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تمهيد
خالل عدم 2022، كدنج اليونيسف شريكد حدسًمد للعراق، 

عندمد حّول البلد تركيزه بشكل متزايد من االستتدبة اإلنسدنية 
إلى التنمية الطويلة األتل. كأكبر منظمة تدبعة لألمم المتحدة 

تحمي حقوق األطفدل، واصلند العمل عبر القطدعدج، وتمعند 
خبراتند ومحبتند لحمدية رفده وحقوق الفتيدج والفتيدن.

لقد سدعدتند تتربتند الواسعة خالل دورة التنمية، بدًءا من 
من حدالج الطوارئ ومد بعد الصراع إلى حدالج التنمية 

والبيئدج المتوسطة الدخل، على الوصول إلى مد يقدرب من 
مليوني طفل، من خالل تحسين سبل حصولهم على التعليم 

النوعي، وتوفير الميده المدارة بأمدن إلى مد يقدرب من 1.5 
مليون شخص، وتحقيق تغطية بنسبة 90 في المدئة من 

التحصين ضد الحصبة الخندق، الكزاز والسعدل الديكي، 
وهو أعلى مستوى خالل عقدين من الزمن.

إّن انتهدء التنسيق بين المنظمدج ، في مد يخص تقديم 
المسدعدة اإلنسدنية إلى العراق والذي دام طويال، قد فتح 
متدال للحكومة التي تمضي قدًمد، أن تقود عملية اإلعداد 

والتنسيق لالستتدبة إلى العراقيين المحتدتين. عملج 
اليونيسف ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالتئين مع 

الشركدء لضمدن الحق في التعلم لتميع األطفدل الالتئين 
في إقليم كردستدن العراق من خالل تنفيذ سيدسة إدمدج تعليم 

الالتئين.

نحن فخورون بدلعمل األسدسي الذي قمند به، فعلى سبيل 
المثدل،تشريع حقوق الطفل الذي صيغ وينتظر الموافقة عليه 

في العراق االتحددية وإقليم كردستدن العراق، الذي يهدف 
لبندء نظم وهيدكل مؤسسية تدعم االستتدبة الفعدلة والمنصفة 

إلحتيدتدج الفتيدج والفتيدن وأَُسرهم.

لقد قمند بتغطية دورة حيدة الطفل بشكل كدمل. منذ الوالدة، 
وذلك من خالل إدخدل خدمدج الفحص والمشورة في 

مرحلة الطفولة المبكرة لألم والطفل، إلى مرحلة البلوغ، 
ودعم أكثر من 120،000 شدبة وشدب من المستضعفين، 
بينهم 55،000 فتدة، وهم من أكثر الفئدج تأثرا بدلمعديير 

االتتمدعية الضدرة، ثم إلى تحديد القضديد وتوتيه المبددراج 
المتتمعية وأنشطة المندصرة والتعليم. بدإلضدفة إلى ذلك، 

دعمند مد يقرب من 91،000 فتدة وامرأة من أتل التخفيف 
من حدة المخدطر عليهم ومنع العنف القدئم على النوع 

اإلتتمدعي  والتصدي له.

كمد قمند بزيددة مندصرتند للمسدئل الرئيسية المتعلقة بدألطفدل 
في العراق. فمع تحّول تغير المندخ إلى شدغل عدلمي، 

قمند بتتميع أدلة من خالل تحليل البيئة الطبيعية المندخية 
للشبدب واألطفدل، لقيدس األثر الندتم عن تغير المندخ. في 

الوقج نفسه، وفيمد ال يزال الفقر يشكل آفة تهدد األطفدل في 
العراق، سيسدعد إعداد مؤشر الفقر المتعدد األبعدد والمعدل 
على حسب احتيدتدج األطفدل على بندء نظدم أقوى للحمدية 

االتتمدعية لألطفدل األكثر ضعفًد.

إنند نعمل ضمن متموعة من الشركدء والمدنحين الذين 
يشدطرونند قِيَمند والتزامند تتده األطفدل، ال سيمد منهم األكثر 
تهميًشد وضعفًد. فدلنتدئج الواردة في هذا التقرير متتذرة في 
التزامهم بمستقبل العراق. وإنند، أند وزمالئي في اليونيسف 

في العراق، نتقدم إليهم بشكرند على دعمهم وإيمدنهم الصددق 
برؤيتند المشتركة تتده األطفدل.

واآلن، ونحن نتطلع إلى المستقبل، تطلق اليونيسف أيًضد 
نداء للعمل: لقد حدن الوقج للشركدء في العراق أن يتتمعوا 

معد ويستثمروا في مستقبل األطفدل، مستقبل يمكنهم فيه 
تأمين حقوقهم بدلكدمل في التعليم والصحة والحمدية والميده 

النظيفة والبيئة وفي عيش حيدة الرفدهية وإتدحة الفرص.

شيما سان غوبتا
ممتلة اليونيسف
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90%
في عدم 2022، وصلج نسبة 
تغطية التحصين ضّد الحصبة 
والخناق والكزاز والسعال 
الديكي إلى %90 وهي 

 األعلى منذ
 عقدين.

تّم تقديم خدمات الفحص والمشورة 
في متدل النمدء في مرحلة الطفولة 
المبكرة  في 30 مركزاً للرعاية 

الصحية األولية، ممد أدى إلى تسريع 
التغطية والتودة في متدل النمدء في 
مرحلة الطفولة المبكرة في مرافق 

الرعدية الصحية األولية.

مليون طفل استفددوا من تحسين 
فرص الحصول على التعليم 

النوعي من خالل دعم اليونيسف.

1.9

شخص )بينهم 220،000 فتاة 
و 127،000 إمرأة( حصلوا 

على خدمة واحدة على األقل من 
الخدمدج التي تدعمهد اليونيسف 

لحمدية الطفل أو العنف القدئم على 
النوع االتتمدعي.

576,000
إن جميع األطفال الالجئين في 
إقليم كردستدن العراق حصلوا 
على كفدلة حقهم في التعلم من 
خالل تنفيذ سيدسة إدمدج تعليم 

الالتئين.

تمج صيدغة تشريعدج لحمدية 
حقوق الطفل وهي اآلن في 

صدد الموافقة عليهد في كل من 
العراق االتحددي وإقليم كردستدن 

في العراق.

النتائج الرئيسية لعام  
 2022
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من الشابات والشباب المستضعفين  )بينهم 
55،690 فتاة( من 10 محدفظدج مختلفة 
بتطبيق مد تعلموه من برندمج المهدراج 
الحيدتية وتعليم المواطنة لتحديد القضديد 

وقيددة مبددراج المتتمع المحلي والمندصرة 
والتثقيف.

قام ما يقارب
122,000

من سكان العراق  كيفية حمدية 
أنفسهم من فيروس كوفيد-19 من 
خالل وسدئل التواصل اإلتتمدعي 

ووسدئل اإلعالم والتواصل 
الشخصي.

تعلم
86 في المائة

قدم تحليل البيئة الطبيعية 
المناخية لألطفدل والشدبدج 

والشبدب دليالً على آثدر تغير 
المندخ عليهم.  

مليون شخص على الميده 
المدارة بأمدن كمد حصل 
437،000 شخص على 

مرافق الصرف الصحي المدارة 
بأمدن.

حصل 1.49

تم وضع الصيغة النهائية لمؤشر 
الفقر المتعدد األبعاد المعدل 

بمد يوافق األطفدل، حيث يوفر 
بيدندج عن حدالج الحرمدن التي 

 يعدني منهد أكثر أطفدل
 العراق ضعفًد.



8    |   اليونيسف في العراق التقرير السنوي 2022: لكّل طفل  

 اإلنجازات الرئيسية
 وسبل 

المضّي قُُدًما
في العدم 2022، في ظل بيئة عدلمية معقدة، شهد العراق 
فترة إنتقدلية. والواقع أن تغير وضع التمويل والحدتة إلى 

االنتقدل من االستتدبة اإلنسدنية إلى بندء هيدكل التنسيق 
الهددفة لتحقيق التنمية المستدامة الطويلة األمد،  من شأنه 

دفع اليونيسف إلى االستثمدر بكثدفة في دعم الحكومدج 
الوطنية والمحلية لتعزيز السيدسدج واألنظمة والمؤسسدج 

والقدراج الالزمة لتوتيه الخدمدج المقدمة لألطفدل.

لقد دعمج اليونيسف التحول الرقمي لحكومة العراق 
في قطدعدج الصحة والتعليم وحمدية الطفل والحمدية 

االتتمدعية، بغية التمكين من التخطيط الفعدل والرصد 
والتغطية المنصفة والحصول على الخدمدج.

برزج قضديد تغير المندخ إلى الواتهة في العدم 2021. 
وقدمج اليونيسف برفع أصواج الشدبدج والشبدب الذين هم 
أكثر عرضة آلثدرهد، وأترج تحليال لخريطة تغير المندخ 
يتندول كيفية تأثر حقوق تميع األطفدل. وعملج اليونيسف 

أيضد مع قطدعدج الصحة والتعليم وحمدية الطفل إلعددة 
التركيز على النمدء في مرحلة الطفولة المبكرة وإيتدد 

المسدراج المتكدملة التي تفيد  كدفة متدالج حيدة الطفل.

إّن اليونيسف ملتزمة بدعم حكومة العراق في التعتيل 
بإحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق 

برندمتند القدئم على الحقوق والذي يُحدث تحويالج 
في أوضدع النوع اإلتتمدعي لصدلح األطفدل والشدبدج 

والشبدب، وال سيمد األكثر ضعفًد.



الرؤية اإلستراتجية

التحول الرقمي
إن التحول إلى التكنولوتيد الرقمية أمر ضروري إلعداد وتحليل بيدندج ذاج تودة من أتل توفير خدمدج صحية 

وتعليمية واتتمدعية حديثة وفعدلة لألطفدل. وتعد الخبرة التقنية لليونيسف وحضورهد االستراتيتي على أرض الواقع 
عنصرا أسدسيد في تطوير نظم المعلومدج اإلدارية، والربط بين قواعد البيدندج، وتقديم الخدمدج إلى أكثر األطفدل 

والشدبدج والشبدب المستضعفين. 

