
حقائــق ســريعة
العمــل اإلنســاني مــن أجــل األطفــال للعام 2021
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا

2020 ألول/ديســمرب  ا نــون  كا

قد يصل عدد األطفال الذين يعيشون يف أرس فقرية يف املنطقة حسب 
تقديرات اليونيسف إىل 60.1 مليون طفل بحلول نهاية عام 2020، مقارنة 

بـ 50.4 مليون طفل قبل بداية أزمة فريوس “كوفيد-19”.

تُعترب املنطقة موطن أعىل معدالت البطالة بني 
الشباب عىل مستوى العامل4.  

 إجاميل عدد األطفال 
 يف املنطقة: 

أكرث من 178 مليون  
طفل1

 األطفال املحتاجون:
38 مليون طفل )أي مبعدل طفل 
من بني كل خمسة أطفال( -أو ما 

نسبته 20 يف املائة من األطفال 
املحتاجني عىل مستوى العامل.

 مجموع النازحني 
 من األطفال:

 أكرث من 6 ماليني 
طفل2

مجموع الالجئني 
 من األطفال:

 6.3 مليون  
طفل3

اليونيسف، الرشق األوسط وشامل أفريقيا ]وفًقا لتقديرات قسم السكان يف األمم املتحدة - التوقعات السكانية يف العامل[.. 1
اليونيسف، النازحون والالجئون يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.. 2
اليونيسف، النازحون والالجئون يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.. 	
اليونيسف “جيل 0	20 يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”.. 4
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 14,044,120 
دوالر أمرييك

ع لقطــا ا حســب  ليــة  لما ا ت  لمتطلبــا ا تفصيــل 

املتطلبات املالية بالدوالر األمرييك لسنة 2021 القطاع

874,467,107 التعليم

507,625,988 املياه والرصف الصحي والنظافة

497,595,545 الصحة والتغذية

275,68	,275
حامية الطفل، الحامية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي أثناء 

األزمات ومن االستغالل واالعتداء الجنسيني

149,6	4,507 الحامية االجتامعية والتحويالت النقدية

62,467,501 اليافعون/ الشباب

42,095,098 االتصاالت من أجل التنمية واملشاركة االجتامعية

11,811,000 االحتياجات األساسية

8,417,140 التنسيق بني املنظامت

6,500,000 آليّة االستجابة الرسيعة

4,145,000 استجابة الطوارئ

2,455,000 القدرات الفنية للمكتب اإلقليمي

2,400,000 التأهب والحد من الكوارث

≈ 2.5 مليار دوالر أمرييك إجاميل متطلبات التمويل

 2.5 مليار 
دوالر أمرييك

تطلق اليونيسف يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 
نداًء للحصول عىل 2,5 مليار دوالر أمرييك لالستجابة 

لألزمات اإلنسانية املستمرة واحتياجات األطفال اإلنسانية 
يف املنطقة. )يف املجمل، يشكل املبلغ املطلوب 40 باملائة 

من طلب التمويل العاملي ملنظمة اليونيسف(.

 تشمل هذه املناشدة 
 مبلغ 500 مليون 

دوالر أمرييك )18 باملائة( 
لدعم االستجابة لجائحة 

“كوفيد-19”.

تسلمت اليونيسف يف عام 2020 نصف األموال 
التي ناشدت الحصول عليها 

)من أصل 	.2 مليار دوالر أمرييك(.

يــل لتمو ا ت  متطلبــا
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املتطلبات املالية حسب البلد عدد األطفال املحتاجني حسب البلد

دولة فلسطني

1,100,000
تركيا

 241,435,000
دوالر أمرييك

مرص

1,206,100
ليبيا

348,000

السودان

 199,253,595 
دوالر أمرييك

1,890,968

لبنان 6

األردن

1,585,820

4,800,000

سوريا

2,683,487

العراق 5

5,450,000

إيران

12,400,000

اليمن

    49,144,680
دوالر أمرييك

 28,595,500 
دوالر أمرييك

1,700,000

 649,067,881
دوالر أمرييك

  25,171,140 
دوالر أمرييك

5,394,000

 207,030,000 
دوالر أمرييك

330,826,577   
دوالر أمرييك

81,794,627 
دوالر أمرييك

576,854,041 
 دوالر أمرييك

 14,044,120 
دوالر أمرييك

: ــي ه ــا  يقي فر إ ل  ــما ش و ــط  س و أل ا ق  ــر لش ا ــة  منطق ــي  ف ــل  ي لتمو ا ء  ا ــد ن ــا  يغطيه ــي  لت ا ن  ا ــد لبل ا

