين، التي وضعت في صيغتها 
النهائية بدعم من اليونيسف وشركائهم، 

أثر إيجابي في توفير فرص حصول األطفال 
الالجئين على تعليم جيد.

في عام 2021، واصلت اليونيسف تعزيز نظام 
التعليم العراقي من خالل تطبيق نظام 

المعلومات اإلدارية التعليمية، ودعم جمع 
وتحليل واستخدام معلومات وبيانات جيدة 

النوعية من أجل وضع سياسات وبرامج 
تعليمية مصممة خصيصًا لهذا الغرض. 

وقد وصل انتشار نظام المعلومات اإلدارية 
المتكامل إلى كل مدرسة في إقليم كردستان، 
والحكومة االتحادية العراقية ملتزمة بتوسيع 

نطاق استخدام نظام المعلومات اإلدارية 
المتكامل في جميع أنحاء البالد، والذي يجري 

تجريبه حاليًا في 260 مدرسة.

ولمعالجة انخفاض معدالت انتقال الفتيات 
إلى التعليم الثانوي، قدم الدعم لما يزيد على 

6,000 مراهقة لمواصلة التعليم الثانوي. 
استنادًا إلى هذا البرنامج التجريبي، ستساهم 
اليونيسف في حملة مقبلة لتغيير السلوك، 
مع التركيز على عودة الفتيات إلى المدارس 
الثانوية وزيادة مشاركة الفتيان والرجال في 

دعم تعليم البنات.

كل طفل يتعّلم 

تمّكن 4,2 مليون من 
االطفال والبافعين 

من الحصول على 
التعليم من خالل نهج 

التعليم المدمج.

ُأتيح لـ 32,637 
طفاًل ويافعًا خارج 
المدرسة الحصول 

على التعليم االبتدائي/
األساسي. 

تّم تقديم الدعم 
إلى 6,000 يافعة 
لمواصلة التعليم 

الثانوي.

دخل نظام المعلومات 
اإلدارية التعليمية إلى 

كل المدارس في 
كردستان )6,775( 

ويجري تجريبه في 260 
مدرسة في العراق 

االتحادية.

النتائج األساسية
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شذى، 17 عامًا، عادت إلى المدرسة، وهي تواصل تعليمها بفضل 
حملة “العودة إلى التعلم” التي تدعمها اليونيسف. قالت: “ لم 

يكن عندي أي أمل. كان التعليم هو أهم شيء في حياتي. وعندما 
فقدته، شعرت بأن حياتي ال معنى لها. واآلن عاد رجائي. أستطيع 

متابعة دراستي. إن التعليم هو أهم شيء في حياتي”.
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تم الوصول، بشكل عام، وبدعم من اليونيسف، 
إلى ما مجموعه 621,398 شخصًا )حوالي 57 

في المائة منهم من الفتيات/النساء( في 
مجال إدارة الحاالت المتعلقة بحماية األطفال 
ومراعاة النوع االجتماعي وخدمات االستجابة، 

بما في ذلك خدمات الصحة العقلية والدعم 
النفسي االجتماعي.

كما تلقى  3,456 طفاًل )1,382 منهم من 
الفتيات( مساعدة قانونية للحصول على 

تسجيل الوالدات والوثائق المدنية. كما 
أعيد 196 طفال )94 فتاة( آخرين إلى بلدانهم 

األصلية بعد اتهامهم باالنتماء إلى داعش.

في عام 2021، عززت اليونيسف وشركاؤها 
أيضا برامج إعادة اإلدماج المجتمعية لـ 561 

طفاًل وشابًا )199 من الفتيات و 362 من 
الفتيان( الذين كانوا مرتبطين سابقًا بالجماعات 

المسلحة، فضاًل عن األطفال والشابات 
والشباب المعرضين لخطر التجنيد. وفي عام 

2021، قدمت اليونيسف الدعم إلى 824,92 
شخصًا لزيادة معرفتهم بمخاطر الذخائر غير 

المنفجرة ومخلفات الحرب من المتفجرات 
والعبوات الناسفة اليدوية الصنع، من خالل 
برامج التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة في 

نينوى وكركوك وميسان والبصرة والمثنى.

كل طفل محمي من العنف 
واالستغالل

621,398 شخصًا 
وصلت إليهم خدمات 

االستجابة وحماية 
األطفال المدعومة 

من اليونيسف.