تغير المناخ
يؤثر تغير المندخ بشكل كبير على األطفدل في العراق، حيث يتفدقم تأثيره بشكل متزايد. لذا تقوم اليونيسف 

بدإلرتقدء بأصواج الشدبدج والشبدب واألطفدل، بمد أن ذلك أمر أسدسي لوضع تغير المندخ في صلب 
النقدش.

النوع االجتماعي
تهدف اليونيسف إلى تحقيق نتدئج تحولية حقيقية عن الفوارق بين النوع االتتمدعي عن طريق دعوة الشركدء وعقد 

اتتمدعدج من أتل رؤية مشتركة؛ وإشراك الشدبدج والشبدب وال سيمد الفتيدج منهم، في المسدواة بين النوع االتتمدعي 
والمواطنة؛ وتغيير المعديير االتتمدعية وذلك بإشراك اآلبدء وقددة المتتمعدج المحلية والرتدل كشركدء فعدلين.

العالقة الثالثية
في الوقج الذي ينتقل فيه العراق من سيدق إنسدني إلى السالم والتنمية، تقوم اليونيسف بدعم األنظمة 

بهدف تلبية مد يبقى من احتيدتدج لألشخدص المتضررين من الصراع الذي طدل أمده، وبندء قدرة الندس 
والمتتمعدج المحلية والنظم على الصمود، بدلتوازي مع تقليص البرامج اإلنسدنية.

البيانات واألدلة
إّن السيدسدج القدئمة على األدلة هي أكثر فعدلية وكفدءة وإنصدفًد. فإّن خبرة اليونيسف في بندء القدراج التقييمية، ودعم عملية 

التحول الرقمي، والمسح العنقودي المتعدد المؤشراج المزمع إتراؤه في عدم 2023، ستؤدي إلى توفير أدلة على التقدم 
المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإلى تأمين المعلومدج للبرمتة والميزنة على الصعيد الوطني، وإرشدد عمل 

اليونيسف من أتل األطفدل.
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 كل طفل كل طفل
  يحيا ويزدهر

يتوفى 25 طفال من بين 1000 
مولود في العراق وذلك قبل بلوغ سن 

الخدمسة1. حيث يرتفع هذا المعدل 
بحوالي الثلث في أفقر األسر بدلمقدرنة 

إلى أغندهد.

طفل واحد فقط من بين 
كل 3 أطفال يرضع رضدعة 
طبيعية في غضون سدعة من 

الوالدة.2 
أكثر من 1 من بين 5 

أطفدل ال يتلقون التطعيم ضد 
الخندق والكزاز والسعدل الديكي3  

 المسائل الرئيسية
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قدمج المستشفيدج برعدية التودة المؤسسية لألمهدج واألطفدل 
وذلك من خالل تدريب العدملين في متدل الرعدية الصحية 

على إنعدش األطفدل حديثي الوالدة؛ وتوفير رعدية األم بطريقة 
الكنغر )هي ممدرسة تتمثل في توفير اتصدل مستمر من 

التلد إلى التلد بين األم والطفل(؛ ودعم الرضدعة الطبيعية 
الحصرية؛ والخروج المبكر من المستشفى؛ وتقديم المشورة 

لألمهدج بشأن التغذية المندسبة للرضع واألطفدل الصغدر.

كمد أن استحداث ستالج للوفيدج في الفترة المحيطة 
بدلوالدة في تميع المحدفظدج يوفر دليال على تحسين 

الممدرسدج والحّد من حدوث وفيدج األطفدل حديثي الوالدة.

سعيد لتحقيق استراتيتية العراق التديدة للنمدء في مرحلة 
الطفولة المبكرة، سيتم فحص األطفدل وتزويدهم بدلخدمدج 

الصحية في الوقج المندسب في مرافق الرعدية الصحية 
األولية أو من خالل اإلحدلة. ومن خالل فحص األطفدل في 
مرحلة الطفولة المبكرة، تم تشخيص مد يزيد عن 6،000 

طفل بسوء التغذية ومعدلتتهم.

قدمج اليونيسف بتزويد فيتدمين ألف ومكمالج غذائية دقيقة 
وذلك لتأمين حصول 5،5 مليون طفل على مكمالج فيتدمين 
ألف، وتوفير الحمدية لـ 10،000 طفل ضد نقص المغذيدج 

الدقيقة. كمد تم تقديم المشورة لمليوني  شخص من مقدمي 
الرعدية حول التغذية المثلى ألطفدلهم.

وحصل حوالي 134،00 طفل ممن لم يسبق تطعيمهم منذ 
والدتهم على التطعيمدج األسدسية في مرحلة الطفولة.

من خالل دمج التطعيم العدتل ضد فيروس كوفيد19- مع 
التطعيم الروتيني لألطفدل، وفرج اليونيسف لقدحدج منقذة 
للحيدة آمنة وعدلية التودة إلى المستفيدين المؤهلين. وإّن 

حملة التحصين المتكدمل الثالثي التي بدأج في شبدط/فبراير 
2022، وحملة تكثيف التحصين المتدكمل في أواخر عدم 
2022، قد شهدج زيددة في معدالج التطعيم ضد الخندق 

والكزاز والسعدل الديكي والحصبة وصلج إلى 90 في 
المدئة، وهي أعلى معدالج منذ عقدين.

في عدم 2022، عززج اليونيسف تحولهد االستراتيتي 
نحو التحول الرقمي للنظم الصحية، واستعدج إلطالق نظدم 

تقييم الصحة اإلنتدبية الثدني وهو نظدم لتمع وإدارة البيدندج 
الصحية، والمسح التغرافي وربط تستيل المواليد رقميد 

بدلمرافق الصحية لتتبع االحتيدتدج الصحية لكل طفل على 
حدة.

أمد على نطدق المحدفظدج، فإّن التدريب الذي تقوم به 
اليونيسف يسدعد على التخطيط ورصد مخصصدج مدلية 

للصحة بشكل أفضل، ممد يكفل استخدام الموارد المحدودة 
بشكل فعّدل لصدلح األطفدل األكثر ضعفًد. وقدمج اليونيسف 

بتقييم القدرة المحلية على إدارة الغدزاج الطبية، ممد أدى 
إلى مراتعة وتنقيح المبددئ التوتيهية للعالج بدألكستين 

لألطفدل حديثي الوالدة المرضى، وكيف يمكن للطدقة 
الشمسية أن تسهم في تعل مرافق الرعدية الصحية األولية 

وسلسلة تبريد التطعيم أكثر مراعدة للبيئة.

إّن الدراسدج البحثية التي أُنتزج بدلتعدون مع النظراء 

النتائج الرئيسية
إّن إضفدء الطدبع المؤسسي 

على تستيل الوفيدج في الفترة 
المحيطة بدلوالدة في 52 

مستشفى مركزيًا قد 
سدعد على تعزيز 

فهم كيفية وسبب وفدة 
الرضع.

تم تقديم خدمات الفحوصات واإلرشدد 
في متدل النمدء في مرحلة الطفولة 
المبكرة  في 30 مركزا من مراكز 

الرعدية الصحية األولية، ممد أدى إلى 
تسريع تغطية موضوع النمدء في مرحلة الطفولة 

المبكرة  ونوعيته في مرافق الرعدية الصحية 
األولية.

تّم استهداف 5،5 ماليين طفل 
للحمدية من اآلثدر التي تستمر مدى 
الحيدة بسبب نقص فيتدمين ألف من 

خالل اإلمداداج التي اشترتهد اليونيسف.

تّم إنشاء ثماني 
وحدات لرعاية األم 
بطريقة الكنغر، ممد 
يوفر رعدية أفضل 

لألطفدل الصغدر والخدج.

حقق التحصين 
ضد الحصبة 

الخندق والكزاز 
والسعدل الديكي 90 في المائة 

من التغطية في عدم 2022، 
وهي أعلى تغطية في عقدين.
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الوطنيين بشأن تغطية لقدح فيروس كوفيد-19، وتكدليف 
الرعدية الصحية األولية في العراق، ورعدية األمهدج 

واألطفدل حديثي الوالدة في القطدع الخدص، قد قّدمج أدلة 
على وتود تحّسن في الرعدية.

النظرة المستقبلية، ستواصل اليونيسف تقديم الدعم اإلنسدني 
قدر اإلمكدن مع تسريع عملية االنتقدل إلى البرامج اإلنمدئية، 

وبندء القدرة المحلية على التحول الرقمي لتتبع احتيدتدج 
األطفدل، بدإلضدفة الى بندء روابط شدملة لعدة قطدعدج من 

أتل النمدء في مرحلة الطفولة المبكرة ، وضمدن توفير 
خدمدج مستدامة وأكثر مراعدة للبيئة وتولي السلطدج 

الوطنية زمدم األمور المتعلقة بصحة األطفدل ورفدههم.

 التركيز
النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

إّن وضع االستراتيتية الوطنية الشدملة المتعددة القطدعدج 
في مد يخص النمدء في مرحلة الطفولة المبكرة )-2022

2030( قد أدى إلى خلق مسدر نحو الصحة والتعلم 
والرعدية المندسبة لتميع األطفدل العراقيين في وقج حدسم 

من حيدتهم. وهو يشمل فحص النمدء في مرحلة الطفولة 
المبكرة ممد سيعزز ثقة التمهور في الرعدية الصحية 

األولية، وتطوير متموعة متكدملة من الرعدية التي ستفيد 
األطفدل الضعفدء بشكل خدص.

تم اعتمدد ستالج موحدة لألطفدل تغطي متموعة من 
الخدمدج وذلك في 30 مركزا من مراكز الرعدية الصحية 

األولية. وقد خضع أكثر من 20،000 طفل دون سن 
الخدمسة للفحص بحثًد عن عوامل الخطر والتأخر في النمو، 
وتّم تقديم خدمدج صحية لهم أو إحدالج، كمد عولج أكثر من 
6،000 طفل من سوء التغذية. وأُقرج نمدذج تعليم الطفولة 

المبكرة المتتمعية في العراق االتحددي بعد أن أترج 
اليونيسف برامج تتريبية.

أصوات 
من الميدان

ولدج روز ابنة لورين بعد 28 أسبوًعد فقط من الحمل. 
خشيج األم الشدبة أال تنتو ابنتهد. "كنج قلقة من أن 

أخسرهد. لقد بكيج كثيًرا"، تقول لورين. وكونهد قد فّرج 
للتو من الحرب في سوريد، فقد فقدج األمل تمدًمد.

