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#أطفال_ تحت_القصف

بــــــال مــفــــر
أطفال العراق محاصرون يف دوامة العنف 



بعد ميض ثالث سنوات، وأطفال العراق محارصين بدوامة العنف 

ــاث  ــنوات الث ــتغال. يف الس ــر واالس ــداء والفق ــة لإلعت ــات واألوالد عرض ــل البن ــا يجع ــد، م ــف املتصاع ــراق أرسى العن ــال يف الع إن األطف

املاضيــة، اكتســح العنــف املفــرط مدنــاً ومجتمعــاٍت بأكملهــا يف جميــع أنحــاء البــاد، وتحولــت الطفولــة إىل كوابيــس مــن الوحشــية والنــزوح 

والهــاك.

ــة والقصــف الجــوي عــى املناطــق املكتظــة  لقــد ازدادت حــدة العنــف يف املوصــل والفلوجــة والرمــادي بفعــل اســتخدام األســلحة الثقيل

بالســكان. وتعــرض األطفــال للقتــل والتشــويه ورصــاص القناصــة خــال محاوالتهــم الهــروب مــن العنــف. كــا اســتُخدم العديــد مــن األطفــال 

كــدروع برشيــة بينــا أُجــر آخــرون عــى االنضــام إىل القتــال.

ــران، وصــل عــدد الســكان النازحــن مــن املوصــل وحدهــا اىل أكــر مــن 790,000 نســمة. ومــن املرجــح أن تســتمر حركــة  ــع حزي يف مطل

الســكان ونزوحهــم حتــى بعــد انتهــاء العنــف.

ويف خضــم فــوىض فــرار األرس مــن العنــف الدائــر حولهــم، انفصــل أكــر مــن 4,650 طفــل يف العــراق – بعضهــم ال تزيــد أعارهــم عــن ثــاث 

ســنوات- عــن أرسهــم أو ذويهــم، مــا يجعلهــم أكــر عرضــة ملخاطــر االســتغال أو األذى.

كــا يعــاين األطفــال مــن اإلصابــات الجســدية والنفســية الناجمــة عــن الحــروب.  نصــف الذيــن يُعالَجــون يف مراكــز عــاج الصدمــات يف غــرب 

املوصــل مــن إصابــات بالرصــاص والشــظايا هــم مــن األطفــال. يعــاين العديــد مــن األطفــال الذيــن يفــرون مــن العنــف مــن أىس شــديد وهــم 

بحاجــٍة إىل رعايــة نفســية واجتاعيــة. 

ستكون نهاية العنف يف املوصل نقطة تحول يف البلد الذي مزقته الحروب، لكنها لن تُسِكت طلقات املدافع.

ــال  ــد مــن األطف ــزوح املزي ــؤدي إىل ن ــار وكركــوك، مــا ي ــوى واألنب ــف اىل مجتمعــات ومناطــق أخــرى يف نين ــد االشــتباكات والعن ــد متت وق

ــا مــن األطفــال. ــا مــأوى، نصفهــم تقريب ــازح  ب ــون عراقــي ن وأرسهــم عــاوًة عــى 3,1 ملي

لقــد قامــت األطــراف املتحاربــة بالفعــل بتجنيــد األطفــال يف القتــال، وتســببت يف حرمانهــم مــن طفولتهــم الطبيعيــة ومــن فــرص حصولهــم 

عــى مســتقبٍل أفضــل . ويتــم حجــز بعــض هــؤالء األطفــال لفــرات تــدوم عــدة أشــهر يف مراكــز االحتجــاز. توفــر لهــم اليونيســف التمثيــل 

القانــوين، والتعليــم، والرعايــة النفســية واالجتاعيــة، والتدريــب املهنــي. كــا تســاعد يف تحســن خدمــات وظــروف املراكــز التــي يُحتَجــُز 

فيهــا األطفــال.

