




In the school yard, a girl is playing violin. Other students 
appear sitting playing the Oud. Tunisia 2000
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 فتاة تعزف عىل الكامن يف ساحة املدرسة. نرى طالّباً آخرين وهم 

يجلسون ويعزفون عىل العود. تونس 2000



Camels carrying metal drums filled with UNICEF-food supplies. 
The State of Palestine 1954 
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ِجامل تحمل براميل من املعدن مملوءة مبواد غذائية مزودة من قبل اليونيسف. 

دولة فلسطني 1954



C O N T E N T
المـحـتـويــات

04

05 06 10 12 14

18 20 22

08

16 24 26

28 30 32 34 36 38

40

EGYPT THE GULF AREA OFFICE

LEBANON

STATE OF PALESTINE YEMEN

JORDAN OMAN

TUNISIA

85 86
TIMELINEVINTAGE

OVERVIEW

ALGERIA IRAN

LIBYA

SUDAN THE REGIONAL OFFICE

39

DJIBOUTI

IRAQ MOROCCO

SYRIA

42
PHOTO GALLERYSOURCES

41

ملحة عامة

02 03
FOREWORD مقدمة

الجزائر جيبو� مرص مكتب منطقة الخليج

ليبيا املغرب

إيران

العراق األردن لبنان

تونس

الصور مواد قد�ة الجدول الزمني

اليمن

ُع�ن

دولة فلسط�

املكتب اإلقليمي

السودان سوريا

املصادر



F O R E W O R D

Anniversaries are moments for pride, celebration, and reflection. As UNICEF turns 70, it is a source of pride to look back 
on seven decades of tireless work on children’s behalf in every country across the Middle East and North Africa (MENA) 
region. Together, we have made real progress.

It is cause for celebration that North African countries lead regional trends in reducing child mortality. The majority of 
MENA countries show high enrolments at school and have achieved, or are close to achieving, gender parity in education. 
Since its adoption by the General Assembly in 1989, the landmark UN Convention on the Rights of the Child (CRC) has 
been ratified by every country in the Middle East and North Africa region, and the State of Palestine.

The Convention comprises 54 articles establishing the entire body of children’s civil, political, economic, social and 
cultural rights to every boy and girl everywhere.  In adopting the Convention, governments, in partnership with UNICEF 
and other child rights actors, have made a binding commitment to improve children’s lives.  

In seventy years, we have come a long way.

Yet it is cause for reflection that much still remains to be done. Great challenges lie ahead. As children suffer from the 
impact of multiple conflicts still raging through several countries. Gains in reduction of child mortality; reduction in 
malnutrition; access to quality education and protection are challenged. Too many children are still dying from preventable 
diseases. Too many girls and boys are out of school. Abuse and exploitation of children is still too common. Harmful 
practices will take more time to be fully eradicated. Children’s voices are still too little heard, and governments struggle 
to translate their bold commitment for children in their budgets. 

As we embark on our eighth decade working for and with children, UNICEF and its partners across the region will 
continue to honour their commitment to the well-being of every boy and girl, especially the most disadvantaged and 
vulnerable whoever and wherever they are.

GEERT CAPPELAERE 

REGIONAL DIRECTOR

UNICEF MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
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مـقـدمة

ــها،  ــبعين لتأسيس ــنوية الس ــرى الس ــبة  الذك ــل. بمناس ــاء والتأم ــر واالحتف ــن الفخ ــات م ــؤه لحظ ــر يمل ــو أم ــة ه ــة مؤسس ــنوية ألي ــرى الس ــاء الذك إحي
ــح  ــل لصال ــث والمتواص ــل الحثي ــي العم ــا ف ــن أفنيناه ــن الزم ــود م ــبعة عق ــدى س ــى م ــاه عل ــا حققن ــزاز لم ــر واالعت ــف بالفخ ــة اليونيس ــي منظم ــعر ف نش

ــد. ــذا الصعي ــى ه ــًا عل ــًا وملحوظ ــًا فعلي ــق تقدم ــتطعنا أن نحق ــًا، اس ــا. مع ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــن دول منطق ــة م ــي كل دول ــال ف األطف

ــال.  ــات األطف ــدد وفي ــاض ع ــي انخف ــًا ف ــًا ريادي ــًا إقليمي ــكل نموذج ــت تش ــي أصبح ــا الت ــمال أفريقي ــتوى دول ش ــى مس ــق عل ــذي تحق ــاز ال ــي باإلنج نحتف
فقــد ســجلت غالبيــة دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا نســبًا مرتفعــة فــي عــدد األطفــال الملتحقيــن بالمــدارس، واســتطاعت تحقيــق، أو 
أصبحــت قريبــة مــن تحقيــق، المســاواة بيــن الجنســين فــي التعليــم. ومنــذ اعتمــاد الجمعيــة العموميــة التفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل فــي 

عــام 1989، صادقــت عليهــا جميــع دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، باإلضافــة إلــى دولــة فلســطين.

وتتكــون اتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن 54 مــادة تشــكل اإلطــار الكامــل لحقــوق الطفــل المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي 
يتمتــع بهــا كل طفــل وطفلــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.  وبمصادقتهــا علــى االتفاقيــة، فــإن الحكومــات، بالتعــاون مــع اليونيســف وغيرهــا مــن األطــراف 

الفاعلــة فــي مجــال حقــوق الطفــل، قــد قطعــت علــى نفســها التزامــًا بتحســين مســتوى حيــاة األطفــال.  

وعلى مدى الســنوات الســبعين التي مضت، اســتطعنا قطع شــوط طويل على هذا الصعيد.

نعــم، إن احيــاء  ذكــرى الســبعين هــي فرصــة للتأمــل حيــث مــا يــزال أمامنــا الكثيــر لتحقيقــه فــي ظــل وجــود تحّديــات عظيمــة ، اذ يعانــي األطفــال مــن أثــر 
النزاعــات المتعــددة التــي مــا زالــت تحتــدم فــي عــدة دول. والمكاســب التــي اســتطعنا تحقيقهــا مــن حيــث انخفــاض نســبة وفيــات األطفــال وانخفــاض 
نســبة حــاالت ســوء التغذيــة، والحصــول علــى تعليــم نوعــي وعلــى الحمايــة أصبحــت مكاســب علــى المحــك اآلن؛ فكثيــر مــن األطفــال مــا زالــوا يموتــون 
ــائعة،  ــرة ش ــال ظاه ــتغالل األطف ــاد واس ــا زال اضطه ــة، وم ــن بالمدرس ــر ملتحقي ــان غي ــات و الفتي ــن الفتي ــر م ــا، وكثي ــة منه ــن الوقاي ــراض يمك ــن أم م
ومــا زلنــا بحاجــة إلــى وقــت أكبــر حتــى نســتطيع اجتثــاث الممارســات المضــرة لألطفــال. ومــا زال األطفــال غيــر قادريــن علــى التعبيــر عــن أنفســهم كمــا 

ينبغــي، ومــا زالــت الحكومــات تواجــه صعوبــة كبيــرة فــي تخصيــص المــوارد ضمــن موازناتهــا بمــا يفــي بالتزاماتهــا تجــاه األطفــال. 

ونحــن علــى عتبــة القــرن الثامــن مــن العمــل مــن أجــل األطفــال ومعهــم، ســوف تثابــر اليونيســف مــع شــركائها فــي جميــع أنحــاء المنطقــة علــى الوفــاء 
بالتزامهــا تجــاه تحقيــق رفــاه وســالمة كل طفــل وطفلــة، وخاصــة األكثــر تهميشــًا و ضعفــًا منهــم أيــًا كانــوا وأينمــا كانــوا.

خيرت كاباالري 

المدير اإلقليمي
مكتب اليونيسف لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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O V E R V I E W
UNICEF in the Middle East and North Africa 

*   UNICEF data

UNICEF was established by the 
United Nations General Assembly on 
11 December, 1946, to provide food, 
clothing and health care to children in a 
Europe devastated by the Second World 
War. The situation of children elsewhere 
across the globe was not any better, and 
in 1953 UNICEF became a permanent 
part of the United Nations system.

Like in Europe, the Second World War 
had a devastating impact on the Middle 
East and North Africa. Events in the 
State of Palestine in 1948 aggravated 
the post-war turmoil, with hundreds of 
thousands of Palestinians displaced. 

The UNICEF Regional Office for the 
Middle East and North Africa was 
established in 1951, with the goal of 
providing a fair chance in life for every 
child in the region.  

In the 1950s, UNICEF combatted some 
of the most common infectious diseases, 
particularly those affecting children. In 
1953, UNICEF began a global campaign 
against yaws, a disfiguring disease 
affecting millions of children, treatable 
with penicillin. In the region, UNICEF 
carried out anti-tuberculosis campaigns, 
provinding screening and immunization. 
By mid-1955 it was estimated that some 

15 million children had been tested and 
5.7 million had been vaccinated.

In the 1960s, most countries in the 
Middle East and North Africa embarked 
on national development plans. UNICEF 
accordingly adopted the ‘country 
approach’, whereby assistance was 
framed according to countries’ own 
priorities for their children. UNICEF’s 
methods and approach continued to 
develop and expand into new areas, 
including water supply and sanitation.