تّم إدخدل روز إلى وحدة رعدية األم الكنغر في مستشفى 
السليمدنية. وهند ترج مسدعدتهد على التكيف مع الحيدة 

خدرج الرحم من خالل االتصدل من التلد إلى التلد 
بوالديهد. اليوم تبلغ روز ستة أشهر من العمر وهي طفلة 

سعيدة. وتقول لورين: "كدن هذا المكدن بمثدبة معتزة 
بدلنسبة إلّي، لقد غير حيدتي تمدًمد، وشيئد فشيئد تحسنج 

صحة ابنتي".
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28 في المائة من 
الفتيات و15 في المائة من 

الفتيان في سن الدراسة اإلعدادية 
غير ملتحقين بمدرسة.4 

9 من أصل كل 10 أطفدل ال 
يتلقون التعليم في مرحلة الطفولة 

المبكرة.5 

46 في المائة من 
األطفال ال يكملون المرحلة 

اإلعدادية من التعليم.7  فقد 11 مليون طفل 25 
أسبوًعد من التعليم المبدشر 

خالل تدئحة فيروس 
كوفيد-6.19 

 المسائل الرئيسية

كل طفل 
يتعلم



14    |   اليونيسف في العراق التقرير السنوي 2022: لكّل طفل  

النتائج الرئيسية

1،9 مليون طفل 
استفددوا من تحسين 

فرص الحصول على التعليم 
ونوعيته من خالل دعم 

اليونيسف.

تم الحصول على 
موافقة الحكومة 

على نمدذج مبتكرة 
للتعليم في مرحلة الطفولة 
المبكرة يتم تطبيقهد حدليًد 

على 14،235 طفال.

بدأج 2،570 مدرسة في تمع 
بيدندج لنظدم معلومدج 

إدارة التعليم، وكثير منهد 
مزودة بمعداج وفرتهد 

لتدن إدارة المدارس التي 
تقودهد المتتمعدج المحلية.

جميع األطفال 
الالجئين في إقليم 
كردستدن العراق 

ضمنوا حقهم في التعلم من 
خالل تنفيذ “سيدسة إدمدج 

تعليم الالتئين”.

375،072 طفال يعدنون من 
حدالج إنسدنية 

استفددوا من 
المبددراج لمواصلة 

التعلم.

تعهد العراق دوليًا 
بمبدأ التعليم وذلك 

من خالل "قمة تغيير 
التعليم" في أيلول/

سبتمبر 2022 في مقر األمم 
المتحدة.

في عدم 2022، تم تعزيز الرؤية الوطنية للتعليم من خالل 
مشروع استراتيتية تعليمية تدعمهد اليونيسف وشركدؤهد، 
حيث يأتي ذلك بإلتزام من قبل رئيس الوزراء متمدشيد مع 
هذه االستراتيتية والذي أقّرهد في "قمة تغيير التعليم" في 

مقر األمم المتحدة. ممد من شأنه توتيه التهود الوطنية 
من أتل ضمدن إتدحة الفرصة لتميع األطفدل في العراق 

للحصول على تعليم نوعي.

عززج اليونيسف النُهج الشدملة لعدة قطدعدج إزاء التعليم، 
مثل تعليم المهدراج الحيدتية والمواطنة التي مكنج األطفدل 

والشدبدج والشبدب، كمد حسنج مرافق النظدفة الصحية 
والصرف الصحي لتوفير بيئدج أكثر أمدنًد في المدارس.

لقد أوتد التحول الرقمي سبال للوصول إلى األطفدل 
المستبعدين من التعلم، من خالل أدواج مثل التربية 

اإللكترونية وبرامج التدريب للمعلمدج والمعلمين الذين 
لم يكونوا على دراية بدستخدام األدواج الرقمية. كمد تعلّم 
مد يقدرب من 6،000 مدّرسة ومدّرس أيضد كيفية تعليم 

المهدراج الحيدتية والمواطنة والصحة العقلية والدعم 
النفسي االتتمدعي والتصدي للعنف ضد األطفدل والشدبدج 

والشبدب.

قدمج أربع محدفظدج بوضع خطط لقطدع التعليم، وأحدثج أربع 
محدفظدج أخرى خططهد لتوتيه الخدمدج التعليمية والتخطيط 

لألطفدل والتصدي آلثدر تغير المندخ. حيث تم توسيع نطدق 
نظدم معلومدج إدارة التعليم  لتوفير بيدندج موثوقة عن 2،570 

مدرسة مع تدريب أكثر من 5،000 مدّرسة ومدّرس على 
كيفية إدخدل البيدندج. يوفر هذا بيدندج التعليم الدقيقة الالزمة 

لوصول التعليم النوعي إلى تميع األطفدل.

شدركج المتتمعدج المحلية في إدارة 1،331 مدرسة 
لتحسين نوعية التعلم فيهد، حيث حصل العديد منهد على منح 

شدملة لتنفيذ خطط التحسين مثل تتديد الفصول الدراسية 
والمرافق للطدلبدج وللطالب ذوي اإلعدقة.

وفي حين أن العديد من األسر ترغب في ضمدن حصول 
أطفدلهد على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، فإن القليل من 
األطفدل العراقيين يمكنهم الحصول عليه. لذلك قدمج اليونيسف 
بدستقصدء نمدذج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تكون فعدلة 
من حيث التكلفة من أتل األطفدل لكي يتعلموا في المتتمعدج 

المحلية - وهو نموذج تم اعتمدده اآلن في العراق االتحددي من 
خالل المبددئ التوتيهية الصددرة رسميًد.

قدمج اليونيسف بإعددة أكثر من 28،000 طفل من المستبعدين 
من التعلم إلى اإلنخراط في التعليم، بمد في ذلك األطفدل الذين 

كدنوا خدرج المدرسة، والذين يعدنون من حدالج إنسدنية، والذين 
عدنوا من فقدان التعلم، أو الفتيدج المعرضدج لخطر عدم 

االنتقدل إلى المدرسة الثدنوية. وفي إقليم كردستدن العراق، قدمج 
"سيدسة إدمدج تعليم الالتئين" بإدمدج األطفدل الالتئين في 

نظدم التعليم العدم، في حين أّن حملة العودة إلى التعلم قد شتعج 
األطفدل على العودة إلى المدارس في محدفظتين من محدفظدج 

العراق االتحددية.
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النظرة المستقبلية، ستستفيد اليونيسف من التقدم المحرز في 
عدم 2022 لتعزيز النظم وبندء القدراج، واإلسراع بدلتحول 

الرقمي لدعم الحكومة في الوصول إلى تميع األطفدل، ووضع 

نهج مبتكرة لتوفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوسيع 
نطدق حمالج العودة إلى التعلّم لتشمل تميع المحدفظدج، وبندء 

القدراج الوطنية إلدارة التعليم في حدالج الطوارئ.

 التركيز
أدوات رقمية للتعلم

مكنج مبددرة التعليم اإللكتروني، التي وضعتهد اليونيسف 
واليونسكو مع وزارة التعليم 4،000 معلّمة ومعلّم )1،983 
إندث( من دعم األطفدل عن بُعد أثندء األزمدج والحفدظ على 

استمرارية التعلم.

وحتى عندمد ال يكون التعلم الحضوري ممكنًد، بسبب تفشي 
األمراض أو انعدام األمن أو العيش في مواقع ندئية، تعلم 

أسدتذة المدارس كيفية التدريس عن بُعد من خالل منهتيدج 
التدريس والتعلم التفدعلية على اإلنترنج والمصممة لعدلم 

اإلنترنج.

وبمد أن العديد من المعلمدج والمعلمين يفتقرون إلى 
مهدراج حدسوبية قوية، فقد طورج اليونيسف ومديريدج 

التعليم تدريبًد إضدفيًد على تكنولوتيد المعلومدج 
واالتصدالج لتعريفهم بدألدواج التي يحتدتون إلى 

تدريسهد.

وافقج وزارة التربية والتعليم في العراق االتحددية على 
إستمرار قندة EDU Kids-2 الفضدئية التي تعلج األطفدل 
في الصفوف 6-1 يتدبعون التعليم أثندء إغالق المدارس في 

ظل التدئحة وذلك بدعم من اليونيسف.

أصوات 
من الميدان

بصفته عضوا في لتنة إدارة مدرسة نهدري في أربيل، 
يقوم شكوان غفور بتنفيذ الخطط التي تتعل المدرسة مكدند 

يزدهر فيه األطفدل.

فمنذ تأسيس اللتنة، بدأج المدرسة بدلتحّول. الفصول 
الدراسية نظيفة وتديدة، والحمدمدج متدحة للطالب ذوي 

اإلحتيدتدج الخدصة. هندك ملعب ريدضي اآلن حيث يلعب 
الطالب كرة القدم والطدئرة.

يقول شيكوان: "تغيرج صحة أطفدلي العقلية". "بدتوا 
يأتون إلى المدرسة ويقضون وقتد طويال. ال بد أن يكون 

هذا الوقج مميزا بدلنسبة لهّن."

فرحة بندته في التعلم هي مكدفأته. تقول شدين البدلغة من 
العمر تسع سنواج: "نحن نحب المدرسة، ونحب التعليم".
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كل طفل محمي من 
العنف واالستغالل

81 في المائة من األطفال 
دون سن 14 سنة يتعرضون 

لالنضبدط العنيف8 

7 في المائة من األطفال والفتيات 
والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 

سنة منخرطون في عمدلة األطفدل9 

تم تسجيل حوالي 200 انتهاك 
جسيم بحق األطفدل في عدم 102022 

 المسائل الرئيسية
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بدعم من اليونيسف، استفدد األطفدل والشدبدج والشبدب 
والنسدء في السيدقدج اإلنسدنية وغير اإلنسدنية من الخدمدج 

الروتينية والمتخصصة لحمدية الطفل والعنف القدئم على 
النوع االتتمدعي.