وقــد بــدأت بالفعــل عمليــة املصالحــة والتأهيــل وينبغــي تعزيزهــا. بــادرت اليونيســف ورشكاؤهــا بتنفيــذ مــرشوع زيــادي للتأهيــل الرسيــع 

للمــدارس لتشــجيع األرس عــى العــودة إىل مناطقهــم ومجتمعاتهــم وإعــادة بنــاء حياتهــم. ويتــم حاليــاً تطبيــق هــذا النمــوذج يف املوصــل .

ــل  ــة يف رشق املوص ــو 400 مدرس ــواب نح ــح أب ــَد فت ــل، أُعي ــرب املوص ــف يف غ ــج العن ــتمرار تأج ــن اس ــم م ــران ، وبالرغ ــف حزي يف منتص

ــد  ــية، تعتم ــية أو الطــاوالت املدرس ــوف الدراس ــن الصف ــة م ــداد الكافي ــر األع ــا ال تتواف ــل. وعندم ــن 400,000 طف ــرب م ــا يق ــتقبال م الس

ــم. ــال عــى فرصــة التعل ــع األطف ــي يحصــل جمي ــدوام املــدريس ل ــدارس العمــل بتعــدد ال امل

تســتمر األرس النازحــة بالعــودة اىل مناطقهــا وديارهــا. فقــد متكــن نحــو 800,000 نســمة مــن الســكان النازحــن اىل العــودة اىل ديارهــم  يف 

كٍل مــن الفلوجــة واملوصــل والرمــادي.

ويَُعــدُّ توفــر املــدارس وخدمــات امليــاه والــرف الصحــي والخدمــات الصحيــة أمــراً حاســاً يف عــودة األرس اىل مناطقهــا. وإال فــإن الخطــر 

لــن يكمــن يف ضيــاع جيــل فحســب، بــل أيضــاً يف تقييــد وتحجيــم الفــرص لبنــاء أســاس متــن للتعايــش والتســامح والســام يف املســتقبل.

بال مفر 

خطة االستجابة االنسانية للعام 2017  1

خطة االستجابة االنسانية للعام 2017  2

تقرير األوضاع االنسانية ملكتب املنسق االنساين لألمم املتحدة، 2016.  3

أين يتواجد األطفال احملتاجون؟
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مناطق نزاع

مناطق فقرية

نزوح أكثر من 790,000
شخص جراء االقتتال يف املوصل

يصل عدد األطفال منهم الى
435,000 تقريبًا

بلغ عدد العائدين الى مناطقهم
177,500

إجمالي عدد األطفال يف العراق
حوالي 20 مليون

مجموع األطفال الذين هم 
بحاجة الى مساعدات إنسانية

5 ماليني
عدد السكان النازحني داخليًا

3 مليون
نصفهم تقريبًا من األطفال

أين يتواجد األطفال احملتاجون؟
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 البعاج

 املوصل

املقدادية

بلدروز

الديوانية

املثنى

 البرصة

دياىل
صالح الدين

بغداد
األنبار

 نينوى

كركوك
حويجة

الرشقاط

تكريت
بيجي

بلد

الرمادي الفلوجة

القائم

هيت

حديثة

الوليد

الرطبة

بغداد

حاولت الهروب من املوصل أربع مرات

يف محاولتي األخرة لحق املقاتلن يب، ووضعوا سكيناً عى 

رقبتي ليقتلوين. لكن والديت راحت ترخ وتتوسل إليهم 

أال يفعلوا ذلك. أخرتني والديت يف وقٍت الحق برضورة 

مغادريت آلنهم يقومون بتجنيد األوالد يف مثل عمري 

للقتال معهم.

يف صباح أحد األيام، ذهبت أنا وابن عمي إىل املكان 

املحدد للسكان الراغبن بالفرار. وبينا كنا ننتظر، أحدهم 

رآنا وقام يصيح “أنهم يهربون!”، وبدأ شخص آخر منهم 

باطاق النار علينا.  عرنا إحدى نقاط التفتيش لكني مل 

أكن مطمئناً ألن عائلتي كانت ال تزال يف املوصل.