 3,456 طفاًل 
) 1,382 فتاة( تلقوا 

المساعدة القانونية 
للحصول على أوراق 

ثبوتية لوالدتهم 
وأوراق مدنية.

 196 طفاًل  
)94 فتاة( من أصول 

أجنبية ومتهمين 
باالنتماء إلى داعش 

تّمت إعادتهم إلى 
عائالتهم وبلدانهم 

االصلية.

92,824 شخصًا 
زادوا من معارفهم 

في مجال مخاطر 
الذخائر غير المنفجرة 

ومخلفات الحرب  
والعبوات  الناسفة 

اليدوية الصنع.

النتائج األساسية
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نور*، 19 عامًا، اضطرت إلى ترك 
المدرسة. وقال لها والدها: “على 

النساء أن يتزوجن وينجبن أطفااًل، ال 
أن يدرسن”. 

تلقت التوجيه من جمعية نسائية 
تدعمها اليونيسف، وتمكنت 

من العودة إلى المدرسة. تقدم 
اليونيسف الدعم للنساء والفتيات 
الالتي يتعرضن للعنف القائم على 
النوع االجتماعي من خالل خدمات 
االستجابة الشاملة، وتشجع على 

توفير أماكن آمنة للنساء والفتيات.

*تم تغيير االسم
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يحصل ما يقرب من مليون شخص إضافي 
على خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة 

آمنة على مستوى المجتمع المحلي، ويحصل 
أكثر من 300,000 شخص على خدمات الصرف 

الصحي التي تدار بطريقة آمنة.

في إطار التصدي لتغير المناخ، شجعت 
اليونيسف استخدام الطاقة المتجددة، 

لضمان استدامة البنية التحتية األساسية 
والخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، 
وسالمتها، وقدرتها على التكيف مع المخاطر 

المتصلة بالمناخ. 

وقد استفاد 210,000 شخص )47 في المائة 
منهم من األطفال و51 في المائة من النساء 
والفتيات( من الدعم الذي تقدمه اليونيسف 

إلى 67 مرفقا صحيًا، من خدمات المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية، في األنبار 

وبغداد والبصرة وكركوك والنجف ونينوى 
ودهوك. وجهّزت اليونيسف 193 مدرسة 

إبتدائية وثانوية بمرافق محسنة لتوفير المياه 
والصرف الصحي والنظافة مراعية جوانب 
النوع االجتماعي، ووضعت تصميمًا جديدًا 

لمرافق مالئمة لألطفال ذوي اإلعاقات. 
باإلضافة إلى ذلك، تم ايصال إمدادات المياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية وأنشطة 
المشاركة إلى 300,000 شخص )45 في المائة 

من األطفال و 51 في المائة من النساء/الفتيات(.

عززت اليونيسف أيضا قدرة المسؤولين 
الحكوميين في البصرة ونينوى على تقييم 

ومعالجة األسباب الجذرية لندرة المياه 
)وغيرها من المخاطر المتصلة بتغير المناخ(، 
بما في ذلك اختبار نوعية المياه وأخذ العينات، 

فضاًل عن تعزيز قدرة الموظفين التقنيين 
من مديريات المياه في المثنى والنجف وأربيل 

والسليمانية.

باإلضافة إلى ذلك، تم الوصول إلى أكثر من 
751,246 شخصًا )51 في المائة منهم من 

الفتيات/النساء( باإلمدادات ورسائل الوقاية 
من كوفيد-19، بما في ذلك توزيع معدات 

الحماية الشخصية األساسية ولوازم النظافة 
الصحية في المدارس ومرافق الرعاية الصحية 

وأفقر المناطق.

وقد تم توصيل رسائل وقائية إلى مليونى 
شخص في جميع أنحاء العراق حول كيفية 

االخالء بأمان في حالة الفيضانات.

حوالي مليون شخص 
تمكنوا من الحصول 

على خدمات مياه 
الشرب التي تدار 

بطريقة آمنة.

210,000 شخصًا  
حصلوا  )بواسطة 

67 مرفقًا صحيًا( على 
خدمات المياه والصرف 

الصحي والنظافة 
الصحية.

193 مدرسة إبتدائية 
وثانوية  تم تجهيزها 

بمرافق محسنة لتوفير 
المياه والصرف الصحي 

والنظافة مراعية 
جوانب النوع االجتماعي، 

ووضعت اليونيسف 
تصميمًا جديدًا لمرافق 

مالئمة لألطفال ذوي 
اإلعاقات .