لقد تم إحراز تقدم في إضفدء الطدبع المؤسسي على هذه 
الخدمدج في العراق االتحددي ومنطقة كردستدن العراق، 

بمد في ذلك تقديم تشريعدج لحمدية الطفل وإنشدء أو اعتمدد 
وحداج لحمدية الطفل تقوم بتستيل وتتبع وتوفير الخدمدج 

األسدسية لألطفدل المحتدتين إلى الحمدية. وبدإلضدفة إلى ذلك، 
فإّن نُظم المعلومدج اإلدارية المتعلقة بدلعنف القدئم على النوع 
االتتمدعي وحمدية الطفل قد أنشأج وسيلة لتتبع الحدالج وسد 

الثغراج في البيدندج.

وإّن نظدًمد تديًدا لرصد العمدلة توّصل إلى خلق القدرة على 
تطبيق معديير عمل األطفدل التي تم التصديق عليهد حديثد.

وقد أكملج اليونيسف مسًحد حول نظدم العدالة لألطفدل في إقليم 
كردستدن العراق لكي تتمكن من الفهم بشكل أوضح كيف أن 

االطفدل يخدلفون القدنون ومدذا يحدث بعد ذلك. وقد استرشدج 
هذه النتدئج بدلمبددئ التوتيهية المتعلقة بدلمحدكم المراعية للطفل 
وإطدر عمل لتحويل مسدر األطفدل عن االحتتدز. وإّن الوحدة 
الدراسية عن قضدء األحداث التي أُضيفج إلى المنهج الدراسي 

ألكدديمية الشرطة، تعل العدملين في الخطوط األمدمية على علم 
ببدائل احتتدز األطفدل.

تلقى مد متموعه 5،381 طفال وفتدة وفتى )645 فتدة( 
خدمدج عدالة مالئمة لألطفدل، وحصل 6،146 )3،086 

فتدة( على إثبدج لهويتهم من خالل التستيل المدني. وإّن 

الخدمدج المقدمة لألطفدل العدئدين من شمدل شرق سوريد 
قد مكنج 2،245 من األطفدل والفتية و137 من النسدء من 

إعددة إدمدج الحيدة السلمية وإعددة بندئهد.

وتعلّم نحو 36،334 من الرتدل والنسدء والفتيدن والفتيدج 
حمدية أنفسهم من الذخدئر المتفترة. ومع انخفدض التمويل، 

استكشفج اليونيسف نُهًتد تديدة لتوفير المعلومدج المنقذة للحيدة 
من خالل المعلمدج والمعلمين المدربين والمربين األقران.

النظرة المستقبلية، ستواصل اليونيسف تعزيز نهج العالقة 
الثالثية، الذي يربط بين األنشطة اإلنمدئية واإلنسدنية وأنشطة 

السالم عن طريق بندء القدرة على التكيف والحد من أوته 
الضعف. وإّن التغيير االتتمدعي والسلوكي سيعطي المتتمعدج 

المحلية القدرة على تولي مسؤولية حمدية الطفل ومنع العنف 
القدئم على النوع االتتمدعي. ومع إلغدء نشدط نظدم المتموعدج 

اإلنسدنية في نهدية العدم، ستبني اليونيسف القدرة المحلية على 
تنسيق الخدمدج وتقديمهد إلى األطفدل والشدبدج والشبدب األشد 
ضعفد، ومندصرة من تضرروا من الصراع المسلح ومن أفرج 

عنهم من االحتتدز.

النتائج الرئيسية

تم وضع مبادئ 
توجيهية وإطدر 

للتحويل في المحدكم 
مالئمين لألطفدل.

1،505 أطفال )173 فتدة( تم إطالق سراحهم 
دون قيد أو شرط، أو أنهوا مدة عقوبتهم، أو 

أطلق سراحهم أثندء االحتتدز السدبق 
للمحدكمة.

36،334 شخًصا )3،815 
امرأة؛ 11،787 فتدة( تعلموا 

حمدية أنفسهم من الذخدئر 
المتفترة.

تلقى 576،000 شخص 
)220،000 فتدة و 127،000 

امرأة( خدمة واحدة على األقل 
تدعمهد اليونيسف لحمدية األطفدل 

أو لمكدفحة العنف القدئم على 
النوع االتتمدعي.

جرت صياغة 
تشريعات لحماية 

حقوق الطفل وهي 
اآلن في صدد الموافقة عليهد 
في كل من العراق االتحددي 

وإقليم كردستدن العراق.
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 التركيز
إيجاد بدائل  لإلحتجاز

يواته أطفدل وشدبدج وشبدب العراق الذين يخدلفون 
القدنون خطر االحتتدز. ال يوتد في القدنون بدائل محددة 
لإلحتتدز حتى  في مد يتعلق بدألطفدل، كمد أنه ال يشير 

صراحة إلى العدالة اإلصالحية. أمد اآلن وبدعم من 
اليونيسف، يتري استعراض التشريعدج التي تحمي حقوق 

األطفدل في قضدء األحداث.

وفي إقليم كردستدن العراق، أفضج دراسة مسح للعدالة 
من أتل األطفدل إلى وضع مبددئ توتيهية مالئمة لألطفدل 

في المحدكم وإطدر للتحويل يتيح بدائل إلحتتدز األطفدل.

حدفظج المسدعدة القدنونية وخدمدج الرعدية الالحقة 
والصحة العقلية والدعم النفسي االتتمدعي على حقوق ورفده 

5،381 من األطفدل والشدبدج والشبدب )645 الفتيدج( 
المخدلفين للقدنون. وفي أعقدب المندصرة التي قدمج بهد 

اليونيسف والوكدالج الشقيقة لهد، أطلق سراح 1،505 من 
األطفدل والشدبدج والشبدب )173 فتدة(.

أصوات 
من الميدان

تعيش تيندن في مخيم ديبكة، بدلقرب من أربيل، وهو 
يأوي أكثر من 3،300 شخص نزحوا داخليًد بسبب 

الصراع.

تيندن فتدة في الثدلثة عشر من عمرهد، تقول: "لقد مرج 
سنة واحدة. تئج إلى هند مع امي وأخواتي". كند خدئفين 

من الخروج لوحدند، ألنند كند تددا ونشعر بدلوحدة".

وفي مكدن مالئم لألطفدل تدعمه اليونيسف، تتلقى 
تيندن اآلن خدمدج متخصصة في متدل حمدية الطفل 

واستشدراج نفسية إتتمدعية. عددج تيندن الى المدرسة. 
وقد وتدج شغفهد: الرقص. في الواقع، شكلج فرقة رقص 

مع أصدقدئهد.

"سأستمر في الرقص، ولن أتوقف ابًدا"، تقول تيندن.
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كل طفل يعيش في 
بيئة نظيفة وآمنة

يحتل العراق المرتبة 61 بين 163 
بلًدا من حيث مخدطر تغير المندخ11 

يُعد العراق البلد الثاني 

واألربعون األكثر ندرةً في 
تفتقر 50 في المائة من المياه في العدلم12  

المدارس العراقية إلى خدمدج الميده 
والصرف الصحي والنظدفة الشخصية 

األسدسية13 

 المسائل الرئيسية
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في العدم 2022، دعمج اليونيسف أنظمة لإلشراف على 
التنفيذ العددل لخدمدج الميده والصرف الصحي والنظدفة 

الصحية وتقديمهد في عصر تغير المندخ – والتحول الرقمي، 
وذلك من أتل رصد الميده وحفظهد بفعدلية، وتقديم خدمدج 

أفضل لألطفدل والشدبدج والشبدب، وإيتدد حلول مبتكرة 
للتحديدج المندخية.

وأوتد تحليل مسح الطبيعة المندخية لألطفدل، إلى تدنب 
دراسة إستقصدئية قدمج بهد البلديدج حول خدمدج الميده 

والصرف الصحي والنظدفة الشخصية، وتقييم لمرافق الميده 
والصرف الصحي والنظدفة الشخصية في مد يقدرب من 

23،000 مدرسة ومرفق للرعدية الصحية، أدلة من شأنهد 
أن تدعم الخدمدج الذكية مندخيدً ليعيش كل طفل في بيئة 

نظيفة وآمنة.

وفي إقليم كردستدن العراق، تم إضفدء الطدبع المؤسسي 
على تخطيط سالمة الميده ورصد تودتهد من خالل إنشدء 
لتنة لخطة سالمة الميده. وأترى موظفو الحكومة المحلية 
تحليالج لتقييم مخدطر المندخ في ثالث محدفظدج وأعدوا 

خطط عمل بيئية محددة التكدليف لتوفير إمداداج ميده مأمونة 
وموثوقة في سيدق تغير المندخ.

تّم اختبدر سلسلة من المخططدج المبتكرة القددرة على 
التكيف مع المندخ، مثل تتميع ميده األمطدر إلدارة 

الميده الذكية مندخيدً والتي تفيد 12000 شخص. واعتمد 

الموظفون الحكوميون على الخبرة في تصميم شبكدج الميده 
لتقليل فقدان الميده بنسبة 15 في المدئة في سبع محدفظدج 

شحيحة الميده، وصمموا نظدًمد أكثر عدالً لتقنين الميده 
لـمليوني شخص.

استفدد الطالب والمرضى من المرافق المدرسية والصحية 
النظيفة والمأمونة، مع استمرار إمداداج الميده ومرافق 

معدلتة النفديدج الخطرة، في حين أن 119،629 شخًصد 
من الذين يعدنون من حدالج إنسدنية قد حصلوا على الميده 

النظيفة.

النظرة المستقبلية، ستعمل اليونيسف على تهيئة بيئة تدعم 
تخطيط الميده والصرف الصحي والنظدفة الصحية الذي يركز 

على األطفدل والشبدب ويتمتع بدلمرونة المندخية ويسترشد 
بدلنتدئج - مع خطط قطدعية لتوتيه االستثمدر في الميده 

والصرف الصحي والنظدفة الشخصية، والتنسيق الحكومي 
القوي والقيددة، والتخطيط لضمدن أن توفر كل مدرسة ومرفق 

صحي في العراق بيئة نظيفة وآمنة لألطفدل.

النتائج الرئيسية

ترى إضفدء الطدبع المؤسسي 
على تخطيط سالمة المياه 

ورصد تودتهد في إقليم 
كردستدن بدلعراق، وأنشئج 

لتنة لسالمة الميده.

استفدد المرضى في 
39 مرفقاً صحياً من 

المرافق الصحية المأمونة 
من خالل توفير مرافق الميده 
والصرف الصحي والنظدفة 

الشخصية.