In 1975, war erupted in Lebanon, 
a development with far-reaching 
consequences for children. Throughout 
this period, UNICEF responded to one 
emergency situation after another.

The challenges facing UNICEF multiplied 
and intensified in the 1980s, with the 
situation in Lebanon still unsettled, a war 
between Iran and Iraq, and conflict in 
southern Sudan. 

In 2000, member states committed 
to the United Nations Millennium 
Development Goals (MDGs), driving 
tremendous progress for children and 
demonstrating the power of focusing 
global efforts around concrete and 
common goals. 

In the following 15 years, the Middle 
East and North Africa region has seen 
a 46 per cent decline in the number of 
children under the age of five affected 
by chronic malnutrition. The number of 
primary-school-age children out of school 
has decreased from 9 million in 1999 to 
less than 4 million in 2012, although this 
number has increased again due to the 
ongoing crises in Syria, Iraq and Yemen. 

Despite progress, humanitarian crises in 
the Middle East and North Africa region 
continue to expand in unprecedented 
numbers and magnitude, triggering 
a child protection crisis of immense 
scale. Escalating conflicts in Iraq, Syria 
and Yemen, refugee influxes to Jordan, 
Lebanon, Iraq and Egypt, ongoing 
violence in the State of Palestine, 
Libya and Sudan have all created dire 
conditions for many girls and boys in the 
region.

The task ahead of us is immense:

• More than 450 million people live in 
the MENA region, of whom 165.8 
million are children under the age of 
18;

• Nearly 50 million people in the region 
live on less than US$3.1 a day;*

• 300,000 children in the MENA region 
die before their fifth birthday;

• 21 million school-aged children are out 
of school;*

• 1 in 10 children aged 5-14 years 
involved in child labour;  *

• Nearly one in five girls is married under 
the age of 18; *

• Four in five children aged 2-14 years 
experience violent discipline in the 
form of psychological aggression and/
or physical punishment.*

Across the region, UNICEF’s specialists 
help develop programmes in education, 
health and nutrition, child protection, 
adolescent development, water and 
sanitation, social policy and emergency 
response across conflict-affected 
countries. Amid turbulence and evolving 
challenges, UNICEF’s goal remains 
constant: to make a reality of the 
promise of children’s rights contained in 
the 1989 Convention of the Rights of the 
Child.
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لمحـة عـامـة
اليونيســف في منطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا 

*   بيانات اليونيسيف

 - للطفولــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  تأسســت 
الجمعيــة  عــن  صــادر  قــرار  بموجــب  اليونيســف 
األول/ كانــون   11 فــي  المتحــدة  لألمــم  العموميــة 

الغــذاء  توفيــر  بهــدف   1946 عــام  ديســمبر 
التــي  أوروبــا  الصحيــة ألطفــال  والكســاء والرعايــة 
عانــت مــن ويــالت الحــرب العالميــة الثانيــة. ولــم 
ــورة  ــاء المعم ــي أرج ــي باق ــال ف ــا األطف ــن حينه يك
أوروبــا، وفــي عــام  أفضــل حــااًل مــن حــال أطفــال 
فــي  دائمــة  هيئــة  اليونيســف  أصبحــت    1953

المتحــدة. األمــم  منظمــة 

الحــرب  ويــالت  طالــت  أوروبــا،  حــال  هــو  وكمــا 
العالميــة الثانيــة منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
ــي  ــداث الت ــهمت األح ــد أس ــرى. وق ــي األخ ــا ه أفريقي
شــهدتها فلســطين عــام 1948 فــي تفاقــم اآلثــار 
الســلبية الناتجــة عــن الحــرب، حيــث تعــرض مئــات 

للتشــريد.  الفلســطينيين  آالف 

اإلقليمــي  المكتــب  تأســس   ،1951 عــام  وفــي 
وشــمال  األوســط  الشــرق  لمنطقــة  لليونيســف 
ــاة  ــي الحي ــة ف ــة العادل ــر الفرص ــدف توفي ــا به أفريقي

المنطقــة.  فــي  طفــل  لــكل 

وخــالل عقــد الخمســينيات مــن القــرن العشــرين، 
األمــراض  أكثــر  مكافحــة  اليونيســف  اســتطاعت 
تصيــب  التــي  تلــك  وخاصــة  انتشــاراً،  المعديــة 
اليونيســف  أطلقــت   ،1953 عــام  وفــي  األطفــال. 
الــداء   مــرض  لمكافحــة  ناجحــة  عالميــة  حملــة 
األطفــال  مالييــن  يصيــب  مــرض  وهــو  العليقــي، 
ــلين.  ــه بالبنس ــن عالج ــوهات ويمك ــبب بتش ويتس
وفــي المنطقــة ، أطلقــت اليونيســف حملــة حيويــة 
لمكافحــة مــرض الســّل، وكان التركيــز الرئيســي 
ــات.  ــم اللقاح ــخيص و تقدي ــة التش ــك الحمل ــي تل ف

وفــي منتصــف عــام 1955، بلــغ عــدد األطفــال الذيــن 
ــا  ــل، بينم ــون طف ــّدر بـــ 15 ملي ــا يُق ــم م ــم فحصه ت

ــل.  ــون طف ــّدر بـــ 5.7 ملي ــا يُق ــح م ــم تلقي ت

شــرعت  العشــرين،  القــرن  مــن  الســتينيات  وفــي 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  دول  معظــم 
للتنميــة،  الوطنيــة  خططهــا  بتنفيــذ  أفريقيــا 
الــذي  الوطنــي«  »النهــج  تباعــًا  اليونيســف  لتتبنــى 
أصبحــت بموجبــه المســاعدة التــي تقدمهــا تتحــدد 
باألطفــال.  يتعلــق  فيمــا  الــدول  أولويــات  حســب 
وفــي الوقــت ذاتــه، اســتمرت اليونيســف بالتطــور 
والتوســع فــي وســائلها ونهجهــا ليشــمل مجــاالت 
جديــدة، بمــا فيهــا توفيــر خدمــات الميــاه والصــرف 

الصحــي.

لبنــان،  فــي  الحــرب  رحــى  دارت   ،1975 عــام  وفــي 
ــال.  ــى األطف ــرة عل ــات خطي ــه تبع ــور كان ل ــو تط وه
وخــالل هــذه الفتــرة، كانــت اليونيســف تســتجيب 

لحــاالت الطــوارئ واحــدة تلــو األخــرى.

ــت  ــرين، تضاعف ــرن العش ــن الق ــات م ــي الثمانيني وف
اليونيســف  تواجههــا  كانــت  التــي  التحّديــات 
الوضــع  يكــن  لــم  حيــث  شــدة،  أكثــرة  وأصبحــت 
بيــن  الحــرب  دارت  و  بعــد،  اســتقر  قــد  لبنــان  فــي 
إيــران والعــراق، وبــدأت بــوادر النــزاع فــي المناطــق 

الســودان.  مــن  الجنوبيــة 

ــم  ــي األم ــاء ف ــدول األعض ــت ال ــام 2000، أعلن ــي ع وف
المتحــدة التزامهــا بأهــداف األلفيــة اإلنمائيــة التــي 
حددتهــا األمــم المتحــدة، ممــا أفضــى إلــى تقــدم 
كبيــر علــى صعيــد حمايــة األطفــال ومنــح زخمــًا 
أكبــر فــي حشــد الجهــود العالميــة والتفافهــا حــول 

أهــداف راســخة ومشــتركة.

وعلــى مــدى الســنوات الخمســة عشــر التــي تلــت 
ذلــك، شــهدت منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
األطفــال  عــدد  فــي   %46 بنســبة  انخفاضــًا  أفريقيــا 
بأمــراض  يصابــون  الذيــن  الخامســة  ســن  دون 
مزمنــة ناتجــة عــن ســوء التغذيــة. وكذلــك انخفــض 
فــي  بالمــدارس  الملتحقيــن  غيــر  األطفــال  عــدد 
ــام  ــي ع ــل ف ــون طف ــن 9 ملي ــة م ــة االبتدائي المرحل
ــام 2012،   ــي ع ــل ف ــن طف ــن 4 ماليي ــل م ــى أق 1999 إل
و لكــن عــاد هــذا الرقــم وارتفــع بســبب األزمــات فــي 

ســوريا والعــراق واليمــن. 