أكثرمن751,246 
شخصًا تّم الوصول 

اليهم باإلمدادات 
ورسائل الوقاية من 

كوفيد-19.

كل طفل يعيش في بيئة آمنة 
ونظيفة

النتائج األساسية
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ديلبريــن، 12 ســنة، يغســل يديــه بالقــرب مــن بيته. 
تعمــل اليونيســف علــى تســهيل حصــول أكثر من 
5,000 عائــد، فــي حــي القحطانيــة فــي العراق، على 

الميــاه الصالحة للشــرب.
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في عام 2021، أطلقت اليونيسف باالشتراك 
مع شركاء آخرين من األمم المتحدة واالتحاد 
األوروبي، برنامجًا إلصالح الحماية االجتماعية 

في العراق. يهدف البرنامج إلى تعزيز نظم 
الحماية االجتماعية وتحسين نوعية وتغطية 

برامج الحماية االجتماعية التي تمولها الحكومة 
للفئات الفقيرة والضعيفة، وال سيما األطفال.

وقد أنشأت اليونيسف، باالشتراك مع وزارة 
المالية ووزارة التخطيط، تحالفًا من الوزارات 
الرئيسية في القطاع االجتماعي لدعم تحليل 

الميزانية التي تركز على الطفل/ة وبناء القدرات 
ليتمكن الشركاء الحكوميون من تعقب آثار 

الفقر المتعدد األبعاد على األطفال.

دعمت اليونيسف وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية في العراق ووزارة العمل والشؤون 

االجتماعية في إقليم كردستان إلنشاء نظام 
معلومات شبكة األمان االجتماعي، وتوسيع 

نطاق تغطية األطفال الفقراء و األكثر هشاشة.

وقد أسهم إطالق إطار الرؤية الوطنية 
للشابات والشباب لعام 2030، بما في ذلك 

إنشاء فريق عامل مشترك بين وكاالت األمم 
المتحدة معني باليافعين والشابات والشباب 

)تشترك في رئاسته اليونيسف(، في تهيئة 
بيئة مؤاتية لمشاركة اليافعين والشابات 

والشباب. ودعمت اليونيسف أيضا المنهاج 
الوطني للتطوع للشابات وللشباب، الذي 

أطلق بالتعاون مع وزارة الشباب، وهو أداة 
جديدة مبتكرة تمكن الشابات والشباب من 

مضاهاة فرص التطوع.

وعززت اليونيسف مهارات الحياة والقدرة على 
العمل ومباشرة األعمال الحرة والمهارات 

الرقمية لـ 16,600 شاب/ة األكثر هشاشة )43 
في المائة من الفتيات(، بمن فيهم المشردون 

داخليًا / النازحون(، والمجتمعات المضيفة، 
والشابات والشباب المنحدرين من خلفيات 

فقيرة، وغيرهم من الفئات المستبعدة 
إجتماعيًا. وشمل التدريب على المهارات، 
المهارات الحياتية والرقمية والقدرة على 

التوظيف ومهارات تنظيم المشاريع.

دعمت اليونيسيف 30 مركزا جديدًا للشابات 
وللشباب في جميع أنحاء العراق، حيث حصل 
567 شابًا/ة )43 في المائة منهم من الفتيات( 

على تمويل أولي لتطوير مبادرات تنظيم 
المشاريع االجتماعية/التجارية. وقد تلقى 110 

من الشابات والشباب )43 في المائة من 
الفتيات( دورات تدريبية مدفوعة األجر ودورات 

تلمذة مع شركات القطاع الخاص في أربيل 
ودهوك ونينوى، مما ساعد على تعزيز آفاقهم 

في العمل. ومكنت المبادرات االجتماعية 
ومبادرات المناصرة 17,412 شابًا/ة )7,482 فتاة( 

من تطبيق مهارات القيادة المكتسبة.

تم إطالق “يو ريبورت U-Report “ في العراق 
االتحادية وتم تصنيفها على أنها تضم أكثر من 

U-Reporter 72,000، مع إجراء 20 استطالعًا 
حول المواضيع المتعلقة بكوفيد19-. وصلت 

المحادثات التفاعلية عن كوفيد19- إلى أكثر من 
95 ألف مستخدم.