156،000 من تالميذ المدارس 
تعلموا في بيئدج مدرسية أنظف 

وصحية أكثر مع مرافق أسدسية للميده 
والصرف الصحي والنظدفة الشخصية.

حصل 1,49 
مليون شخص على 
الميده المدارة بأمدن 

و437،000 حصلوا 
على المرافق الصحية المدارة 

بأمدن.

قدم تحليل مسح الطبيعة المناخية 
لألطفال والشابات والشباب دليالً 

على آثدر تغير المندخ عليهم.  
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 التركيز
إبتكارات من أجل التكيف مع تغير المناخ

في عصر تغير المندخ، يواته األطفدل والشدبدج والشبدب 
ندرة الميده التي تتعل من الصعب الحفدظ على بيئة نظيفة 

وصحية.

إّن المشدريع الريددية التي نفذج مع قسم المشورة التقنية 
لليونيسف، ومع الموارد الحكومية ومع خبرة القطدع الخدص 

في عدم 2022، قد حققج مسدراج إلدارة الموارد المدئية 
على نحو مستدام.

شملج تلك المشدريع الريددية شبكدج الميده التي تعمل 
بدلطدقة الشمسية، ومعدلتة النفديدج الطبية، وتحلية ميده 
البحر للمدارس، ومعدلتة ميده الصرف الصحي وإعددة 

التدوير، وتتميع ميده األمطدر، وتغذية طبقدج الميده 
التوفية، حيث استكملج بدلرصد الرقمي.

وشملج كذلك نظدًمد رائًدا من أتل القضدء على هدر الميده 
العذبة في البصرة، وقد تم تركيبه في محطة لمعدلتة 2000 

متر مكعب من الميده في السدعة وتوفير مد يكفي من الميده 
لـصدلح 8000 منزل إضدفي.

أصوات
من الميدان

عبد العليم هو أحد الشبدب الذين يعيقون آثدر تغير المندخ 
في البصرة. ففيمد كدن يقود فريقًد أترى بحثًد تشدركيًد 

حول ندرة الميده في المدينة، وتد أن الندس في البصرة 
لديهم القليل من الوعي بهذه القضية المهمة.

وانطالقد من هذه النتدئج، يقوم عبد العليم اآلن بتوعية 
أقرانه حول أهمية استخدام الميده بعندية، الفتًد إلى طرق 

المحدفظة على البيئة في الحيدة اليومية.

يقول عبد العليم: "أطمح إلى مواصلة دراستي وتحويل 
البصرة إلى مد كدنج عليه - مكدن أكثر مراعدة للبيئة 

وأكثر صحة".
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كل طفل لديه فرصة 
عادلة في الحياة

يعيش في العراق حوالي طفل 
واحد من كل طفلين في 

فقر متعدد األبعدد14 

2 من أصل 5 أطفال عراقيين 
يواتهون فقرا مدليد بسبب تدئحة فيروس 

كوفيد-1519 

 المسائل الرئيسية
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في عدم 2022، قدم مؤشر الفقر متعدد األبعدد، المعدل على 
حسب احتيدتدج األطفدل، دليال حدسًمد على االستبعدداج 

التي يعدني منهد األطفدل والشدبدج والشبدب األكثر ضعفًد في 
العراق.

رًدا على ذلك، وفرج اإلصالحدج الحكومية التدرية في 
متدل اإلدارة المدلية العدمة فرصة لوضع األطفدل في 

صلب مخصصدج الميزانية. ودعمج اليونيسف استعراضد 
يركز على األطفدل لإلنفدق الحكومي في ثالثة قطدعدج 
رئيسية )الميده، والمرافق الصحية والنظدفة الشخصية، 

والتعليم، والحمدية االتتمدعية( لتحديد الفرص، ووضعج 
لوحة إرشددية لوزارة المدلية لتتبع النفقدج التي تركز على 

األطفدل.

يغطي برندمج شبكة األمدن االتتمدعي في العراق حدليد 
حوالي 4،500،000 طفل. ومع اكتسدب إصالح الحمدية 

االتتمدعية زخًمد، دعمج اليونيسف تطوير نظدم المعلومدج 

اإلدارية الخدص بشبكدج األمدن االتتمدعي لدعم التوزيع 
المنصف والفعدل للموارد من أتل إقليم كردستدن العراق، 

وقدمج بتتربته في دهوك.

وتم توليد أدلة وأبحدث حدسمة تسترشد بهد في وضع 
السيدسدج والبرامج االتتمدعية في البلد.

النظرة المستقبلية، ستربط اليونيسف الحمدية االتتمدعية بدلنمدء 
في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل برامج تتريبية تُمنح 

لألطفدل. فبينمد يقوم العراق بوضع اإلستراتيتية الوطنية للحمدية 
االتتمدعية بدعم من اليونيسف وفريق األمم المتحدة القطري، 
ستسعى اليونيسف إلى تعزيز استتدبتهد للصدمدج في مواتهة 
تغير المندخ. سيستمر التحول الرقمي مع ربط نظم المعلومدج 

اإلدارية بنظم قطدعية أخرى.

النتائج الرئيسية

أبرز استعراض يركز على األطفال 
لإلنفاق الحكومي في ثالثة قطدعدج 

إتتمدعية الفرص المتدحة لوضع 
موضوع األطفدل في قلب التمويل العدم.

وقد أنتزج أدلة وأبحاث هدمة لإلسترشدد بهد في تصميم 
السيدسدج والبرامج: مسح حول الحمدية االتتمدعية، وتقييم 
نظدم إدارة معلومدج  شبكة األمدن االتتمدعي، وتقييم لمدى 

مراعدة األطفدل لبرندمج شبكة األمدن االتتمدعي، 
وتقييم للقوى العدملة في متدل الخدمدج االتتمدعية.

تم وضع الصيغة النهائية ألول 
مؤشر متعدد األبعاد للفقر تم تعديله 
على حسب احتيدتدج االطفدل في 
العراق، ممد يوفر بيدندج عن حدالج الحرمدن 

الذي يعدني منه األطفدل األكثر ضعفًد في 
العراق.

قدمج إلى وزارة المدلية لوحة 
معلومات لتتبع النفقات التي 

تركز على األطفدل، وذلك 
بدعم من اليونيسف.
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تعزيز تنسيق وإدارة 
الشؤون اإلنسانية

2،5 مليون شخص، بينهم 1،1 مليون طفل، 
بحدتة الى مسدعدة إنسدنية16 

1،2 مليون عدئد بحدتة الى مسدعدة إنسدنية17 

 المسائل الرئيسية
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كونهد تزء من الفريق القطري للعمل اإلنسدني، دعمج 
اليونيسف االنتقدل إلى التنسيق الذي تقوده الحكومة. فتوقفج 
المتموعدج اإلنسدنية، وأنشئج آليدج للتنسيق في الوزاراج 

الحكومية. تم إنشدء آليدج تنسيق مشتركة بين الوزاراج 
لتنسيق موضوع الميده والصرف الصحي والنظدفة الشخصية 
في الوزاراج االتحددية في العراق ووزاراج إقليم كردستدن 
العراق، وبحلول نهدية عدم 2022، قدمج ثالث محدفظدج 

بإنشدء هيدكل فعدلة إلدارة الطوارئ. وتم تسليم معظم خدمدج 
الميده والصرف الصحي والنظدفة الشخصية في مخيمدج 
الندزحين داخليًد إلى الكيدندج الحكومية، وخدصة في إقليم 

كردستدن العراق.

كمد تم أيضد إنشدء آليدج للتنسيق في حدالج الطوارئ في 
وزاراج التربية والتعليم، بينمد استمر العمل مع وزارة 

العمل والشؤون االتتمدعية إلنشدء وحداج لحمدية الطفل 
على المستوى الوزاري ومستوى المحدفظدج.

عملج اليونيسف مع مفوضية األمم المتحدة لالتئين وحكومة 
إقليم كردستدن العراق لتنفيذ سيدسة إدمدج تعليم الالتئين، 

وتلب تميع األطفدل الالتئين في إقليم كردستدن العراق إلى 
نظدم التعليم العددي. وقد تم دمج الصفوف األربعة األولى في عدم 

2022، وستتبعهد المزيد من الصفوف الحقًد.

قدمج اليونيسف والمنظمة الدولية للهترة بترؤس الفريق 
التقني العدمل على تنفيذ اإلطدر العدلمي في العراق الذي 
ينسق عودة المواطنين العراقيين من شمدل شرق سوريد.

إّن الدعم اإلنسدني المستمر قد مّكن األطفدل العدئدين من 
شمدل شرق سوريد والالتئين واألسر الندزحة في المخيمدج 
والمتتمعدج المضيفة من االستفددة من الخدمدج األسدسية. 

وفي عدم 2022، تلقى 11،760 طفال معداج شتوية 
لحمديتهم، وتلقى 453،080 شخًصد رسدئل بشأن الحفدظ 

على رفدههم والحصول على الخدمدج.

النظرة المستقبلية، ستواصل اليونيسف دعم الحلول الدائمة 
والمرحلة االنتقدلية في الوقج الذي تضطلع فيه الحكومة بدور 
قيددي في تنسيق المسدعدة اإلنسدنية؛ ودعم عملية العودة من 

شمدل شرق سوريد؛ وتقديم المسدعدة إلى الفئدج األكثر ضعفًد مع 
إدمدج الخدمدج في الخطط الحكومية.

النتائج الرئيسية

حصل 73،873 طفال ومقدمي 
الرعدية لهم على خدمدج الصحة 
النفسية والدعم النفسي االتتمدعي.

تلقى 265،595 شخًصا مد يكفي من المدء 
اآلمن للشرب والطبخ والنظدفة الشخصية. 

حصل 668،366 طفال وامرأة 
يعدنون من حدالج إنسدنية على الرعدية 

الصحية األولية في المرافق التي تدعمهد 
اليونيسف.