لكــن علــى الرغــم مــن هــذه االنجــازات، إال أن األزمــات 
اإلنســانية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
ــر  ــو وتأثي ــى نح ــاع عل ــذة باالتس ــت آخ ــا زال ــا م أفريقي
حمايــة  فــي  بأزمــة  ينــذر  ممــا  مســبوقين،  غيــر 
األطفــال علــى نطــاق ضخــم جــداً. وتصاعــد األزمــات 
فــي العــراق ســوريا واليمــن، وتدفــق الالجئيــن إلــى 
العنــف  وموجــة  مصــر،  و  العــراق  و  ولبنــان  األردن 
ــي  ــف الت ــال العن ــطين، وأعم ــة فلس ــي دول ــرة ف الدائ
تجتــاح ليبيــا والســودان، جمعيهــا خّلفــت أوضاعــًا 
فــي  والفتيــان  الفتيــات  مــن  لكثيــر  مأســاوية 

. لمنطقــة ا

ومــا زال بانتظارنا مهام جســام عديدة:

فــي •  450 مليــون شــخص يعيشــون  أكثــر مــن 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، مــن 
بينهــم 165،8 مليــون طفــل دون ســّن 18 عــام ؛

يعيــش حوالــي 50 مليــون شــخص فــي المنطقــة • 
علــى أقــل مــن 3.1 دوالر يوميــا ً؛*

الشــرق •  منطقــة  فــي  طفــل   300,000 يمــوت 
؛ الخامســة  ســّن  بلوغهــم  قبــل  األوســط 

غيــر •  المدرســة  ســّن  فــي  طفــل  مليــون   21
؛* لمــدارس  فــي  ملتحــق 

ــة •  ــن الفئ ــال م ــرة أطف ــن كل عش ــن بي ــد م واح
العمريــة بيــن 5 ســنوات و 14 ســنة يشــارك فــي 

ــال ؛ * ــة األطف عمال

فتيــات •  خمــس  كل  بيــن  مــن  واحــدة  حوالــي 
* ؛  عــام   18 ســّن  دون  تتــزوج 

ــة •  ــي الفئ ــال ف ــة أطف ــن كل خمس ــن بي ــة م أربع
العمريــة بيــن ســنتين و 14 ســنة يعانــون مــن 
نفســي  اعتــداء  شــكل  علــى  العنيــف   التأديــب 

و/أو عقاب بدني.*

فــي  اليونيســف،  فــي  العاملــون  الخبــراء  يعمــل 
فــي  برامــج  تطويــر  علــى  المنطقــة،  أنحــاء  جميــع 
وحمايــة  والتغذيــة  والصحــة  التعليــم  مجــاالت 
والصــرف  والميــاه  اليافعيــن،  وتنميــة  األطفــال 
االجتماعيــة،  السياســات  وتطويــر  الصحــي، 
التــي  الــدول  فــي  الطــوارئ  لحــاالت  واالســتجابة 
ــات  ــن االضطراب ــم م ــى الرغ ــات. وعل ــن أزم ــي م تعان
أن  إلــى  آلخــر،  حيــن  مــن  تنشــأ  التــي  والتحديــات 
تحقيــق  علــى  مصممــة  اليونيســف  منظمــة 
هدفهــا المتمثــل فــي خلــق واقــع يجّســد حقــوق 
ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــا ضم ــوص عليه ــل المنص الطف

.1989 لعــام  الطفــل 
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A L G E R I A

UNICEF’s presence in Algeria dates back to the early days of 
the country’s independence in July 1962. Until the early 1970s, 
UNICEF’s main focus was humanitarian response following the 
Algerian war for independence. From 1970, UNICEF focused on 
making the shift from humanitarian response in light of rapid 
developments in several areas. The year 1986 marked the beginning 
of the elaboration of five-year cooperation programmes between 
UNICEF and the Government of Algeria. This focus included work 
on improving mother and child survival, the development and 
maintenance of access to water, and sanitation and nutrition work. 

UNICEF works closely with the Government of Algeria and other 
partners on early childhood development, quality education, child 
protection, youth participation and social policies.

Progress for children

• 1969: vaccination for diphtheria, tetanus, pertussis and polio was 
decreed mandatory and free of charge. Algeria has been polio-free 
since 1997, and 95 per cent of children under the age of five receive 
vaccination. 

• 1976: a decree established compulsory education until the age of 
16, and free education from primary to upper secondary. Significant 
strides have since been made to provide that all children fulfil their 
right to go to school.

• 1990: Algeria signed up the UN Convention on the Rights of the 
Child (CRC), ratifying it on 19 December 1992. 

• From 1998 to 2002 significant efforts have been made to provide 
psychosocial support to children who have witnessed or have been 
directly affected by violence.

• 2001 and 2003: UNICEF supported the government’s rapid response 
to emergencies: the Bab-El-Oued floods and the Boumerdès 
earthquake respectively. 

الجزائـر

يعــود تواجــد اليونيســف فــي الجزائــر إلــى أولــى أيــام اســتقالل الجزائــر فــي شــهر 
تموز/يوليــو مــن عــام 1962. وحتــى بدايــة الســبعينيات مــن القــرن العشــرين، انصــّب 
تركيــز اليونيســف فيهــا علــى برامــج االســتجابة اإلنســانية بعــد الحــرب التــي خاضتهــا 
الجزائــر لنيــل اســتقاللها. ومنــذ بدايــة عــام 1970، بــدأت اليونيســف بالتركيــز علــى 
ــهدته  ــذي ش ــريع ال ــور الس ــل التط ــي ظ ــانية ف ــتجابة اإلنس ــج االس ــن برام ــول م التح
كثيــر مــن مجــاالت الحيــاة. وقــد شــكل عــام 1986 بدايــة تبلــور برنامــج تعاونــي 
لخمــس ســنوات بيــن اليونيســف و حكومــة الجزائــر. وقــد رّكــز هــذا البرنامــج علــى 
ــة  ــر وصيان ــى تطوي ــاة، وعل ــد الحي ــى قي ــال عل ــات واألطف ــاء األمه ــبة بق ــين نس تحس

ــة.  ــال التغذي ــي مج ــل ف ــى العم ــي، وعل ــرف الصح ــاه والص ــات المي خدم

وتتعــاون اليونيســف بشــكل حثيــث مــع الحكومــة الجزائريــة وغيرهــا مــن الشــركاء 
فــي تنميــة الطفولــة المبكــرة، وضمــان جــودة التعليــم، وحمايــة الطفــل، وتشــجيع 

مشــاركة الشــباب، ووضــع السياســات االجتماعيــة.

التقــدم الُمحرز علــى صعيد األطفال

أمــراض •  ضــد  ومجانيــة  إلزاميــة  لقاحــات  تقديــم  يقتضــي  مرســوم  صــدور   :1969
الُخنــاق )الدفتيريــا( والكــزاز والســعال الديكــي وشــلل األطفــال. وكان ذلــك العــام 
ــة  ــة خالي ــر دول ــراض. والجزائ ــد األم ــات ض ــي اللقاح ــع ف ــج موس ــذ برنام ــورة تنفي باك
مــن مــرض شــلل األطفــال منــذ عــام 1997 ويتــم اآلن تلقيــح 95% مــن األطفــال دون 

ــة.  ــنة الخامس س

1976: صــدر مرســوم بإلزاميــة ومجانيــة التعليــم حتــى ســن 16 ســنة، وبشــكل • 
الثانويــة.  مجانــي مــن المرحلــة االبتدائيــة وحتــى المرحلــة 

وصادقــت •  الطفــل  لحقــوق  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  علــى  الجزائــر  وقعــت   :1990
 .1992 عــام  األول/ديســمبر  كانــون   19 فــي  عليهــا 

وخــالل الفتــرة مــا بيــن عــام 1998 وعــام 2002، بُذلــت جهــود حثيثــة لتقديــم الدعــم • 
النفســي االجتماعــي لألطفــال الذيــن عايشــوا حــاالت عنــف أو تأثــروا بهــا مباشــرة.

2003: قّدمــت اليونيســف الدعــم لحكومــة الجزائــر فــي برامــج االســتجابة •  2001 و   
الســريعة لحــاالت الطــوارئ: فيضانــات بــاب الــواد، والهــزة األرضيــة التــي تعرضــت 

لهــا بمــورداس.
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KEY FACTS 2016
POPULATION (MILLIONS)

Under 5 Mortality Rate

26/1,000 live births

39
13

Birth Registration
تسجيل الوالدات

Child Labour
عاملة األطفال

Access to 
Improved Water

الحصول عىل مصادر مياه 
ُمحّسنة

Primary School Net 
Enrolment Rate
صايف معدل االلتحاق 

باملدارس االبتدائية

نسبة وفيات األطفال دون سّن الخامسة

4

TOTAL
UNDER 18
UNDER 5

7

Little girl in an early childhood development 
center in the Highlands. 2015

© UNICEF Algeria/2015Noorani

فتاة صغرية يف مركز تنمية الطفولة املبكرة يف       
منطقة الهضاب العليا. 2015 



منــذ متوز/يوليــو عــام 1981، دأبــت اليونيســف عــىل 

العمــل مــع الحكومــة والجهــات الرشيكــة واملجتمــع مــن 

أجــل حاميــة ونــرش حقــوق األطفــال. ومــع أن دولــة 

جيبــويت تشــهد طفــرة اقتصاديــة كبــرية، لكــن عــدم توفــر 

فــرص العمــل وبرامــج الرفــاه االجتامعــي يزيــد مــن ارتفــاع 

ــكان  ــن الس ــن 40% م ــر م ــاين أك ــث يع ــر، حي ــبة الفق نس

ــكان  ــع الس ــوايل رب ــاين ح ــام يع ــبي، بين ــر النس ــن الفق م

مــن الفقــر املدقــع. ويُعــّد األطفــال، الذيــن يشــكلون %40 

مــن إجــاميل عــدد الســكان، مــن بــن الفئــات األكــر تأثــراً 

بحــاالت عــدم املســاواة القامئــة مــن حيــث الحصــول عــىل 

ــرص.  ــات والف الخدم

التقدم املُحرز عىل صعيد األطفال

1990: صادقــت جيبــويت عــىل اتفاقيــة حقــوق الطفــل • 

ــن  ــا م ــف وغريه ــع اليونيس ــت م ــك الوق ــذ ذل ــل من وتعم

ــاء  ــع أنح ــال يف جمي ــروف األطف ــن ظ ــىل تحس ــرشكاء ع ال

ــالد.  الب

خــالل الفــرة بــن عــام 1990 و عــام 2012، انخفضــت • 

ــن 131 إىل  ــاً، م ــف تقريب ــال إىل النص ــات األطف ــبة وفي نس

67.8 لــكل 1,000 والدة حيّــة.