  U- 72,000  أكثر من
Reporter  شارك/ت 

في الوقاية من وباء 
كوفيد-19 والتصدي له.

يدعم ائتالف من الوزارات 
الرئيسية في القطاع 

االجتماعي تحليل الميزانية 
التي تركز على االطفال 
وبناء القدرات ليتمكن 

الشركاء الحكوميون من 
تتبع آثار فقر االطفال 

المتعدد األبعاد.

567 من الشباب  
حصلوا على تمويل 

أولي لتطوير مبادرات 
تنظيم المشاريع 

االجتماعية/التجارية.

17,412 من الشابات 
والشباب اكتسبوا 

مهارات قيادية 
وتمكنوا من تحديد 
ومعالجة القضايا 

والشواغل الرئيسية 
في مجتمعاتهم 

المحلية.

كل طفل لديه فرص متساوية 
في الحياة

النتائج األساسية
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أطفال يحملون حقائب مدرسية التي وزعتها اليونيسف في 
مخيم حسن شام. 

تعمل اليونيسف مع شركائها على تعزيز إمكانية حصول 
جميع األطفال في مخّيمات المشردين داخليًا على التعليم 

بصورة شاملة ومنصفة.
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في العام 2021، كانت اليونيسف من بين 
الوكاالت الرائدة في االستجابة اإلنسانية 

الطارئة في العراق وفقًا لخطة االستجابة 
اإلنسانية لعام 2021 ونداءات العمل اإلنساني 

من أجل األطفال التي أطلقتها اليونيسف. 
وبوصفها عضوًا ناشطًا في الفريق الِقطري 

للعمل اإلنساني، قامت اليونيسف، جنًبا 
إلى جنب مع الشركاء، بقيادة أعمال تنسيق 

استجابة فعالة بشأن خدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة والتعليم وحماية األطفال.

وعمومًا، تم الوصول إلى 32,000 طفل الجئ 
و2,4 مليون طفل وامرأة من المشردين 

والضعفاء في المخيمات وفي المجتمعات 
المضيفة بمساعدة إنسانية من خالل تدخالت 

اليونيسف المباشرة.

تم دعم ما مجموعه 210 مواطنين عراقيين من 
مخيم الهول في سوريا بخدمات جيدة لحماية 
األطفال والتعليم والصرف الصحي والنظافة.

تلقى أكثر من 2.7 مليون شخص الجرعة 
األولى، وتلقى 1.9 مليون شخص الجرعة 

الثانية من لقاحات كوفيد19-. كما تم تطعيم 
4,729 شخصًا ممن يعملون في مجال الرعاية 

الصحية )2,317 أنثى(.

وعلى المستوى االستراتيجي، عملت اليونيسف 
بشكل وثيق مع المؤسسات الحكومية 

المحلية والمركزية لتعميم تقديم الخدمات 
للسكان المتضررين من النزاع، لدعم االنتقال، 

على نطاق المنظومة، من حالة الطوارئ 
إلى االنتعاش والحلول الدائمة، مع تولي 

المؤسسات الحكومية مسؤولية تقديم الدعم.

االستجابة االنسانية

©UNICEF/UN0611965/Ibarra Sánchez

يعيش آالف االطفال، مثل آيالن، 
البالغة من العمر 16 عامًا، في مخيم 

شيخان للنازحين في العراق. 
تدعم اليونيسيف توفير الخدمات 

لهؤالء األطفال وغيرهم من السكان 
المتضررين من النزاع في العراق.
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لقد تّم وضع استراتيجية لليونيسف في العراق 
للمساواة بين النوع االجتماعي في مجالين شاملين 

هما: منع العنف القائم على النوع االجتماعي 
والتصدي له؛ ورفاه الفتيات اليافعات وتمكينهن 

)الربط بين التعليم الثانوي للفتيات وبناء المهارات، 
والوقاية من زواج األطفال، والرعاية الصحية 

للمراهقات وإدارة النظافة الصحية أثناء الحيض(.

يتألف نهج اليونيسف إزاء العنف القائم على 
النوع االجتماعي من نهجين متميزين ولكنهما 
متكاملين: 1( دعم البرامج المتخصصة الرامية 

إلى التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي 
والوقاية منه، و 2( إدماج العنف القائم على النوع 

االجتماعي )بما في ذلك االستغالل واالنتهاك 
الجنسيين( في تدابير التخفيف من المخاطر في 

برامج اليونيسف وقطاعاتها.