استفدد 290،098 طفال من 
التعليم الرسمي أو غير 

الرسمي.
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الشابات 
والشباب

بطالة الشابات والشباب: 35.8 
في المائة - أكثر من ثالثة 

أضعدف معدل البدلغين18 

1 من كل 4 من  الشباب و 1 من 
كل 2 من الشابات ال يعملون أو يدرسون أو 

يعدني ما يقرب من 1 من كل يتدربون19 

5 الشابات والشباب من االكتئدب أو 
القلق20 

 المسائل الرئيسية
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بفضل الدعم التقني والمدلي المقدم من اليونيسف، قدمج 
الحكومة والشركدء بتنفيذ رؤية الشدبدج والشبدب لعدم 

2030 وتهيئة الظروف الالزمة لهم للتعلم والكسب وقيددة 
التنمية في متتمعدتهم المحلية.

لقد اكتسب الشبدب والشدبدج الذين تتراوح أعمدرهم بين 
10 سنواج و 24 سنة األدواج الالزمة ليكونوا أعضدء 

فدعلين في المتتمع من خالل تعليم المهدراج الحيدتية 
والمواطنة والمهدراج الالزمة للعمل وتنظيم المشدريع، وقد 
قُّدمج هذه االدواج عن طريق مختبراج االبتكدر ومراكز 
الشدبدج والشبدب وتواز السفر التعليمي ووسدئل التواصل 

االتتمدعي.

صمم الشبدب والشدبدج المبددراج المتتمعية وقددوهد، بمد 
في ذلك حمالج المندصرة وتعليم األقران بشأن المسدئل 
المتعلقة بتغير المندخ، والتمدسك االتتمدعي، والصحة 

العقلية، وتعدطي المخدراج، والتعلم والمهدرة، والمسدواة 
بين النوع االتتمدعي. فمن خالل البرندمج الوطني 

للتطوع الشبدبي، قدم الشبدب والشدبدج بدور نشط في بندء 
متتمعدتهم. ومن المقرر بدء التشغيل عبر اإلنترنج في عدم 
2023، وسيتم نشر هذه الفرصة في تميع أنحدء العراق .

النظرة المستقبلية، ستواصل اليونيسف تعزيز تنفيذ رؤية 
الشدبدج والشبدب لعدم 2030، وبندء القدراج من أتل توفير 
خدمدج مستدامة للفئدج األكثر ضعفًد، وتيسير انتقدل الشدبدج 
والشبدب إلى سوق العمل، وتوفير الفرص بوصفهم صدنعي 

التغيير في المتتمعدج المحلية وصنع القرار.

النتائج الرئيسية
قدم 41،814 شابًا من 

الفئات الضعيفة )17،955 
فتدة وامرأة( ببندء المهدراج 

لتحسين قدبليتهم للتوظيف 
من خالل مختبراج االبتكدر 

وتوازاج السفر التعليمية 
وقنواج أخرى.

التزم 4،929 
شابًا )1،718 
فتدة( بتحسين 

متتمعدتهم المحلية من خالل 
المنبر الوطني للتطوع 

الشبدبي.

طبق مد يقرب من 122،000 
من الشابات والشباب 

المستضعفين )55،690 فتدة( 
من 10 محدفظدج، مد تعلموه من 

المهدراج الحيدتية والتثقيف في متدل 
المواطنة ومهدراج الحيدة والتربية 

الوطنية من أتل تحديد القضديد وقيددة 
مبددراج المتتمع والمندصرة والتعليم.

 التركيز
جواز السفر التعليمي

تواز السفر التعليمي هو طريق الشدبدج والشبدب الكتسدب المهدراج التي يحتدتون إليهد لبندء مستقبلهم. في العراق، تم 
تقديم دروس ممزوتة وعبر اإلنترنج للشدبدج والشبدب واألطفدل لتعلم المهدراج األسدسية للمدرسة وللعمل، مثل الريدضيدج 

والمهدراج الرقمية والمسدواة بين النوع االتتمدعي والمهدراج الحيدتية والمواطنة.

وفي عدم 2022، اكتسب 4،971 شدبة وشدبًد المهدراج الالزمة وأسسوا القدرة على العمل بدستخدام تواز السفر التعليمي، 
بمد في ذلك 1،907 فتيدج.

بقيددة اليونيسف ووزارة التربية والتعليم في العراق، وبدلشراكة مع شركة مديكروسوفج وتدمعة كدمبريدج، أتدحج توازاج السفر 
التعليمية فرًصد للتعلم والنمو لألطفدل والشدبدج والشبدب المستضغفين، بمد في ذلك أولئك الذين يعيشون في المندطق الندئية، أو في 

المتتمعدج المحلية المشردة والمضيفة.
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النوع االجتماعي

يحتل العراق المرتبة 154 من بين 
156 دولة في مؤشر عدم المسدواة 

بين النوع االتتمدعي21 

1 من كل 10 فتيات في 
العراق ال ينتقلن من المدرسة االبتدائية 

إلى الثدنوية22 

أكثر من 1 من كل 4 نساء في 
العراق متزوتة في عمر الطفولة23 

 المسائل الرئيسية
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إن النوع االتتمدعي، واالحتيدتدج المحددة للفتيدج والنسدء، 
هي من األمور األسدسية لعمل اليونيسف في العراق، وهي 
مرتبطة ارتبدطد وثيقد بمهمتهد. واليونيسف ملتزمة بتحديد 
الفرص المتدحة لمواتهة األسبدب التذرية لعدم المسدواة 

بين النوع االتتمدعي واالستثمدر في نهج التحول بين النوع 
االتتمدعي من أتل إحداث تغيير نوعي .

وفي عدم 2022، ركزج اليونيسف على منع العنف القدئم على 
النوع االتتمدعي والتصدي له وتمكين الشدبدج؛ ومن ثم إرسدء 
األسدس للعمل المعتل بشأن التدخالج التحويلية لزواج األطفدل.

وفي تميع برامتهد، تتحدى اليونيسف معديير النوع 
االتتمدعي التقييدية، وتتوسع في الشراكدج مع المنظمدج 

الحكومية والمنظمدج التي تقودهد النسدء والتي تركز 
على الفتيدج من أتل إحداث تغيير في النوع االتتمدعي 
يركز على الفئدج المستضعفة من السكدن. وإّن تدريب 

الموظفين على المسدواة بين النوع االتتمدعي ومنع االعتداء 
واالستغالل القدئم على النوع االتتمدعي يكفل أن يبقى النوع 

االتتمدعي في صميم كل مد نقوم به.

النتائج الرئيسية
تم مسدعدة 91،000 امرأة 
وفتاة في التخفيف من 

مخدطر العنف القدئم 
على النوع االتتمدعي 
والوقدية منه والتصدي 

له.

أظهر 93،135 طفال 
)40،828 فتدة( فهًمد 

للمواقف اإليتدبية المتعلقة 
بدلنوع االتتمدعي.

تم دعم 3،983 فتاة 
للعودة إلى التعليم من 

خالل حمالج التعلم.

أصوات 
من الميدان

تحملج سدرة* التي أُتبرج على الزواج عندمد كدنج طفلة وهي اآلن أم ألربعة أطفدل، 18 سنة من العنف من زوتهد. كدنج 
تتربتهد فظيعة للدرتة التي تعلتهد تحدول إشعدل الندر في نفسهد.

عندمد أُدخلج إلى المستشفى بعد محدولة االنتحدر، تواصلج مع مركز النسدء والفتيدج الذي تدعمه اليونيسف والذي يقدم الدعم 
للتصدي للعنف القدئم على النوع االتتمدعي.

وبمسدعدة الدعم الطبي والقدنوني والنفسي واالتتمدعي الذي يقدمه المركز، تمكنج سدرة من استعددة السيطرة على حيدتهد.

تقول سدرة بدبتسدمة: "آمل أن أُلهم النسدء والفتيدج األُخريدج أن يطلبن الدعم ويتحدثن".

*تم تغيير األسمدء لحمدية الخصوصية.



30    |   اليونيسف في العراق التقرير السنوي 2022: لكّل طفل  

تعزيز السلوكيات 
اإليجابية

سدرعج اليونيسف في تحولهد االستراتيتي نحو نهج محوره 
اإلنسدن لتشتيع األُسر والمتتمعدج المحلية على اتبدع 
سلوكيدج إيتدبية، مع تدخالج نشطة محورهد المتتمع 

المحلي والتي تعتمد على مشدركة المتتمع المحلي من أتل 
إحداث تغيير إتتمدعي وسلوكي مستدام.

لقد تمحور التركيز في عدم 2022 على توفير األدلة والبحث 
العلمي السلوكي بشأن دوافع تغيير السلوك. وأترج اليونيسف 

ستة مشدريع بحثية إتتمدعية وسلوكية، وعززج نتدئتهد 
بأدواج استمدع على اإلنترنج وتتبع لإلشدعدج من أتل فهم 
أفضل للقراراج التي يتخذهد الندس وبدلتدلي تصميم طريقة 

للتواصل الشخصي وعبر اإلنترنج وفقًد لذلك.

لقد استخدمج اليونيسف هذا النهج لتشتيع السلوكيدج المنقذة 
للحيدة، بمد في ذلك الوقدية من فيروس كوفيد-19 والتطعيم 

والتحصين الروتيني. كمد عدد األطفدل المستبعدون من التعليم 
خالل التدئحة إلى المدارس، واكتسبج المتتمعدج أدواج 

للمشدركة في التخطيط واإلفددة بآرائهم.

النظرة المستقبلية، ستنفذ اليونيسف استراتيتيتهد التديدة 
للتواصل بشأن التغيير االتتمدعي والسلوكي، وتعيّن 

الفئدج ذاج األولوية، وتعيد التركيز على معدلتة المعديير 
االتتمدعية، وتحّول نهتهد بشأن التواصل الدقيق في 
موضوع فيروس كوفيد19- بدعتمدد متموعة رسدئل 

وحمالج تستهدف متموعدج محددة.

النتائج الرئيسية

10،000 شخص 
تلقوا تطعيمات خالل 

المندسبدج الدينية الكبرى 
بدلشراكة مع الزعمدء الدينيين.

وضعج استراتيجية المسدءلة 
أمدم السكدن المتضررين، وتم 
تدريب 200 منظمة شريكة 

وآليدج لتيسير إشراك المتتمع المحلي 
ومسدءلته.

4000 عامل في متدل 
الصحة وحمدية 

الطفل تعلموا تطبيق 
مبددئ التغيير 

االتتمدعي والسلوكي.