باملــدارس •  االلتحــاق  نســبة  ارتفعــت   :2015  -2005

االبتدائيــة مــن 54.6% إىل 79%. واليــوم، يلتحــق عــدد أكــر 

مــن الفتيــات باملدرســة، لتشــكل نســبتهن 46% مــن إجــاميل 

ــدارس.  ــة امل ــدد طلب ع

جـيـبـوتـي
D J I B O U T I

Since July 1981, UNICEF has worked steadily with the government, 
partners and the community to protect and promote children’s 
rights. Djibouti is experiencing strong economic growth, but a lack 
of employment and social welfare keeps the poverty levels high: 
over 40 per cent continue to live in relative poverty, and nearly 
one quarter in extreme poverty. Children, who make up 40 per 
cent of the country’s population, are among the most affected by 
persistent inequities in access to services and opportunities. 

Progress for children

• 1990: Djibouti ratified the Convention on the Rights of the Child 
and has been working with UNICEF and other partners to improve 
conditions for children across the country. 

• Between 1990 and 2012, child mortality dropped almost by half, 
from 131 to 67.8 per 1,000 live births.

• 2005 – 2015:  primary school enrolment rates climbed from 54.6 
per cent to 79 per cent. More girls now attend school, making up 
46 per cent of the primary school population. 

• 2015: Djibouti adopted a Child Protection Code aligned to 
international standards, strengthening an enabling and protective 
environment for children.

• 2015: Djibouti undertook the Multiple Overlapping Deprivation 
Analysis study, highlighting the deprivations of children using 
a lifecycle approach. The same year, a new unconditional cash 
transfer programme was initiated, aiming at reaching 16,300 
poorest households 

جـيـبـوتـي

منــذ تموز/يوليــو عــام 1981، دأبــت اليونيســف علــى العمــل مــع الحكومــة والجهــات 
دولــة  أن  ومــع  األطفــال.  حقــوق  ونشــر  حمايــة  أجــل  مــن  والمجتمــع  الشــريكة 
جيبوتــي تشــهد طفــرة اقتصاديــة كبيــرة، لكــن عــدم توفــر فــرص العمــل وبرامــج 
الرفــاه االجتماعــي يزيــد مــن ارتفــاع نســبة الفقــر، حيــث يعانــي أكثــر مــن 40% مــن 
ــع الســكان مــن الفقــر المدقــع.  ــي رب ــي حوال الســكان مــن الفقــر النســبي، بينمــا يعان
ــات  ــن الفئ ــن بي ــكان، م ــدد الس ــي ع ــن إجمال ــكلون 40% م ــن يش ــال، الذي ــّد األطف ويُع
ــات  ــى الخدم ــول عل ــث الحص ــن حي ــة م ــاواة القائم ــدم المس ــاالت ع ــراً بح ــر تأث األكث

ــرص.  والف

التقــدم الُمحرز علــى صعيد األطفال

1990 0: صادقــت جيبوتــي علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل وتعمــل منــذ ذلــك الوقــت • 
ــع  ــي جمي ــال ف ــروف األطف ــين ظ ــى تحس ــركاء عل ــن الش ــا م ــف وغيره ــع اليونيس م

ــالد.  ــاء الب أنح

2012، انخفضــت نســبة وفيــات األطفــال إلــى •  1990 و عــام  خــالل الفتــرة بيــن عــام 
1,000 والدة حّيــة. 131 إلــى 67.8 لــكل  النصــف تقريبــًا، مــن 

 • .%79 إلــى   %54.6 مــن  االبتدائيــة  بالمــدارس  االلتحــاق  نســبة  ارتفعــت   :2015  -2005
ــن  ــبتهن 46% م ــكل نس ــة، لتش ــات بالمدرس ــن الفتي ــر م ــدد أكب ــق ع ــوم، يلتح والي

إجمالــي عــدد طلبــة المــدارس. 

ــر •  ــع المعايي ــجم م ــذي ينس ــل ال ــة الطف ــون حمالي ــى قان ــي عل ــت جيبوت 2015: صادق
ــال. ــة لألطف ــة ووقائي ــة ممكن ــود بيئ ــز وج ــى تعزي ــى إل ــا أفض ــة، مم الدولي

ــي •  ــدد ، والت ــل والمتع ــان المتداخ ــل الحرم ــة تحلي ــذ دراس ــي بتنفي ــت جيبوت 2015: قام
ــج  ــتخدام نه ــال باس ــا األطف ــي منه ــي يعان ــان الت ــه الحرم ــى أوج ــوء عل ــلطت الض س
دورة الحيــاة. وفــي الســنة ذاتهــا، تــم إطــالق برنامــج الدعــم النقــدي غيــر المشــروط، 

لتســتفيد منــه األســر, 16,300 أســرة هــي مــن الفئــات االكثــر فقــراً.
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POPULATION (THOUSANDS)

Maternal Mortality Rate: 383/100,000 live births

992
392

Global acute 
malnutrition 

rate (us)
نسبة سوء التغذية 
الحاّد )دون سّن 5 

سنوات(

Female genital 
multination/cutting 
(0-60+ Years old)

ختان اإلناث: .% )لألعامر 
بن 0-60+ سنة(

Access to 
improved water: 

97% in the 
capital and 65% 

in the regions
الحصول عىل مصادر مياه 

ُمحّسنة

Access to 
improved 

sanitation 60% in 
urban areas and 
5% rural areas

الحصول عىل خدمات 
رصف صحي ُمحسّنة: 

60% يف املناطق الحرضية 
و 5% يف املناطق الريفية

Out-of-school 
children of primary 

school age
أطفال غري ملتحقن 
باملدارس ضمن سّن 

املدرسة االبتدائية

نسبة وفيات األمهات:

107

Under 5 Mortality Rate

67.8/1,000 live births

383/100,000 live births

نسبة وفيات األطفال دون سّن الخامسة

TOTAL
UNDER 18
UNDER 5

KEY FACTS 2016

9

A mother retrieving her baby form the weighing 
machine in Enguila health center 2004

© UNICEF/UNI12193/Pirozzi

أّم تستعيد ابنها بعد وضعه عىل آلة قياس األوزان يف 
مركز أنغويال الّصّحي. 2004



E G Y P T

UNICEF established its office in Egypt in 1952, and has since 
supported the government in responding to the needs of children 
throughout the country. The 2014 Constitution includes an article 
fully dedicated to child rights (Article 80), covering issues such as 
the definition of the child, the right to care and protection, and the 
principle of the child’s best interests.

Progress for children

• 1989–2014: Over the last decades, Egypt has made remarkable 
progress in addressing child survival rates. Between 1989 and 2014, 
the under-five mortality rate fell from 102 to 27 per 1,000 live births.

• 2008: UNICEF supported the amendment of the Child Law, 
harmonising the minimum age of marriage for both sexes at 18. 
The Law also raised the age of criminal responsibility from 7 to 12.  
Since 2008, female genital mutilation/cutting (FGM/C) has become 
a criminal act. Between 2008 and 2014, the percentage of girls aged 
15-17 who suffered from FGM/C declined from 74% to 61 %. 

• 2014: UNICEF supported the introduction of the new pentavalent 
vaccine in the immunization programme, providing support in 
procurement and awareness campaigns.

• 2015: UNICEF supported the modernization of social protection 
systems and the introduction of two cash transfer programmes: 
“Takafol”, a conditional cash transfer aiming to reach poor families 
with children; and “Karama”, an unconditional cash transfer to the 
physically challenged and chronically ill including children.

• 2016: The Grand Imam and Shaykh of Al–Azhar Al-Sharif and the 
Coptic Orthodox Pope launched the Religious Leaders’ Initiative to 
counter violence against children, providing significant momentum 
to engage communities across faiths to protect the rights of children.

مـصـر

الحيــن  ذلــك  1952، وعملــت منــذ  اليونيســف مكتبهــا فــي مصــر عــام  أسســت 
علــى دعــم الحكومــة المصريــة فــي االســتجابة الحتياجــات األطفــال فــي جميــع 
ــوق  ــل لحق ــة بالكام ــادة مخصص ــى م ــام 2014 عل ــتور ع ــتمل دس ــالد. ويش ــاء الب أنح
الطفــل )المــادة 80(، وهــي تغطــي مســائل مثــل تعريــف الطفــل والحــق فــي الرعايــة 

والحمايــة ومبــدأ المصالــح الفضلــى للطفــل.

التقــدم الُمحرز علــى صعيد األطفال

 1989-2014: علــى مــدى العقــود الماضيــة، اســتطاعت مصــر تحقيــق تقــدم ملحــوظ • 
مــن حيــث تحســين نســب بقــاء الطفــل علــى قيــد الحيــاة. فخــالل الفتــرة بيــن عــام 
1989 وعــام 2014، انخفضــت نســبة وفيــات األطفــال دون ســّن الخامســة مــن 102 

وفــاة لــكل 1.000 والدة إلــى 27 وفــاة لــكل 1,000 والدة.