في عام 2021، تم الوصول إلى 948,670 فردّا )منهم 
333,185 فتاة و 415,734 امرأة( بالخدمات التي 

تدعمها اليونيسف والرامية إلى حماية الطفل/ة 
والوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي 

والتخفيف من حدة المخاطر والتصدي لها، بما في 
ذلك الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي.

وفي عام 2021، تم تدريب 920 شخصًا من 
العاملين في الخدمة االجتماعية )أكثر من 490 

منهم من اإلناث( في مجال حماية الطفل/ة 
األساسية وعالمات العنف القائمة على النوع 

االجتماعي، بما في ذلك إدارة الحاالت واإلحالة، 
وتعليم األبوة واألمومة، والصحة العقلية 

والدعم النفسي االجتماعي، ورعاية األطفال 
الناجين، وتعليم اليافعات مهارات حياتية.

يتمحور عمل اليونيسف المتعلق بمنع 
االستغالل واالنتهاك الجنسيين حول ثالث 

ركائز رئيسية - تعزيز اإلبالغ والحماية واالستجابة 
للناجين/ات من االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

بما يتماشى مع نهج يركز على الناجين/ات، وتعزيز 
المساءلة بما في ذلك التحقيق في إدعاءات 

االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي الواردة.

في عام 2021، تم توفير قنوات آمنة وميسرة لإلبالغ 
عن االستغالل واالنتهاك الجنسيين لـ 120,751 

طفاًل وبالغًا. وتم تدريب 178 شخصًا من منظمات 
المجتمع المدني والشركاء الحكوميين على منع 

االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي، بمن 
فيهم ضباط الشرطة واألخصائيون االجتماعيون، 

ومراكز التنسيق من قبل المنظمات الشريكة 
المعنية بمنع االستغالل واالعتداء الجنسيين، 
ووكالء مراكز االتصال الذين يتلقون الشكاوى 

بشأن االستغالل واالعتداء الجنسيين. 26 من 
الشركاء المنفذين لليونيسف تم تقييمهم على 

قدرتهم التنظيمية على منع االستغالل واالنتهاك 
الجنسيين والتصدي لهما، وساعدوا على سد 

الثغرات التي تم تحديدها وعلى رصد التقدم المحرز.

المساواة بين الجنسين، العنف القائم  
      على النوع االجتماعي والحماية من 

      االستغالل واالنتهاك الجنسيين

زينب، من الجهة اليمنى، نازحة داخليًا تبلغ من 
العمر 24 عامًا، تمكنت من فتح مركز حضانة 

خاص بها في مدينة نينوى، كجزء من مبادرة “ 
مختبر االبتكار” التي تدعمها اليونيسف.
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في عام 2021، قامت اليونيسف بتوسيع وتعزيز 
تعاونها على نطاق منظومة األمم المتحدة لتحسين 

حياة األطفال والشابات والشباب في العراق. 
فكان الشركاء النخبويون: منظمة العمل الدولية، 

المنظمة الدولية للهجرة، برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، اليونسكو، مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين، صندوق األمم المتحدة للسكان، برنامج 
األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

في إطار برنامج مشترك مع منظمة العمل 
الدولية وبرنامج األغذية العالمي، نجحت اليونيسف 
في وضع جدول أعمال إلصالح الحماية االجتماعية، 

مع التركيز على ثالثة مبادئ: إستجابة الطفل/ة، 
الدمج واالستجابة للصدمة. يطرح البرنامج 

المشترك مقاربة نظامية لمعالجة عدم المساواة 
بين النوع االجتماعي، مع التركيز على تعليم الفتيات، 

واإلدماج االقتصادي للمرأة، ومعالجة المعايير 
االجتماعية السلبية. وقد ضمنت جهود اليونيسف 
في مجال المناصرة إلتزام الحكومة بتحويل شبكة 
األمان االجتماعي الوطنية إلى تحويل نقدي محفز 

يستهدف األطفال والنساء.

وقد تمخضت خطة العمل المشتركة مع 
المفوضية من أجل الالجئين السوريين في العراق 

عن الموافقة على سياسة شاملة إلدماج األطفال 
الالجئين في النظام التعليمي في إقليم كردستان. 