20،000 طفل 
التحقوا بدلمدارس 

بعد مشدركة المتتمع 
المحلي حول مسألة تعليم 

الفتيدج.

50،000 شاب انخرطوا في 
أربع حمالج للتعبئة 

االتتمدعية.

86 في المائة من 
سكدن العراق تعلموا 

كيفية حمدية أنفسهم من فيروس 
كوفيد19- من خالل الرسدئل 
المنقذة للحيدة عبر التواصل 
الشخصي والرقمي ووسدئل 

اإلعالم.
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 المناصرة 
والتواصل

في عدم 2022، رسخج اليونيسف، من خالل المندصرة 
والتواصل، موضوع حقوق الطفل في ذهن التمهور عبر 
وسدئل اإلعالم، حيث أشركج 1.7 مليون شخص بترويج 
أصواج األطفدل والشدبدج والشبدب، ودعم التدريب المقدم 
للشركدء الرئيسيين، بمد في ذلك وزارة الصحة، من أتل 

االتصدل االستبدقي بدلرسدئل وفقد لمهمة اليونيسف.

حددج اليونيسف تغير المندخ والنمدء في مرحلة الطفولة المبكرة 
كأولويدج للمندصرة. وفي يوم الطفل العدلمي، عيّن شدبدن همد 
توقد البكري ومتتبى الشدوي، على التوالي، مندصرين لقضديد 

الشدبدج والشبدب وخدصة القضديد المتعلقة في النمدء في مرحلة 
الطفولة المبكرة وتغير المندخ. إنهم يعملون على إدخدل منظور 
الشدبدج والشبدب العراقي إلى هذه القضديد الحدسمة، ويتحدثون 

في ندوة حول تغير المندخ في تدمعة التكنولوتيد، ويقومون 
بصنع مقدطع فيديو ليشدركوا بهد على المستوى الوطني في قمة 

األمم المتحدة لتغير المندخ، ويعقدون اتتمدعدج في التمعية 
العدمة لألمم المتحدة، ويحيون ذكرى األسبوع العدلمي للرضدعة 

الطبيعية واألسبوع العدلمي للتحصين.

لقد أبرزج منظمة اليونيسف، على الصعيد العدلمي، عملهد في 
العراق مع األطفدل المستضعفين المتأثرين بدلمتفتراج من 

مخلفدج الحرب، من خالل متموعة متعددة من وسدئل اإلعالم، 
للدعوة إلى إنهدء األسلحة المتفترة في المندطق المأهولة 

بدلسكدن، دعًمد إلعالن دولي تقوده أيرلندا.

استمر تقديم التوعية بشأن العمل المتعلق بدلمعديير 
االتتمدعية الضدرة المتصلة بدلنوع االتتمدعي، ووضعج 

عدة قصص تهدف إلى زيددة الوعي بشأن المواعيد الرئيسية 
في التدول، بمد في ذلك اليوم الدولي للمرأة و 16 يوًمد من 

األنشطة ضد العنف القدئم على النوع االتتمدعي.

النتائج الرئيسية
تولى شدبدن، همد توقد البكري ومتتبى 

الشدوي المدافعة عن مواضيع النمدء في 
مرحلة الطفولة المبكرة وتغير المندخ، كأول 

مناصرين شبابيين لليونيسف في العراق.

عرضج ستة قصص من العراق 
في الدعوة إلى المندصرة العدلمية 

التي نظمتهد اليونيسف بشأن األسلحة 
المتفترة في المندطق المأهولة بدلسكدن، وذلك 

دعًمد إلعالن دولي أصدرته أيرلندا.

إّن أحداث يوم الطفل العالمي يضع 
األطفدل في محور اإلهتمدم، مع إضدءة 

المعدلم العدمة بدللون األزرق وبروز 
األطفدل بدل الشخصيدج العدمة.

أُتيحج الفرصة لـ 10 ماليين 
من مشاهدي التلفزيون لمشدهدة 

الرسدئل التي تزيد الوعي بدلقضديد 
المتعلقة بدألطفدل.
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الشراكات
بقي التمويل المرن لسنواج متعددة والشراكدج ذاج القيم 

المشتركة عدمال حدسًمد في تحقيق نتدئج إيتدبية لصدلح 
األطفدل في العراق.

وكدن الشركدء الرئيسيون في تحقيق النتدئج لصدلح األطفدل 
والشدبدج والشبدب هم الكيدندج الحكومية في العراق 

االتحددية وإقليم كردستدن العراق وصوال إلى مستوى 
المحدفظدج والمستويدج المحلية، والمؤسسدج األكدديمية في 
العراق وخدرته، ووكدالج األمم المتحدة، والمنظمدج غير 
الحكومية، والمنظمدج التي تقودهد المرأة، والقطدع الخدص.

وقد أدج شراكدج القطدع الخدص، بمد في ذلك مع شركة 
زين، وشركة دايو المحدودة، وتمعية المصدرف العراقية 
وتمعية مرافق الميده في البلدان العربية، إلى توسيع نطدق 
الوصول الرقمي للرسدئل المنقذة للحيدة، وأتدحج الوصول 

إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ودعمج حمالج تعل 
المدارس صديقة للبيئة، وحسنج ممدرسدج إدارة الميده.

تعدونج اليونيسف ووكدالج األمم المتحدة الشقيقة تعدونًد 
وثيقد لتأمين حقوق الطفل في الصحة والتعليم والحمدية 

والبيئة اآلمنة من خالل شراكدج مع منظمة الصحة العدلمية 

ومنظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالتئين والبنك الدولي ومكتب المنسق المقيم. 

وفي إطدر البرندمج المشترك بين االتحدد األوروبي واألمم 
المتحدة بشأن الحمدية االتتمدعية، تعدونج اليونيسف 

وبرندمج األغذية العدلمي ومنظمة العمل الدولية بشأن 
إصالح الحمدية االتتمدعية وتوسيع إطدرهد، بمد في 

ذلك اإلصالحدج المالئمة لإلعدقة. وفي إطدر البرندمج 
المشترك الذي تموله هولندا، تعدونج اليونيسف مع منظمة 
العمل الدولية لدعم الشدبدج والشبدب المستضعفين في بندء 

المهدراج الالزمة لهم  للدخول في سوق للعمل.

أمد في إطدر برندمج اليونيسف المتعلق بدإلدمدج المحلي 
لتعزيز القدراج المحلية، فقد شدركج اليونيسف مع 21 

منظمة محلية غير حكومية ومنظمدج من المتتمع المدني، 
واستخدمج مبلغ 18.86 مليون دوالر أميركي من خالل 
الشراكدج مع هذه المنظمدج المحلية والحكومية. وقد أدج 

الشراكدج المستحدثة مع القطدع الخدص من مد يزيد عن 5 
ماليين دوالر. 

لقد حدفظج اليونيسف على شراكدج وثيقة مع التهدج 
المدنحة، وعقدج اتتمدعدج منتظمة وبعثدج ميدانية إلبقدء 
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الشركدء على علم بدلنتدحدج واالحتيدتدج والفرص على 
أرض الواقع. وقد تم تلقي مد يقرب من 88 مليون دوالر 
أمريكي كتمويل تديد. وكدن من بين المدنحين الرئيسيين 

في عدم 2022 كل من كندا والمفوضية األوروبية وألمدنيد 
من خالل بنك التنمية األلمدني وهولندا والواليدج المتحدة. 

حيث تم اإلستتدبة للمتطلبدج السنوية للبرندمج القطري 
بدلكدمل، وأنشئج شراكدج تديدة متعددة السنواج مع ألمدنيد 

من خالل صندوق النقد الدولي واالتحدد األوروبي وكندا. 
وقد حصلج اليونيسف على 1.28 مليون دوالر من التمويل 

اإلنسدني المحدد النطدق و826،000 دوالر أميركي من 
التمويل المحدد النطدق. إّن المرونة في تدفق التمويل قد مّكن 

اليونيسف من االستتدبة بسرعة لالحتيدتدج العدتلة وسد 
الثغراج من أتل تحقيق نتدئج لصدلح األطفدل.

وعلى الرغم من تراتع أنمدط التمويل اإلنسدني، تلقج 
اليونيسف أكثر من 44 مليون دوالر أمريكي لتقديم 

المسدعدة اإلنسدنية لالستتدبة لفيروس كوفيد-19، وللندزحين 
داخليًد والمتتمعدج المضيفة، والالتئين السوريين.

كدن التنفيذ المدلي قويًد حيث تم صرف 85،140،374 
دوالًرا أميركيًد من التمويل خالل عدم 2022.

وفي عدم 2023، ستحتدج اليونيسف إلى 92.2 مليون 
دوالر أميركي لتمويل المسدعداج اإلنسدنية في دعم الالتئين 

والعدئدين والندزحين داخليد في العراق. وبدلنسبة للسنتين 
المتبقيتين من برندمتهد القطري، تبلغ احتيدتدج اليونيسف 

من التمويل 126.4 مليون دوالر.

التمویل المستخدم 

$41.5 ملیون

$41.4 ملیون

$2.1 ملیون

مصادر أُخرى - منتظمة

مصادر أُخرى – طوارئ

مصادر منتظمة - ثابتة
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البيانات 
واألدلة

إّن توفير المعرفة الالزمة التخدذ القراراج القدئمة على األدلة 
قد مّكن من التوتيه الفعدل للموارد المحدودة نحو أشد األطفدل 

والشدبدج والشبدب ضعفًد. كمد قدمج التقييمدج والبحوث 
والدراسدج رؤى عن كيفية تحقيق نتدئج أفضل لألطفدل.

وكفل تحسين رصد البرامج أن تكون برامج اليونيسف في 
طريقهد إلى تحقيق نتدئج لصدلح األطفدل. وإّن خمسة تقدرير 

رصد موحدة األسدس قد أّدج إلى تعدون قوي بين البرامج 
من أتل العمل معًد، وتقييم التقدم المحرز، والبقدء على قدر 

المسؤولية أمدم األطفدل والشدبدج والشبدب واألسر التي 
تسعى إلى االستفددة منهد.

النتائج الرئيسية

تم تنفيذ 92 
في المائة من 

إتراءاج استتدبة اإلدارة 
للتقييمدج الثالثة في الفترة 

.2020/2021

بدأ تطوير قدراج التقييم الوطنية 
بتبادل المعلومات في ما بين 

بلدان الجنوب من خالل تمعيدج 
تقييم منطقة الشرق 

األوسط وشمدل 
أفريقيد.