مل أكن أستطيع النوم ألنني كنت أفكر بهم دوماً. وبعد 

ثاثة أشهر، اتصل بها عمي واخرين أن والديت هربت 

وهي يف مخيم حسن شام. أنا كنت يف مخيم آخر. لذا 

اتصلت بوالديت وقام أحد رشكاء الونيسف بجمع شملنا 

سوياً”. 

محمد، 12 سنة

3



3 ماليني
طفل يف العراق ال يرتادون املدرسة بانتظام 

نصف
مجموع املدراس يف العراق 

بحاجة الى اصالحات عاجلة

ما يقرب من  3/1 عدد 
املدارس يف العراق تعمل 

بنظام الدوام املدرسي املتعدد

يف املناطق املتأثرة بالنزاع،
أكثر من
%90

من األطفال هم خارج املدرسة

1,2 مليون
طفل خارج املدرسة

التعليم

يف الحقيقة، ال أريد أن 

أعود اىل املدرسة ألنني 

الوحيد الذي يعمل. 

فإن توقفت عن العمل، 

لن تتمكن عائلتي من 

االستمرار يف العيش”.

حسني، هرب من العنف شامل غرب 

مدينة املوصل، ويساعد حالياً يف 

إعالة أرسته املكونة من 15 فرداً.
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املدرسة كاألم، هي تُعلّمنا 

كل يشء.” 

 نرسين، 12 سنة، يف القيارة جنوب 

املوصل.

أمتنى لو أستطيع العودة إىل املدرسة ولكن ليس لدى 

عائلتي شخص آخر يعيلها.

سأكون سعيدا يف املدرسة. مع أصدقايئ هناك. أريد أن أعود 

وأتعلم القراءة والكتابة”.

 فارس، 12 سنة، بغداد
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االنتهاكات اجلسمية املرتكبة ضد األطفال، كانون الثاني 2014-أيار 2017 
حتققت اليونيسف من األرقام التالية، إال أن األرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير

حماية الطفل

الصحة والتغذية

4,650
طفل منفصل عن ذويه وغير 

مصحوب بأسرته 4

1 من بني كل 65
أطفال يعاني من التقزم

نحو 
5800,000

طفل يف العراق َفقَد أحد أو 
كال والديه

فقط 
%55

من األطفال الذين يفرون من 
املوصل، كانوا قد مت تلقيحهم 

شلل األطفال واحلصبة

أكثر من  
%7

من أطفال العراق دون سن اخلامسة يعانون من الهزال7

95% من هؤالء األطفال إما تم جمع شملهم بأرسهم أو وضعهم يف شبكات الحاية املجتمعية )الرشكاء يف حاية الطفل(.  4

بيانات اليونيسف.  5

برنامج الصحة والتغذية ، اليونيسف, 2017.  6

بيانات اليونيسف.  7

فقدُت اثنني من أوالدي:

أحدها يف النزاع السابق واآلخر خال العنف الحايل. 

يبدو األمر وكأنني يجب أن أضحي بأحد أطفايل كلا 

حدث يشء يف العراق”

يتقطع صوت هدى وتواري وجهها يف طيات ثوبها حزناً، 

وهي تعيش يف مخيم حامم العليل يف أطراف غرب املوصل.
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1,075
طفل ُقِتل

138
هجوماً على املدارس

58
هجوماً على املستشفيات

1,300
طفل أُختُِطف

1,130
طفل أصيب بجروح أو 

بعاهة

231
طفل مت جتنيده يف 

صفوف القتال

االنتهاكات اجلسمية املرتكبة ضد األطفال، كانون الثاني 2014-أيار 2017 
حتققت اليونيسف من األرقام التالية، إال أن األرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير

االنتهاكات اجلسيمة

من الصعب للغاية توثيق العنف 
اجلنسي املرتكب بحق األطفال 
وسط مخاوف الوصم والرفض 

االجتماعي. مت اختطاف الفتيات 
وتزويجهن قسراً واستغاللهن 

جنسياً أثناء وجودهن حتت 
األسر، حتى من قبل األطفال 

الذين مت جتنيدهم للقتال.