وانضمت اليونيسف إلى وكاالت األمم المتحدة 
األخرى، وال سيما مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين ومنظمة العمل الدولية، كجزء من الشراكة 
من أجل تحسين آفاق األشخاص المشردين 

قسرًا والمجتمعات المضيفة، التي تمكن الشابات 

والشباب المستهدفين من االنتقال من التعلم إلى 
العمل الالئق من خالل مجموعة من فرص العمل 

الحر والعمل الوظيفي.

في عام 2021، تم تعزيز الشراكات مع القطاع 
الخاص. ففي إطار مذكرات التفاهم العالمية 

واإلقليمية، تقيم اليونيسف في العراق شراكة 
مع شركات كبرى تقدم خدمات االتصاالت، 
هي “زين” و”آسياسيل”، وتبني خطط عمل 
مشتركة لالستفادة من خبراتها ومواردها 

لدعم األطفال والشابات والشباب المعرضين 
للخطر، ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم 

الكاملة وحقوقهم.

تعاونت اليونيسف أيضا مع شركة “إنتي 
ناسيونالي إدروكاربوري “ )ENI(، وهي شركة عالمية 

للطاقة، من أجل تعزيز قدرة قطاع المياه في 
البصرة على اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة بيئيًا 

إلمدادات المياه وتعزيز فرص العمل المراعية 
للبيئة للشابات وللشباب في قطاع المياه.

وقد عملت اليونيسف مع جامعة بغداد لتقييم 
مشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية في مقابل إطار األمم المتحدة لإلدارة 
البيئية، ولتمكين  الشابات والشباب من خالل 
البحوث الشبابية ومبادرات المشاركة المدنية 

التي تعالج تغير المناخ. وأخيرا، عقدت اليونيسف 
وجامعة بغداد المؤتمر السنوي األول لألطفال، 

بعنوان الطفولة والتنمية المستدامة: االستثمار 
في مستقبل العراق، الذي جمع بين الباحثين 

وصناع السياسات وممثلي الوزارات التنفيذية.

الشراكات
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السفير األلماني في العراق مارتن جايغر 
والسفير الفرنسي في العراق إيريك 

شوفالييه يزوران مدرسة تقّدم فيها 
اليونيسف الدعم لتوفير خدمات التعليم 

النوعي في مخّيم الشريعة في دهوك-العراق.



تماشيًا مع خطة عمل اليونيسف الجديدة 
المتعلقة بالنوع االجتماعي للفترة 2022-2025، 

وبعد استعراضنا االستراتيجي، هنالك تجديد 
لاللتزام بالحد من العنف القائم على نوع 

الجنس وتشجيع انتقال الفتيات إلى التعليم 
الثانوي، من خالل االستفادة من الروابط بين 

المدارس وخدمات منع العنف القائم على نوع 
الجنس والتصدي له، وتوسيع نطاق برامج 

الرعاية المجتمعية، وبناء القدرات حول إدارة 
الحاالت، وتحليل مخاطر العنف القائم على 

النوع االجتماعي والتصدي لها.

نحن نقّر أيضا بالحاجة إلى اعتماد نهج متكامل 
لتعزيز رفاه اليافعات وتمكينهن، وتعزيز 

التعليم الثانوي للفتيات وبناء المهارات، ومنع 
زواج األطفال، وإدارة الرعاية الصحية لليافعات 

والنظافة الصحية في فترة الطمث. وأحد 
الدروس التي تعلمناها هو الحاجة إلى معالجة 
األسباب الكامنة وراء عدم المساواة والتمييز 
بين النوع االجتماعي، مثل المعايير االجتماعية 

والثقافية التي تنطوي على تمييز يعتمد 
على النوع االجتماعي، مع التعامل أيضا مع 

الرجال والفتيان كحلفاء ووكالء للتغيير ودعاة 
للمساواة بين النوع االجتماعي.

إن تركيزنا المتجدد على تنمية الطفولة المبكرة 
يقر أيضا بالحاجة إلى الجمع بين عناصر الصحة 

والتغذية والتحفيز والتعليم والحماية كجزء 
من استراتيجية متماسكة ومتكاملة لنماء 

الطفولة المبكرة، تشمل التثقيف في مرحلة 
الطفولة المبكرة إلى جانب تدخالت في مجال 

الصحة والتغذية لصالح األطفال دون سن 
الثالثة، فضاًل عن تدخالت حماية الطفل/ة 
المتصلة بتسجيل المواليد وطريقة تربية 

األطفال ومنع العنف ضد األطفال وإشراك 
المجتمع المحلي. 