تم إنتدز التقييم الرئيسي 
اإلنساني لموضوع المياه 

والصرف الصحي والنظافة 
الشخصية ونوقشج نتدئته 
في حلقة عمل تديدة ألصحدب 

المصلحة.

النظرة إلى المسح العنقودي المتعدد المؤشرات

بدأج اليونيسف في عدم 2023 األعمدل التحضيرية لتولة تديدة من المسح العنقودي المتعدد 
المؤشراج، بدلتوافق مع حكومة العراق في تقدسم التكدليف. سيوفر ذلك بيدندج شدملة عن 

حدلة األطفدل، وسيشمل هذا النهج االبتكدري للمسح العنقودي المتعدد المؤشراج تمع البيدندج 
بشكل متكرر استتدبة لالحتيدتدج المتغيرة.
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الشؤون اإلدارية
تسيير الشؤون اإلدارية

واصلج االتتمدعدج االستراتيتية لليونيسف اإلشراف على 
تميع العمليدج وقددج تنفيذ البرامج مع الحفدظ على المرونة 
لضمدن سالمة الموظفين أثندء األزمدج السيدسية وعند عدم 

تمكنهم من الوصول إلى المكدتب. وقد تم تحسين خدمدج 
تكنولوتيد المعلومدج وفعدلية التكدليف، مع دعم استمرارية 
تصريف األعمدل من خالل فريق استتدبة حيوي محدث 

الستيعدب التغييراج في الموظفين.

إدارة الشؤون المالية

كدن موضوع التوفير في التكدليف من أولويدج اليونيسف 
في عدم 2022،  وذلك في  كل من اإليتدراج، والتخزين، 

وعقود التنسيق، والخدمدج الهدتفية والمصرفية. وبفضل 
زيددة الكفدءة وخفض التكدليف التشغيلية، حققج اليونيسف 
وفوراج تتدوزج 363،000 دوالر أميركي، مع الحفدظ 
على الدعم اإلداري الكدمل لبرامج اليونيسف، بمد في ذلك 

تكدليف السفر الضروري.

الموارد البشرية

تم إعددة تقييم هيدكل الموظفين ومسؤوليدتهم بعد إدخدل 
تعديالج على البرندمج القطري. وتم تعيين موظفين تدد 
بسرعة، حيث انخفض متوسط وقج التعيين من 84 يوًمد 

في عدم 2021 إلى 35 يوًمد فقط. واستمر االهتمدم بوتود 

تنوع بين النوع االتتمدعي للموظفين المحليين ممد حدا 
بدليونيسف للتعدون مع متطوعين من األمم المتحدة للعمل 

على تذب المواهب النسدئية.

السلع والخدمات

بهدف دعم تحقيق النتدئج لألطفدل، اشترج اليونيسف لوازم 
قيّمة وحصلج على خدمدج ذاج تودة بلغج قيمتهد اإلتمدلية 
46.6 مليون دوالر أميركي في حينهد. شملج هذه المشدريع 

توفير إمداداج للتصدي لفيروس كوفيد-19 والتحصين 
الروتيني، ومشدريع بندء للمدارس ومحطدج الميده، والخدمدج 

المهنية في رقمنة النظم الصحية، واألنشطة االتتمدعية 
وأنشطة تغيير السلوك، وإعداد التحليالج الخدصة بقطدع 

التعليم.

السالمة 

في ظل أوضدع أمنية غير مؤكدة، حدفظج اليونيسف على 
سالمة موظفيهد ومستفيديهد من خالل التخطيط الدقيق 

واإلحدطدج األمنية المنتظمة. وتم تدريب الموظفين المحليين 
للتأكد من تمتعهم بدلمهدراج والثقة الالزمين لتنفيذ قراراج 

السالمة في المكدتب الميدانية.
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التعليقات وحقوق الصور

صورة الغالف: نور، البدلغة من العمر تسع سنواج، تلتحق بمدرسة مدعومة من اليونيسف في مخيم الشريعة للندزحين داخليًّد في دهوك-
العراق. © يونيسف العراق / 2022/ أنمدر رفعج

صفحة 2: أطفدل يتلقون مستلزمدج مدرسيّة في مدرسة عدمة تدعمهد اليونيسف في بغداد-العراق. © يونيسف العراق/ 2022/ مرتضى 
رضى

صفحة 5: ممثلة اليونيسف في العراق شيمد سين غوبتد تزور  مدرسة تدعمهد اليونيسف في منطقة التبديش تنوب العراق، وذلك في 7 
شبدط/فبراير 2023. © يونيسف العراق/ 2022/ حسين فدلح.

صفحة 8: أطفدل يتلقون مستلزمدج مدرسيّة في مدرسة عدمة تدعمهد اليونيسف في بغداد-العراق. © يونيسف العراق/2022/ مرتضى 
رضى

صفحة 10: طفل ينتظر الحصول على اللقدح في مركز صحي تدعمه اليونيسف في الموصل- العراق. © يونيسف العراق/2022/ أنمدر 
رفعج

صفحة 12: 11 نيسدن/أبريل 2022، في السليمدنية في العراق، لورين البدلغة 18 عدًمد، تتلس على كرسي في وحدة رعدية األم بطريقة 
الكنغر، محتضنة طفلتهد روز، في مستشفى السليمدنية . © يونيسف العراق/2022/ ألفي نتيوكيكتتيدن 

صفحة 13: تلميذة تحضر حصة دراسية في أربيل-العراق. تنفذ هذه المدرسة أسلوب اإلدارة المدرسية، الذي من خالله يقوم أعضدء المتتمع 
المحلي بوضع وتنفيذ خطط التطوير بدعم من اليونيسف. © يونيسف العراق/ 2022/ أنمدر

صفحة 15:"شدين" داخل الصف في مدرسة نهدري في أربيل العراق. © يونيسف العراق/2022/ أنمدر

صفحة 16: تقف "حندن" البدلغة من العمر اثنتي عشر عدًمد في منزل عدئلتهد المؤقج في منطقة الحبدنية على مشدرف الفلوتة-العراق, في 
يندير/كدنون الثدني 2021، كدنج "حندن" ترعى األغندم مع والدهد عندمد انفترج قنبلة غير منفترة وألقج بهمد في الهواء. © يونيسف 

العراق/2022/بيشدد

صفحة 18: "تيندن" تشدرك قصتهد من المسدحة التي أعدتهد اليونيسف خصيّصد لكي يلعب فيهد األطفدل. © يونيسف العراق/ 2022/بيشدد

صفحة 19: أطفدل يغسلون أيدديهم بدستخدام إمداداج ميده مستدامة في مدرسة حكومية تدعمهد اليونيسف في بغداد-العراق. © يونيسف 
العراق/2022/مرتضى رضى

صفحة 21: "عبد العليم" يسقي المزروعدج في البصرة في العراق. © يونيسف العراق/2022/حسين فدلح

صفحة 22: "شهد محمود"، البدلغة من العمر عشرة أشهر، تلقّج التلقيح الروتيني من فريق متنقل يزور مخيّم أشتي بدلقرب من مدينة أربدج-
العراق، حيث يعيش العديد من الندزحين داخليًّد. © يونيسف العراق/ 2022/ ألفي نتيوكيكتتيدن

صفحة 23: © يونيسف العراق/2022/ ألفي نتيوكيكتتيدن

صفحة 24: طفل من عدئلة ندزحة داخليًّد في سنتدر-العراق، يتلس بقرب رزمة صندوق النظدفة الصحية التي تلقّتهد أُسرته للتو. © يونيسف 
العراق/2022/بيشدد شواني

صفحة 25: طفل في األنبدر-العراق، يحمل متموعة من المالبس الشتوية. © يونيسف العراق/2022/مرتضى رضى

صفحة 26: شبدب من أربيل يحتفلون ألّن منصة تقرير األمم المتحدة في العراق قد تتدوزج المئة ألف صحدفي. © يونيسف العراق/2022/
محمد حيدر

صفحة 27: شهربدن التي تبلغ 16 عدًمد والتي تعيش في مخيم الشيخدن للندزحين، تحضر ورشة عمل حول منصة التوازاج التعليمية.

 صفحة 28: أطفدل يشدركون في األنشطة الَتمدعية التي تتم في مكدن مالئم لألطفدل في مخيّم أشتي للندزحين داخليًّد في السليمدنية-العراق. 
© يونيسف العراق/2022/أنمدر رفعج
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صفحة 29: "سدرة" تتلس في مركز معدلتة العنف القدئم على النوع االتتمدعي الذي تدعمه اليونيسف في أربيل العراق. © يونيسف 
العراق/2022/بيشدد

صفحة 30: فريق مدعوم من اليونيسف ينتقل من بدب إلى بدب في مخيّم كبدرتو في دهوك-العراق بهدف زيددة الوعي بشأن التطعيم ضد 
فيروس كوفيد-19. © يونيسف العراق/2022/ زيد عبيده

صفحة 31: ممثل اليونيسف في العراق، شيمد سين غوبتد، مع متموعة مندصري الشبدب المعيّنين حديثًد من قِبل اليونيسف في العراق وتوقد 
البكري ومتتبد الشدوي. © يونيسف العراق/2022/أنمدر رفعج

صفحة 32: إفتتدح مصدر تديد للميده في النتف-العراق بتمويل من الحكومة األلمدنية. © يونيسف العراق/2022/مرتضى رضى

 صفحة 34: مصطفى، يوسف وأحمد بعيشون في منطقة زمدر في نينوى العراق. وهي إحدى المندطق التي مد زالج تعتبر حقال لأللغدم. 
© يونيسف العراق/2022/أنمدر رفعج

صفحة 35: ديدب ذو الثمدنية أعوام واقفًد في منزله في الفلوتة-العراق. في عدم 2020، كدن يلعب مع أصدقدئه عندمد انفترج ذخدئر غير 
منفترة. أصيبج سدق ديدب بتروح وهو اليوم يعتمد على العكدزاج للمشي. كمد أنه عدنى من فقدان السمع بسبب اإلنفتدر. © يونيسف 

العراق/2022/أنمدر رفعج
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