الــزواج •  الحــّد مــن ســّن  الطفــل ليكــون  اليونيســف تعديــل قانــون  2008: دعمــت 
المســؤولية  ســّن  مــن  القانــون  رفــع  كمــا  ســنة.   18 الجنســين  لــكال  القانونــي 
اإلنــاث  ختــان  عمليــة  أصبحــت   ،2008 عــام  ومنــذ  ســنة.    12 إلــى   7 مــن  القانونيــة 
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون. وخــالل األعــوام مــن 2008 إلــى 2014، انخفضــت نســبة 
اإلنــاث ضمــن الفئــة العمريــة مــن 15 إلــى 17 ســنة اللواتــي أجريــت لهــن عمليــات 

ختــان مــن 74% إلــى %61. 

ــج •  ــي برنام ــد ف ــئ الجدي ــي المتكاف ــاح الخماس ــق اللق ــف تطبي ــت اليونيس 2014: دعم
ــة. ــالت التوعي ــذ حم ــات وتنفي ــراء اللقاح ــم لش ــت الدع ــث قّدم ــح، حي التلقي

وتنفيــذ •  االجتماعيــة  الحمايــة  أنظمــة  تطويــر  عمليــة  اليونيســف  دعمــت   :2015
ــروط  ــدي مش ــم نق ــج دع ــو برنام ــل«، وه ــج »تكاف ــدي: برنام ــم النق ــن للدع برنامجي
وهــو  »كرامــة«  وبرنامــج  وأطفالهــا،  الفقيــرة  العائــالت  إلــى  الوصــول  إلــى  يهــدف 
برنامــج دعــم نقــدي غيــر مشــروط يســتهدف ذوي االحتياجــات الخاصــة واألشــخاص 

ــال. ــم األطف ــا فيه ــة بم ــراض مزمن ــن أم ــون م ــن يعان الذي

ــة •  ــة القبطي ــا الكنيس ــريف وباب ــيخ األزهرالش ــر ش ــام األكب ــن اإلم ــق كل م 2016: أطل
األرثوذكســية مبــادرة القــادة الدينييــن الهادفــة إلــى مواجهــة العنــف ضــد األطفــال، 

ــال. ــوق األطف ــة حق ــى حماي ــان عل ــع األدي ــن جمي ــات م ــجيع المجتمع وتش
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POPULATION (MILLIONS)

90,086
33,386

Child Labour
عاملة األطفال

Female Genital 
Mutilation/Cutting 

(15-49) 
ختان اإلناث: النساء 

الاليت سبق لهّن الزواج 
)49-15(:

Access to Improved 
Water

الحصول عىل مصادر مياه 
ُمحّسنة

10,200

27/1,000 live births

Under 5 Mortality Rate نسبة وفيات األطفال دون سّن الخامسة

Birth Registration
تسجيل الوالدات

TOTAL
UNDER 18
UNDER 5

97.7%

KEY FACTS 2016

11

Wearing a hat over his head, a boy plays 
muppet show with a big smile on his face. 2000

© UNICEF/UNI24438/Pirozzi

صبّي يضع قبّعة عىل رأسه وميثّل يف مرسح دمى 
وابتسامة عريضة ترتسم عىل وجهه. 2000



T H E  G U L F  A R E A  O F F I C E

UNICEF Gulf Area Office was established in its current form in 
1971. It covers five countries: Saudi Arabia, the United Arab 
Emirates, Kuwait, Qatar and Bahrain.

The UNICEF Gulf Area Office facilitates partnerships to enhance 
the development of children in the five countries. Public and 
private actors in the Gulf have contributed significantly to UNICEF’s 
global humanitarian and development work over the years, with 
contributions adding up to hundreds of millions of dollars. It is 
estimated that the Gulf has provided financial and non-financial 
support in UNICEF operations in over 60 countries, with a major 
impact on millions of children’s lives. 

In these five countries, UNICEF’s partnership has shifted from 
the delivery of basic social services to the rollout of programme 
strategies based on evidence generation, policy advocacy and 
national capacity development.

Progress for children

• 1991 – 1997: All five countries have either ratified or signed the 
Convention on the Rights of the Child or acceded. The Kingdom 
of Saudi Arabia ratified it in 1996, Kuwait in 1991, Qatar in 1995. 
Bahrain acceded it in 1992 and the United Arab Emirates in 1997.

• Considerable progress has been made in reducing under-five 
and infant mortality rates. Maternal mortality has also dropped, 
varying between eight deaths per 100,000 live births in Qatar, to 
24 deaths per 100,000 live births in Saudi Arabia.

• In education, the Gulf countries made major improvements in net 
enrolment rates. In the Kingdom of Saudi Arabia, the rate was 97 
per cent for both boys and girls in 2011. In Qatar in 2010, the net 
enrolment rate in primary school stood at 92.6 per cent, with girls 
registering a rate of 94 per cent, higher than boys, at 91 per cent.

مكتب منطقة الخليج

ــو  ــام 1971 و ه ــج ع ــة الخلي ــي منطق ــي ف ــكله الحال ــف بش ــب اليونيس ــس مكت تأس
المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  يغطــي خمــس دول: 

والكويــت وقطــر والبحريــن.  

ويعمــل مكتــب اليونيســف فــي منطقــة الخليــج علــى تســهيل عقــد الشــراكات 
الــدول الخمــس. وعلــى مــدى  مــن أجــل تحســين مســتوى تنميــة األطفــال فــي 
والخــاص فــي منطقــة  العــام  القطاعيــن  أطــراف عــدة مــن  أســهمت  الســنوات، 
ــف  ــه اليونيس ــل ب ــذي تعم ــوي ال ــاني والتنم ــل اإلنس ــي العم ــر ف ــكل كبي ــج بش الخلي
عالميــًا، حيــث قدمــت مســاهمات تصــل إلــى مئــات مالييــن الــدوالرات. ويُقــدر عــدد 
ــًا لعمليــات اليونيســف  ــًا وغيــر مالي الــدول التــي قدمــت منطقــة الخليــج دعمــًا مالي
ــال.  ــن األطف ــاة ماليي ــى حي ــر عل ــر كبي ــا تأثي ــث كان له ــة، حي ــن 60 دول ــر م ــا بأكث فيه

وفــي هــذه الــدول الخمــس، تحولــت شــراكة اليونيســف مــن مجــرد تقديــم خدمــات 
اســتحداث  علــى  قائمــة  برامــج  اســتراتيجيات  تعميــم  إلــى  أساســية  اجتماعيــة 
األطفــال  حقــوق  تتبنــى  التــي  للسياســات  ودعــم  تأييــد  حمــالت  وتنفيــذ  األدلــة، 

الوطنيــة.  القــدرات  وتنميــة 

التقــدم الُمحرز علــى صعيد األطفال

 1991-1997: قامــت دول الخليــج الخمــس إمــا بالمصادقــة علــى اتفاقيــة حقــوق • 
ــام  ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــا المملك ــت عليه ــد صادق ــا. فق ــول به ــل أو بالقب الطف
ــام 1992  ــن ع ــا البحري ــت به ــام 1995. وقبل ــر ع ــام 1991، وقط ــي ع ــت ف 1996، والكوي

ــام 1997. ــي ع ــدة ف ــة المتح ــارات العربي واإلم

وأحــرزت هــذه الــدول تقدمــًا كبيــراً مــن حيــث انخفــاض نســبة وفيــات األطفــال • 
ــات  ــبة وفي ــًا نس ــت أيض ــا انخفض ــع. كم ــات الرض ــدل وفي ــة ومع ــّن الخامس دون س
األمهــات، حيــث تراوحــت بيــن 8 وفيــات لــكل 100,000 والدة فــي قطــر، إلــى 24 وفــاة 

العربيــة الســعودية. 100,000 والدة  فــي المملكــة  لــكل 

وعلــى صعيــد التعليــم، حققــت دول الخليــج إنجــازات كبيــرة فــي رفــع صافــي معــدل • 
االلتحــاق بالمــدارس. ففــي المملكــة العربيــة الســعودية، بلغــت نســبة االلتحــاق 
بالمــدارس 97% للفتيــان والفتيــات علــى حــٍد ســواء فــي عــام 2011. وفــي قطــر، بلغــت 
ــات  ــجيل البن ــبة تس ــت نس ــث بلغ ــة 92.6%، حي ــدارس االبتدائي ــاق بالم ــبة االلتح نس
فــي المــدارس 94%، وهــي نســبة أعلــى مــن نســبة تســجيل الفتيــان التــي بلغــت %91.
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POPULATION (MILLIONS)

491

3,161

132

108

348

9,157

31,540

2,235

1,377

3,892

1,510

10,560

406
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997

TOTAL
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TOTAL

TOTAL

TOTAL

UNDER 18

UNDER 18

UNDER 18

UNDER 18

UNDER 18

UNDER 5

UNDER 5

UNDER 5

UNDER 5

UNDER 5
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KUWAIT
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QATAR
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Two children listening to a session on 
injury prevention. UAE 2011.