عندما جاء املقاتلون إىل قريتنا، طلبوا التحدث إىل 

الرشطة. قالوا أنهم يريدون منحهم رواتبهم. مل يكن 

لدي سبب لعدم تصديقهم، لذا أخذتهم اىل مركز 

الرشطة.

قطعوا رأس والدي وقتلوا اآلخرين 

أيضاً.

وعندما هربُت مع والديت، أُصبُت جراء 

انفجاز لغم أريض وفقدت أجزاء من 

أصابعي “.

عبد الله ، 11 سنة 
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%34
يف املناطق الريفية

%17
يف املناطق احلضرية

أنا ال أعرف القراءة والكتابة.

لقد مرت فرة طويلة منذ أن كنت يف املدرسة حتى أنني ال 

أتذكر كم من الوقت مىض حقاً. فكيف ميكنني العودة اىل 

املدرسة؟”

ريان، 13 عاما، نازح من زمار يف عام 2014، لجأ إىل املوصل ثم 

هرب منها مع عائلته يف عام 2017.

املاء والصرف الصحي والنظافةالفقر

1 من بني كل  4
أطفال يعيش يف أسرة فقيرة

نسبة األطفال الذين يعيشون يف فقر

يؤثر الفقر على حوالي

%40
من األسر النازحة

8500,000
طفل ممن تتراوح أعمارهم 
بني 5-14 سنة منخرطني 
يف عمالة األطفال، يعيش 

معظمهم يف املناطق الريفية

بيانات اليونيسف.  8
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أحد األطباء الذين قابلتهم كان يرتدي ثوب العمليات الجراحية والدم 

يغطي ساعديه. كان يبدو مصدوماً. سألته إن كنت أستطيع أن أجلب له 

شيئاً، وأجابني قائا: املاء. عرضُت عليه أن أجلب له قنينتي ماء، لكنه قال:

‘أحتاج املاء للمستشفى’ 

قمنا بتعبئة فرقنا العاملة إليصال املاء اىل املستشفى بصهاريج نقل املياه”

أثري، منسق برامج الطوارئ ألزمة املوصل يف اليونيسف العراق

املاء والصرف الصحي والنظافة

نحو
4 من بني كل  10

أطفال يف املناطق الريفية ليسوا متصلني بشبكة املياه العامة 9  

%15
من األطفال يف العراق ال يحصلون بانتظام على مياه الشرب املأمونة 10

2 من بني كل  5
أسر معيشية ليس لديها مياه الشرب املعاجلة 11

تقرير فقر األطفال، اليونيسف، 2017  9

بيانات اليونيسف  10

بيانات اليونيسف  11
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استجابة اليونيسف 2017
اعتباراً من نهاية أيار