كما نقّر أيضا بضرورة مواصلة معالجة الفجوة 
الرقمية، للوصول إلى أضعف فئات السكان.

التحديات والدروس 
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نتيجة لذخيرة متفجرة، أصيبت آية، 9 سنوات، من زمار في 
العراق، في ساقها ورأسها. لقد قتلت الذخائر المتفجرة 

وشوهت ما ال يقل عن 125 طفال في العراق في العام 
 .2021

تعمل اليونيسف مع شركائها لمنع وقوع إصابات ووفيات 
بين األطفال بسبب األسلحة المتفجرة عن طريق تعزيز 
نظم حماية األطفال ووضع برامج للتوعية على المخاطر.



على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19، 
ساهمت اليونيسف في تعزيز نظم الصحة 
والتعليم وحماية األطفال والمياه والصرف 
الصحي والنظافة والحماية االجتماعية، رغم 
أّنها كانت تقّدم تدخالت عالية األثر في إنقاذ 

حياة األطفال في العراق على الصعيدين 
اإلنمائي واإلنساني على حد سواء.

كما يصف هذا التقرير، وعلى الرغم من هذه 
اإلنجازات الهامة، فإن السياق القطري 

قد تطور بسرعة في العامين الماضيين، 
وذلك بسبب: )أ( جائحة كوفيد-19، )ب( 

التحول السريع للسياق اإلنساني واعتماد 
الحلول الدائمة، )ج( تغير المناخ وندرة 

المياه، )د( عدم االستقرار السياسي 
واالقتصادي. كان لهذه العوامل أثر كبير 
على برامج اليونيسف إلى الحد الذي أدى 

إلى إجراء مراجعة منتصف المدة للبرامج، 
بهدف تقييم استراتيجيات البرامج القطرية 

والتقدم المحرز في منتصف المدة، بهدف 
تصويب البرنامج.

ونتيجة لهذا االستعراض، تم التقدم 
بالتوصيات التالية للتعجيل بإنجازات 
البرنامج: )أ( تجديد التركيز على تعزيز 
النظم، من خالل التكنولوجيا الرقمية 

واالبتكار، والتمويل العام لألطفال، وتوليد 
األدلة؛ )ب( إعادة توزيع الوجود الميداني 

لليونيسف مع زيادة وجودها في الموصل 
وكركوك؛ )ج( التحوالت االستراتيجية 
الرئيسية في البرنامج واستراتيجيات 

التنفيذ، وال سيما تلك المتعلقة بالصلة 
بين المساعدة اإلنسانية والتنمية وتحقيق 

االستقرار، والبرمجة القائمة على النوع 
االجتماعي، وتنمية الطفولة المبكرة، وتغير 

المناخ، بما في ذلك ندرة المياه.
ستواصل اليونيسف العمل في العراق 
مع الحكومة والمجتمع المدني ووكاالت 

األمم المتحدة الشقيقة لتلبية االحتياجات 

اإلنسانية الحرجة والحادة لألطفال الالجئين 
العراقيين والسوريين الضعفاء المتأثرين 

بمجموعة من العوامل اإلنسانية، بما 
في ذلك األزمة التي طال أمدها بسبب 

الصراع وعدم االستقرار السياسي وجائحة 
كوفيد-19. سنقوم بذلك من خالل توفير 

الخدمات الصحية والتغذوية المنقذة 
للحياة، وخدمات المياه والصرف الصحي 

والنظافة وحماية الطفل/ة والتعليم، وفي 
الوقت نفسه ضمان مشاركة الشابات 

والشباب في استجابتنا.
وبالنظر إلى أهمية الحالة في البلد، فإن 

مواصلة هذا الدعم أمر حاسم لضمان رفاه 
األطفال األكثر هشاشة في العراق، بمن 

فيهم المشردون داخليًا والعائدون من 
المجتمعات المحلية والالجئون.

النظرة المستقبلية



ُيعتبر التمويل المرن المتعدد السنوات 
والشراكات االبتكارية ذات القيمة المشتركة من 

األمور الحاسمة لتحقيق نتائج إيجابية لصالح 
األطفال في العراق. 