© UNICEF/2011

طفلتان تستمعان خالل جلسة حول 
الوقاية من اإلصابات. اإلمارات العربية 

املتحدة, 2011  



I R A N

UNICEF’s presence in Iran dates back to the early 1950s. UNICEF 
and the Government of Iran focused their initial cooperation on 
child health and nutrition, later expanding to include education, 
child welfare, child protection, HIV/AIDS prevention, and child 
poverty reduction. 

UNICEF’s activities in Iran are in line with national priorities 
embodied in the National Development Plans. 

Progress for children

• 2013 – 2015: Revisions to the Islamic Penal code and the Penal 
Procedural code improved protection for children in judicial 
proceedings. UNICEF and the Government of Iran cooperate to 
improve juvenile justice standards.

• 2015: Immunization coverage against contagious diseases is 
greater than 95 per cent. Child survival and development is a main 
part of the cooperation between UNICEF and the government.

• 2015: A decree by the Supreme leader of the Islamic Republic of 
Iran supported the integration of refugee children into the public 
education system, a major step towards achieving all-inclusive 
education. The number of Afghan school-age children and 
adolescents in Iran, documented and undocumented, is estimated 
at roughly 800,000 - one of the largest protracted refugee situations 
in the world. UNICEF and the government cooperate to provide 
basic education to undocumented Afghan children.

إيـران

ــرن  ــن الق ــينيات م ــل الخمس ــى أوائ ــران إل ــي إي ــف ف ــة اليونيس ــد منظم ــود تواج يع
العشــرين. ركــزت اليونيســف فــي عملهــا مــع الحكومــة اإليرانيــة علــى التعــاون فــي 
ــم  ــمل التعلي ــًا فيش ــاون الحق ــذا التع ــع ه ــة، ليتوس ــال والتغذي ــة األطف ــال صح مج
المكتســبة  المناعــة  نقــص  مــرض  مــن  والوقايــة  وحمايتهــم،  األطفــال  ورفــاه 

ــال.  ــر األطف ــبة فق ــض نس ــدز(، وتخفي )اإلي

وتتناغــم نشــاطات اليونيســف فــي إيــران مــع األولويــات الوطنيــة التــي جســدتها 
الوطنيــة. التنميــة  خطــط 

التقــدم الُمحرز علــى صعيد األطفال

ــي •  ــي اإلجرائ ــون الجنائ ــالمي والقان ــي اإلس ــون الجنائ ــات للقان ــراء مراجع 2013-2015: إج
ممــا رفــع مــن مســتوى تقديــم الحمايــة لألطفــال فــي الدعــاوى القضائيــة. وتتعــاون 
المتعلقــة  العدالــة  معاييــر  تحســين  علــى  اإليرانيــة  الحكومــة  مــع  اليونيســف 

باألحــداث.

ــن •  ــال الذي ــبة األطف ــغ نس ــة لتبل ــراض المعدي ــد األم ــح ض ــالت التلقي ــذ حم 2015: تنفي
والحكومــة  اليونيســف  بيــن  التعــاون  ويتمحــور   .%95 مــن  أكثــر  اللقاحــات  تلقــوا 

اإليرانيــة حــول بقــاء األطفــال علــى قيــد الحيــاة وتنميتهــم. 

إيــران اإلســالمية مرســومًا يدعــم فيــه •  2015: أصــدر المرشــد األعلــى لجمهوريــة 
نحــو  هامــة  خطــوة  وهــي  العــام،  التعليــم  نظــام  فــي  الالجئيــن  األطفــال  دمــج 
ــن  ــان مم ــال األفغ ــدد األطف ــل ع ــع. يص ــامل للجمي ــم ش ــر تعلي ــى توفي ــول إل الوص
هــم فــي ســّن المدرســة واليافعيــن، الموثقيــن منهــم وغيــر الموثقيــن، حوالــي 
وتتعــاون  العالــم.  فــي  واألضخــم  الممتــدة  اللجــوء  حــاالت  إحــدى  وهــي   -  800,000
ــال  ــي لألطف ــم األساس ــر التعلي ــى توفي ــة عل ــة اإليراني ــف والحكوم ــن اليونيس كل م

افغانســتان. مــن  الالجئيــن 

14



POPULATION (MILLIONS)
78,773
24,248

Primary School 
Net Enrolment 

Rate (2014)
صايف معدل االلتحاق 

باملدارس االبتدائية

6,759

Under 5 Mortality Rate

16/1,000 live births

نسبة وفيات األطفال دون سّن الخامسة

TOTAL
UNDER 20
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A premature baby is cared in the NICU ward of 
Mahidyeh hospital in Tehran that has adapted 
Newborn Individualized Developmental Care and 
Assessment Program (NIDCAP) with UNICEF support. 
2015

© UNICEF/Iran/2015Noorani

طفل غري مكتمل النمو يف قسم العناية املركزة 
لألطفال مبستشفى املهدية يف طهران الذي تبنى 
تطبيق برنامج التقييم والرعاية املطورة لألطفال 

حديثي الوالدة بدعم من اليونيسيف. 2015



I R A Q

UNICEF has been working in Iraq since 1952, helping develop 
maternal and child health services, train health personnel and equip 
educational training institutions. UNICEF established a dedicated 
office in Iraq in 1984. Through the 1990s and until 2008, UNICEF 
met the needs of women and children affected by violence.

In 2012-2013, when 250,000 Syrian refugees came to the Kurdistan 
Region, UNICEF established water and sanitation, education, 
health, and child protection services. 

Following the conflict in 2014, UNICEF continues to meet critical, 
life-saving needs while providing emergency and longer-term 
programmes supporting millions of displaced children and families.

Progress for children

• 1984-2016: Iraq strengthened its social and legal policies in all sectors 
relevant to children, and instituted fiscal reforms to improve and increase 
the Government of Iraq budget allocations to the most deprived children 
in the country.

• 2003-2008: UNICEF provided emergency access to water and sanitation, 
primary health care, nutrition, education and child protection services for 
millions of children and women affected by extreme violence.

• 2009: UNICEF reoriented its country programme to support the 
government’s efforts to develop child-friendly social policies, modernise 
institutions and improve basic services critical to the survival and 
development of children.

• 2013-2016: UNICEF met the emergency needs of about 250,000 Syrian 
refugees in the Kurdistan Region with education, protection, health and 
nutrition, water and sanitation programmes.

• 2015: UNICEF facilitated a nationwide agreement to end violence in 
primary schools.

• 2014-2016: UNICEF continues to help meet the emergency needs of 
3.3 million displaced Iraqis in water and sanitation, education, protection, 
and health and nutrition.

العـراق

تعمــل منظمــة اليونيســف فــي العــراق منــذ عــام 1952، وهــي تســاعد فــي تطويــر خدمــات 
صحــة األمومــة والطفــل، وتعمــل علــى تدريــب الطواقــم الصحيــة ورفــد مؤسســات التدريب 
التعليمــي بالمعــدات. وقــد أسســت اليونيســف مكتبهــا فــي العــراق فــي عــام 1984. وخــالل 
الفتــرة مــا بيــن التســعينيات  مــن القــرن العشــرين وحتــى عــام 2008، اســتطاعت  اليونيســف 

تلبيــة احتياجــات النســاء واألطفــال المتأثريــن بالعنــف.

وفــرت  كردســتان،  اقليــم  إلــى  ســوري  الجــئ   250,000 وصــل  حيــن   ،2013 و   2012 عامــي  فــي 
الطفــل.  وحمايــة  والصحــة   والتعليــم  الصحــي  والصــرف   الميــاه  خدمــات  لهــم  اليونيســف 

وعقــب انــدالع النــزاع فــي عــام 2014، تواصــل اليونيســف تلبيــة االحتياجــات الحيويــة لالطفــال 
لتمكينهــم مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة مــع تقديــم برامــج الحــاالت الطارئــة وبرامــج 

ــالت.  ــال والعائ ــن األطف ــن م ــن النازحي ــم ماليي ــد لدع ــة األم طويل

التقدم الُمحرز على صعيد األطفال

1984-2016: عملــت العــراق علــى تعزيــز سياســاتها االجتماعيــة والقانونيــة فــي جميــع • 
القطاعــات ذات العالقــة باألطفــال، ونفــذت إصالحــات ماليــة ورفعــت مــن مخصصــات 

موازنــة الحكومــة العراقيــة لصالــح األطفــال المســتضعفين فــي الدولــة.

2003-2008: وفــرت اليونيســف خدمــات حــاالت الطــوارئ فــي قطاعــات الميــاه والصــرف • 
الصحــي والرعايــة الصحيــة األوليــة والتغذيــة والتعليــم وحمايــة األطفــال لمالييــن 

ــية. ــف القاس ــال العن ــن بأعم ــاء المتأثري ــال والنس األطف

2009: قامــت اليونيســف بإعــادة توجيــه برنامجهــا الوطنــي لدعــم جهــود الحكومــة • 
المؤسســات  وتطويــر  للطفــل،  صديقــة  اجتماعيــة  سياســات  وضــع  إلــى  الراميــة 
ــد  ــى قي ــال عل ــاء األطف ــان بق ــل ضم ــن أج ــة م ــية الحيوي ــات األساس ــين الخدم وتحس

وتنميتهــم.  الحيــاة 

 2013-2016: اســتطاعت اليونيســف تلبيــة االحتياجــات الطارئــة لحوالــي 250,000 الجــئ • 
ســوري فــي اقليــم كردســتان مــن حيــث برامــج التعليــم والحمايــة والصحــة والتغذيــة 

ــي. ــرف الصح ــاه والص والمي

 2015: عملــت اليونيســف علــى تســهيل توقيــع اتفاقيــة علــى مســتوى الدولــة إلنهــاء • 
العنــف فــي المــدارس االبتدائيــة.