198,150 طفل

تم الوصول اليهم بالدعم النفيس واالجتاعي

13,768 طفل
تم الوصول اليهم بخدمات الرعاية املتخصصة

 212,283 نسمة من السكان
تم إيصالهم بخدمات الرف الصحي املامئة

 490,519 شخص نازح
تسلموا حقائب النظافة العامة

حوايل 5,6 مليون طفل

دون سن الخامسة

تم تلقيحهم ضد شلل األطفال

6,730 طفل

دون عمر السنة 

تم تلقيحهم ضد الحصبة من خال 
التحصن الروتيني

56,180 طفل

دون سن الخامسة تلقوا خدمات التغذية 

)الكشف عن سوء التغذية، واالحالة، والعاج(

 38,212 شخص

)من بينهم 33,355 طفل(

تم توعيتها وتثقيفها حول مخاطر األلغام ومخلفات 
الحروب غر املنفجرة

 أكرث من مليون نسمة من السكان

)نصفهم من األطفال(

تم مساعدتهم للحصول عى كميات كافية من املياه 
املأمونة

 25,542 طفل
تم مساعدتهم للحصول عى التعليم يف مراكز التعليم املؤقتة 

 474,497 طفل
حصلوا عى املستلزمات التعليمية يف عام 2016

256,423 طالب وطالبة

متكنوا من الحصول عى التعليم النظامي

1,000 معلم ومعلمة

 تم تدريبهم يف طرق التدريس املحسنة، وخدمات الدعم النفيس واالجتاعي، 
ومهارات الحياة، والربية اإليجابية، والتعليم يف حاالت الطوارئ

275,437 طالب وطالبة 

يف املوصل تم تزويدهم باملستلزمات التعليمية 
وأماكن التعليم املحسنة منذ بداية العمليات العسكرية

1.4 مليون نسمة من السكان

النازحن الجدد تم تزويدهم بحزمة ألية االستجابة الرسيعة للطوارئ

5 كغم أغذية • حقيبة نظافة عامة • 

حقيبة نظافة نسائية • 12 لرت مياه للرشب

• حاوية مياه

264,834 طفل

تم تزويدهم باأللبسة الشتوية الدافئة خال موسم 

الشتاء 2017-2016

10 ماليني لرتاً

من املياه املأمونة يتم إيصالها يومياً اىل السكان 
املترضرين من أزمة املوصل
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تدعو اليونيسف إىل: 

اإلنهاء الفوري للرصاع: جميع األطراف املتحاربة مدينة ألطفال العراق بوضع حد للعنف،	 

يجب أن يتاح لجميع األطفال املترضرين من األزمة، أينام كانوا، إمكانية الحصول عىل املساعدات اإلنسانية املستمرة والخدمات األساسية 	 

املستدامة دون أي عوائق،

إنهاء جميع االنتهاكات الجسيمة املرتكبة ضد األطفال، مبا يف ذلك القتل والتشويه والتجنيد، وإيقاف الهجامت عىل البنى التحتية املدنية،	 

حرية التنقل لجميع األرس التي ترغب يف الفرار واللجوء إىل مكان آمن أو يف العودة إىل ديارها،	 

الحصول عىل الحامية والخدمات القانونية لجميع األطفال املحتجزين والتعامل معهم وفقاً للمعايري الدولية لقضاء األحداث،	 

زيادة االستثامرات لتحسني نوعية التعليم والرعاية الصحية وخدمات الحامية لكل األطفال،	 

استدامة واستمرار التربعات لتمويل االستجابة اإلنسانية: ال تزال اليونيسف بحاجة لسد الفجوة التمويلية البالغة 100 مليون دوالر أمرييك 	 

لعمليات الطوارئ املنقذة للحياة يف العراق، وتوفري الدعم الالزم لعودة األطفال اىل ديارهم واستئناف حياتهم.

 أفتقد إىل جدي"

ال يزال جد سناء محارصاً يف غرب املوصل.

سناء يف مدرسة املحاربن للبنات والبنن التي تم 

تأهيلها من قبل اليونيسف.

سناء، 7 سنوات، تعيش يف رشق املوصل 
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للمزيد من املعلومات، ميكن االتصال بـ:

 ليىل عيل
اختصاصية برامج االتصال

مكتب اليونيسف يف العراق

بريد الكروين: laali@unicef.org | هاتف: 9647809258542+

جولييت توما
املستشارة االقليمية لرامج االتصال

مكتب اليونيسف االقليمي يف الرشق األوسط وشال أفريقيا

بريد الكروين: jtouma@unicef.org | هاتف: 962798674628+

 تامارا كومر
اختصاصية برامج االتصال

مكتب اليونيسف االقليمي يف الرشق األوسط وشال أفريقيا

بريد الكروين: tkummer@unicef.org | هاتف: 962797588550+
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