بفضل المساهمات السخّية من شركائنا في 
الموارد القّيمين، تمكّنا بنجاح خالل السنتين 

األوليين من البرنامج القطري الخمسي 
لليونيسف )2024-2020( من توليد واستخدام ما 
يقرب من 154 مليون دوالر منها 4.8 مليون دوالر 

موارد عادية و 148.6 مليون دوالر موارد أخرى.

فالمانحون الثالثة الرئيسيون هم ألمانيا والواليات 
المتحدة األمريكية والمفوضية األوروبية. ومن 

الشركاء اآلخرين في الموارد القّيمة أستراليا، 
وكندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، واليابان، 

وهولندا، ونيوزيلندا، وجمهورية كوريا، والسويد، 
ووكاالت األمم المتحدة الشقيقة، والمملكة 

المتحدة، والتمويل المواضيعي المشترك. 
وقد قدمت جهات مانحة مثل جمهورية كوريا 

واللجان الوطنية لليونيسف في ألمانيا وفرنسا 
مساهمات مواضيعية قطرية قيمة ومرنة لدعم 

برامجنا اإلنمائية واإلنسانية الحالية.

لقد بلغ إجمالي استخدام التمويل في عام 2021 
مستوى أعلى مقارنة بعام 2020، حيث بلغ 88 
مليون دوالر مقابل 66 مليون دوالر، مع زيادة 

كبيرة تتعلق ببرامج التنمية. وهذا يعكس انتقال 
اليونيسف من سياق إنساني إلى سياق برمجة 

إنمائية.

يعمل مكتب اليونيسف في العراق على تجريب 
شراكات مبتكرة مع شركاء في الموارد من 

القطاعين العام والخاص على حد سواء بما 
يتجاوز التمويل، في االستفادة من خبراتهم، 

كشركاء مناصرين، وكشركاء في تحقيق النتائج 
لصالح األطفال. ستشمل التحوالت ذات 

األولوية في مشاركة القطاع الخاص ما يلي: 
توسيع الشراكات الحالية للقطاع الخاص لزيادة 

القيمة المشتركة؛ الشراكات مع شركاء عالميين 
مؤهلين مسبقًا وكذلك مع منابر أصحاب 

المصلحة المتعددين؛ التعامل مع قطاعات 
النفط والطاقة واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 

والتعامل مع المؤثرين العراقيين الرئيسيين في 
الحكومة والجاليات العراقية في الخارج.

مصادر التمويل

Source: UNICEF Iraq

Fund Utilization 2020 and 2021
)by type of funds( )in millions(

Other Resources-Emergency

Other Resources-Regular

Regular Resources

$85.9

$62.8$4.8

في الموصل، العراق، يعود الطالب، بعد 

انقطاع، إلى مقاعد الدراسة في مدرسة 

الحميدين. وهذه المدرسة التي تقع في 

منطقة تأثرت بالنزاع لفترة طويلة، قد تّم 

مؤخرًا دعمها من قبل اليونيسف بتوفير 

مرافق صحية مالئمة لألطفال.
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التواجد على شبكة اإلنترنت

مكتب 
اليونيسف 
في العراق
استمّر في تقديم نفسه 
كصوٍت رائٍد في مجال 

حقوق االطفال  والشابات 
والشباب.

717,000 
متابع على وسائل 
التواصل االجتماعي

 بنسبة 14,5 بالمائة أكثر
من العام الماضي

ومع

+294,000

+55,000

+368,000

 250,000
مستخدم للموقع 

االلكتروني 
)أكثر من ضعف عدد 

العام الماضي(

الوصول إلى نحو
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“عندما أكبر، أريد أن أكون طاهية قوالب حلوى”. هذا ما قالته 
آزيل التي تبلغ 6 سنوات من العمر.  لم تذهب آزيل إلى المدرسة 
لمدة عامين بسبب صعوبات في وثائقها الثبوتية المدنية. تلقت 

والدتها الدعم القانوني والنفسي واالجتماعي من خالل مشروع 
تدعمه اليونيسف، وها أّن آزيل قد عادت اآلن إلى المدرسة.



يونيسف العراق
www.unicef.org/iraq

هاتف المكتب: 07801964521
مجّمع األمم المتحدة )ديوان(

مقاطعة كارادات مريم، شارع  حيفا
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