  2014-2016: تواصــل اليونيســف تقديــم المســاعدة فــي تلبيــة االحتياجــات الطارئــة • 
لـــ 3.3 مليــون نــازح عراقــي فــي مجــال تقديــم خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والتعليم 

والحمايــة والصحــة والتغذية.  
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POPULATION (MILLIONS)

34,769

Child Labour
عاملة األطفال

Access to 
Improved Water

الحصول عىل مصادر مياه 
ُمحّسنة

4.7%

Under 5 Mortality Rate

34/1,000 live births

نسبة وفيات األطفال دون سّن الخامسة

TOTAL
15,752
4,909

UNDER 18
UNDER 5
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Sajad, 10, from Baghdad, holds a UNICEF 
school bag during a distribution of school 
supplies to children from five schools in 
Baghdad’s Al-Amiriyah District. 2016

© UNICEF/UN08247/KhuzaieFirst

سجاد البالغ من العمر 10 سنوات يحمل حقيبة 
يونيسف املدرسية خالل توزيع اللوازم املدرسية عىل 
االطفال يف خمس مدارس يف حي العامرية يف بغداد. 

2016



J O R D A N

UNICEF  began its operations in Jordan in 1952, and has since 
expanded support to national efforts in realizing the rights of 
children, with a particular focus on the most vulnerable. Jordan 
ratified the Convention on the Rights of the Child in 1991 and 
declared the protection of children from violence a national priority 
in 2000. 

From a national campaign to end violence in all public schools, 
to introducing new concepts like child-friendly budgets in relevant 
ministries, UNICEF continues to support Jordan in making 
innovative changes towards improving the lives of children.

Progress for children

• 1990 – present: The rate of immunization of children against polio 
and measles is more than 95 per cent.  This is reflected in a drop 
in infant mortality rates, which have halved since 1990.  

• 1990 – present: Jordan has had great success getting girls into 
school. The percentage of children enrolled in primary school has 
climbed from 88 per cent in 1990, remaining consistent around 
97 per cent since 2008. More girls than boys now attend primary 
and secondary schools, and then proceed to further studies in 
university.

• 2000 – 2015: Despite Jordan’s severe water scarcity, access to 
improved drinking water sources increased to 97 percent by 2015. 
Improved sanitation access increased from 48 to 99 per cent, one 
of the highest rates in the Middle East and North Africa.

• 2012 – present: Rapid response to the needs of Syrian refugee 
children has been a significant component of UNICEF support. 
This includes the provision of clean water, improved sanitation, 
health, nutrition and education. UNICEF provides psychosocial 
support services to help children cope with the horrors of the 
conflict in Syria, and empowers adolescents and youth with life 
skills and opportunities to participate and engage positively in their 
communities. There are currently over 655,000 registered Syrian 
refugees in Jordan, including 337,000 children.

األردن

ــدأت اليونيســف عملياتهــا فــي األردن فــي عــام 1952، واســتطاعت منــذ ذلــك الحيــن  ب
توســيع نطــاق دعمهــا للجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى ترســيخ حقــوق األطفــال، مــع 
ــوق  ــة حق ــى اتفاقي ــادق األردن عل ــد ص ــًا.   وق ــر تهميش ــات األكث ــى الفئ ــاص عل ــز خ تركي
الطفــل عــام 1991. وفــي عــام 2000، أعلــن أن حمايــة األطفــال مــن العنــف هــو أولويــة 

ــة.  وطني

ــين  ــو تحس ــرة نح ــرات مبتك ــداث تغيي ــألردن إلح ــم ل ــم الدع ــف تقدي ــل اليونيس وتواص
مســتوى حيــاة األطفــال، حيــث تنوعــت جهــود الدعــم هــذه مــن إطــالق حملــة وطنيــة 
إلنهــاء العنــف فــي جميــع المــدارس الحكوميــة، إلــى إدخــال مفاهيــم جديــدة مثــل 

ــة. ــوزارات ذات الصل ــات ال ــي موازن ــل ف ــة للطف ــات صديق ــس مخصص تكري

التقدم الُمحرز على صعيد األطفال

 1990 - حتــى اآلن: بلغــت نســبة األطفــال الحاصليــن علــى اللقــاح ضــد شــلل األطفــال • 
والحصبــة أكثــر مــن 95%.  وقــد انعكــس هــذا فــي االنخفــاض الكبيــر الــذي شــهدته 

ــام 1990.   ــذ ع ــف من ــى النص ــت إل ــي انخفض ــع الت ــات الرّض ــبة وفي نس

1990 - حتــى اآلن: حقــق األردن نجاحــًا كبيــراً مــن حيــث التحــاق الفتيــات بالمــدارس. • 
ــام 1990  ــي ع ــن 88% ف ــة م ــدارس االبتدائي ــن بالم ــال الملتحقي ــبة األطف ــت نس وارتفع
إلــى 97% فــي عــام 2008 وبقيــت ثابتــة عنــد تلــك النســبة منــذ ذلــك الحيــن. وتلتحــق اآلن 
أعــداد أكبــر مــن الفتيــات مــن الصبيــة بالمــدارس االبتدائيــة والثانويــة ومــن ثــم يتابعــون 

دراســاتهم الجامعيــة فيمــا بعــد. 

المــوارد •  فــي  األردن  يعانــي منــه  الــذي  الشــديد  الشــّح  الرغــم مــن  علــى   :2015 -2000
المائيــة، إلــى أنــه شــهد ارتفــاع فــي نســبة الحصــول علــى مصــادر ميــاه شــرب ُمحســّنة 
مــن 92% إلــى 97% خــالل الفتــرة بيــن عــام 2000 و 2015. وكذلــك ارتفعــت نســبة الحصــول 
علــى خدمــات صــرف صحــي ُمحســنة مــن 48% إلــى 99%، وهــي مــن أعلــى النســب التــي 

ــا. ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــا دول منطق حققته

2012 - حتــى اآلن: تمحــور الدعــم الــذي تقدمــه اليونيســف فــي االســتجابة الســريعة • 
الحتياجــات أطفــال الالجئيــن الســوريين حيــث شــكلت هــذه االســتجابة محــوراً رئيســيًا 
الُمحســّنة  النظيفــة وخدمــات الصــرف الصحــي  الميــاه  فيــه. وهــذا يشــمل توفيــر 
ــي  ــي االجتماع ــم النفس ــات الدع ــف خدم ــر اليونيس ــة . وتوف ــم والتغذي ــات التعلي وخدم
لمســاعدة األطفــال علــى التكّيــف مــع حــاالت الخــوف والهلــع التــي يعانــون منهــا جــراء 
ــارات  ــى المه ــم عل ــالل تدريبه ــن خ ــباب م ــن والش ــن اليافعي ــوريا، وتمّك ــي س ــزاع ف الن
الحياتيــة وتوفــر الفــرص لهــم للمشــاركة اإليجابيــة فــي مجتمعاتهــم. وهنــاك حاليــًا 

ــل. ــم 337,000 طف ــي األردن، منه ــّجل ف ــوري مس ــئ س ــي 655,000 الج حوال
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POPULATION (MILLIONS)
9,531
4,022

Child Labour
عاملة األطفال

Access to 
Improved Water

الحصول عىل مصادر مياه 
ُمحّسنة

Primary School 
Net Enrolment 

Rate
صايف معدل االلتحاق 

باملدارس االبتدائية

99% 2% 96% 97%

1,339

18/1,000 live births

Under 5 Mortality Rate نسبة وفيات األطفال دون سّن الخامسة

Birth Registration
تسجيل الوالدات

TOTAL
UNDER 18
UNDER 5
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Girls play on a swing at a UNICEF-supported 
playground in the Zaíatari camp for Syrian refugees. 
2013.

© UNICEF/UNI150177/Noorani

فتيات يتأرجحن يف ملعب أقيم بدعم من اليونيسف 
يف مخيّم الزّعري لاّلجئن الّسوريّن. 2013.



L E B A N O N

UNICEF opened its first country office in Beirut, in 1948.
UNICEF in Lebanon has supported the government in meeting the 
needs of children and working towards the progressive realization 
of child rights.

The country has made significant progress in bringing economic 
and social development to its people, but challenges remain as 
critical targets for poverty reduction and gender equality have yet 
to be achieved. 

Progress for children

• 1991: Lebanon signed the Convention on the Rights of the Child 
in 1991 and ratified the Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and 
child pornography in 2008. 

• 2011 – to date: more than 1 million Syrian refugees have registered 
in Lebanon. UNICEF has supported the efforts of the Goverment 
of Lebanon to provide children with access to education, protect 
them against abuse and exploitation, and provide basic services 
like clean water, vaccination and psychosocial support.