2 0 2 0 م  لعــا ا فــي  نيســف  ليو ا بة  ســتجا ا

تزويد 270 مليون شخص باملعلومات ذات املصداقية حول “كوفيد-19” لتعزيز مامرسات النطافة والصحة.‹	

رشاء أكرث من 10 ماليني صندوق من أدوات الحامية الشخصية و 	25 جهاز تنفس صناعي و 	0	،1 جهاز مكثف لألكسجني.‹	

دعم االقتصادات املحلية من خالل رشاء إمدادات بقيمة 40 مليون دوالر أمرييك من األسواق املحلية، مام يشّكل أكرث من نصف إجاميل مشرتيات اليونيسف يف املنطقة.‹	

تزويد أكرث من 15 مليون شخص بُرزم النظافة ومنتجات التنظيف.‹	

دعم الحكومات يف تسعة بلدان يف مختلف أنحاء املنطقة لتزويد 12.5 مليون أرسة مبساعدات الحامية االجتامعية، مبا يف ذلك التحويالت النقدية استجابة لـ “كوفيد-19”.‹	

رشاء وتوزيع 83 مليون جرعة من اللقاحات الروتينية ضد الحصبة والكزاز وشلل األطفال والدفترييا والتهاب الكبد “ب” وفريوس  الروتا.‹	

7 لمنطقــة ا فــي   ”1 9 - فيــد كو “ ت  ال حــا د  عــد

اعتباًرا من 7 كانون األول/ديسمرب – 2020، هناك حوايل من 	.	 مليون حالة مؤكدة.

. ــن ليم ا و يا  ر ــو س  ، ن ا د ــو لس ا  ، ــطين فلس ــة  ل و د  ، ــا ليبي  ، ن ــا لبن  ، ن د ر أل ا  ، ق ا ــر لع ا  ، ن ا ــر ي إ  ، ــر مص

مجموع االرقام الستجابة الالجئني السوريني وبرنامج العمل يف العراق.. 5
مجموع االرقام الستجابة الالجئني السوريني وبرنامج العمل يف لبنان.. 6
منظمة الصحة العاملية، مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي لرشق البحر املتوسط. 7

العدد اإلجاميل لألطفال املحتاجني: حوايل 39 مليون طفل

املبلغ اإلجاميل للمتطلبات املالية: حوايل 2.5 مليار دوالر أمرييك



2 0 2 1 م  عــا فــي  نيســف  ليو ا ف  ا هــد أ

إرشاك 65 مليون شخص يف عملية تغيري السلوك وتزويدهم 
بالرسائل حول كيفية الحصول عىل الخدمات.

تزويد أكرث من 244 ألف عائلة بتحويالت نقدية إنسانية من 
خالل قطاعات متعددة.

تلقيح أكرث من 2 مليون طفل ضد 
الحصبة، وأكرث من 18 مليون طفل ضد 

شلل األطفال

حصول أكرث من 15.7 مليون شخص 
عىل مياه صالحة للرشب والطهي 

والنظافة الشخصية.

حصول أكرث من 6.2 مليون طفل عىل 
التعليم الرسمي وغري الرسمي.

للمزيــد من المعلومات:

Tel: + 962-79-867-4628  |   Email: jtouma@unicef.org  |  جولييــت تومــا  |   المديــرة اإلقليميــة لإلعــام
Tel: +962-79-1368405   |   Email: hnabulsi@unicef.org  |  حســن نابلســي  |  مســؤول إعام في مكتب اليونيســف اإلقليمي
Tel: +962-79-936-5212  |   Email: soweis@unicef.org  |  ســليم عويس  |  مســؤول إعام في مكتب اليونيســف اإلقليمي

www.twitter.com/UNICEFmena www.facebook.com/UNICEFmena

تابعوا اليونيســف على

www.instagram.com/unicefmena

https://www.linkedin.com/company/unicef-menahttps://www.youtube.com/user/unicefmena

منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيســف(  |  المكتب اإلقليمي للشــرق األوســط وشــمال أفريقيا
15 شــارع عبد القادر العابد  |  ص.ب: 1551  |  عمان 11821 األردن

http://www.twitter.com/UNICEFmena
http://www.facebook.com/UNICEFmena
http://www.instagram.com/unicefmena
https://www.linkedin.com/company/unicef-mena
https://www.youtube.com/user/unicefmena