• 2015: almost 1.5 million disadvantaged children live in Lebanon, 
of whom over 80 per cent live in just 15 per cent of cadastres. Of 
these disadvantaged children, some 470,000 are poor Lebanese, 
796,000 are Syrian refugees and 122,000 are Palestinian refugees.

• 2015-2016: 250,000 Lebanese and 150,000 Syrian children (aged 
3-18) were enrolled in Lebanese public schools. UNICEF’s support 
to the Ministry of Education and Higher Education is based on 
three pillars: access, quality and system strengthening. UNICEF 
helps with non-formal education programmes, enrolment fees, 
school supplies, transportation services and homework support.

ن لبـنـا

افتتحــت اليونيســف أول مكتــب عالمــي لهــا فــي بيــروت عــام 1948. يدعــم مكتــب 
اليونيســف الحكومــة اللبنانيــة فــي تلبيــة احتياجــات األطفــال والعمــل نحــو تحقيــق 

تقــدم متواصــل علــى صعيــد تجســيد حقــوق الطفــل.

التنميــة  خــالل  مــن  جيــدة  نتائــج  تحقيــق  فــي  كبيــراً  شــوطًا  لبنــان  قطــع  وقــد 
عليــه  زال  مــا  وأهــداف  تحّديــات  يواجــه  زال  مــا  لكّنــه  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة 
الجنســين. بيــن  المســاواة  وتحقيــق  الفقــر  نســبة  خفــض  فــي  تتمثــل  تحقيقهــا 

التقــدم الُمحرز علــى صعيد األطفال

  1991: وقــع لبنــان علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــام 1991. وفــي عــام 2008 صــادق • 
باألطفــال،  اإلتجــار  بشــأن  الطفــل  حقــوق  التفاقيــة  االختيــاري  البروتوكــول  علــى 

إباحيــة.  إنتــاج مــواد  ودعــارة األطفــال واســتخدام األطفــال فــي 

ــم •  ــان. تدع ــى لبن ــوريا ال ــن س ــئ م ــون الج ــن ملي ــر م ــجل اكث ــوم: تس ــى الي 2011 - حت
اليونيســف جهــود الحكومــة الراميــة إلــى ضمــان حصــول األطفــال علــى خدمــات 
األساســية  الخدمــات  وتوفيــر  واالســتغالل  االضطهــاد  مــن  وحمايتهــم  التعليــم 

لهــم مثــل الميــاه النظيفــة والتلقيــح والدعــم النفســي.

2015: يعيــش حوالــي 1.5 مليــون طفــل مهّمــش فــي لبنــان، 80% منهــم يقيمــون • 
المهّمشــين، هنــاك  بيــن هــؤالء األطفــال  المســاحة. ومــن  15% فقــط مــن  علــى 
الجــئ  و122,000  ســوري،  الجــئ  و796,000  اللبنانييــن،  مــن  فقيــر  طفــل   470,000 حوالــي 

. فلســطيني

فــي •  ســنة(   18-3( ســوري  طفــل   150,000 و  لبنانــي  طفــل   250,000 يلتحــق   :2016-2015
لــوزارة  اليونيســف  تقدمــه  الــذي  الدعــم  ويرتكــز  اللبنانيــة.  الحكوميــة  المــدارس 
التربيــة والتعليــم العالــي حــول ثالثــة محــاور: الحصــول علــى التعليــم وتوفيــر تعليــم 
نوعــي وتعزيــز نظــام التعليــم. وتســهم اليونيســف فــي تطويــر برامــج التعليــم غيــر 
ــالت،  ــات المواص ــم وخدم ــواد التعلي ــدارس وم ــاق بالم ــوم االلتح ــي رس ــمي، وف الرس

ــة. ــات البيتي ــي أداء الواجب ــة ف ــم للطلب ــم الدع وتقدي
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POPULATION (MILLIONS)

Birth Registration: 
99% Lebanese, 

96% Syrian
تسجيل الوالدات %99 
لبنانين، 96% سورين

Child Labour 
Age 5-17: 6% 
Lebanese, 7% 

Syrian
عاملة األطفال يف الفئة 
العمرية بن 5 سنوات 
و 17 سنة: 6% لبنانين، 

7% سورين

Use of improved 
water source: 

93% Lebanese, 
74% Syrian

الحصول عىل مصادر 
مياه ُمحّسنة %93 

لبنانين، 74% سورين

Out-of-school 
children of primary 

school age
أطفال غري ملتحقن 
باملدارس ضمن سّن 

املدرسة االبتدائية

4,966
1,274

94,000

302

26/1,000 live births

Under 5 Mortality Rate نسبة وفيات األطفال دون سّن الخامسة

TOTAL
UNDER 18
UNDER 5
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A child carries boxes of winter clothing kits, in the 
Bekaa Valley. Each kit, for children up to 14 years 
old, contains an age-appropriate winter cloths.  2014

© UNICEF/UNI179178/Haidar

طفل يحمل صناديق فيها رزم من املالبس الّشتويّة 
يف سهل البقاع. تحتوي كّل رزمة عىل ثياب مناسبة 

تغطّي أعامر األطفال حتّى عمر 14 سنة. 2014



L I B Y A

Since 2011, Libya has experienced severe instability. The UN 
and international partners continue to support the country. The 
economic situation is bleak.

UNICEF re-established its presence in Libya in 2012. Earlier gains 
are threatened by the ongoing conflict.

In an extremely uncertain context, UNICEF faces enormous 
challenges. UNICEF focuses on child protection, including the 
release and reintegration of children associated with armed 
conflict, provision of psychosocial and recreational activities, 
water and sanitation programmes provided to internally 
displaced populations (IDPs), education programmes for out-of-
school children and strengthening the Expanded Programme on 
Immunization capacity of the Ministry of Health. 

Progress for children

• 1993: Libya ratified the Convention on the Rights of the Child. 
Prior to 2011, children across the country had access to free health 
care and education. In 2015, the Constitution Drafting Assembly 
adopted nine articles on child rights in the draft new constitution.

• 2008: Libya had one of the highest literacy rates in the region. 
Enrolment in primary education stood at 98 per cent, with the 
equal numbers of boys and girls attending school. 

• 2015: UNICEF and the municipality of Al-Zintan agreed to establish 
The Centre for Release and Reintegration of Youth and Children 
associated with armed groups. This agreement was followed by 
the commitment of the municipality of Sebrata to protect children.

• 2016: UNICEF carried out the first national polio vaccination 
campaign in two years. Over 1.3 million children received the polio 
vaccine countrywide. UNICEF delivered 1.5 million polio vaccines 
to the National Centre for Disease Control of the Ministry of 
Health.

ليـبـيـا

ــة  ــك منظم ــم تنف ــرة.  ول ــتقرار كبي ــدم اس ــة ع ــن حال ــا م ــي ليبي ــام 2011، تعان ــذ ع من
ــة. ــم للدول ــم الدع ــة تقدي ــن مواصل ــون ع ــركاؤها الدولي ــدة وش ــم المتح األم

أن  لتجــد   .2012 عــام  ليبيــا  فــي  وتواجدهــا  مكتبهــا  تأســيس  اليونيســف  أعــادت 
تواجــه تهديــدات بســبب  التــي كانــت قــد حققتهــا فــي وقــت ســابق  المكاســب 

النــزاع.

وفــي ظــل الضبابيــة الكبيــرة التــي تشــهدها ليبيــا، تواجــه اليونيســف تحديــات كبيــرة 
فــي عملهــا. وينصــّب تركيــز اليونيســف علــى حمايــة األطفــال، بمــا فــي ذلــك تســريح 
النزاعــات المســلحة وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع،  األطفــال المنخرطيــن فــي 
الميــاه  خدمــات  برامــج  وتنفيــذ  لهــم،  والتأهيليــة  النفســية  النشــاطات  وتقديــم 
للنــزوح  تعرضــوا  الذيــن  للســكان  رئيســي  بشــكل  المقدمــة  الصحــي  والصــرف 
وتعزيــز  المدرســة  خــارج  األطفــال  علــى  تركــز  تعليميــة  برامــج  وتنفيــذ  الداخلــي، 

قــدرات وزارة الصحــة فــي تنفيــذ البرنامــج الموســع للقاحــات.

التقــدم الُمحرز علــى صعيد األطفال

1993: صادقــت ليبيــا علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل. وقبــل عــام 2011، كان األطفــال • 
ــًا.  ــم مجان ــة والتعلي ــة الصحي ــات الرعاي ــى خدم ــون عل ــالد يحصل ــاء الب ــع أنح ــي جمي ف
ــواد  ــع م ــتور تس ــروع الدس ــة مش ــية لصياغ ــة التأسيس ــت الهيئ ــام 2015، تبّن ــي ع وف

ــد. ــتور الجدي ــروع الدس ــي مش ــل ف ــوق الطف ــق بحق تتعل

2008: كانــت ليبيــا تتميــز بأعلــى نســبة محــو أميــة فــي المنطقــة، حيــث وصلــت • 
والفتيــات  الفتيــان  عــدد  تســاوي  مــع   ،%98 االبتدائــي  بالتعليــم  االلتحــاق  نســبة 

بالمــدارس.  الملتحقيــن 

ــادة •  ــريح وإع ــز لتس ــيس مرك ــى تأس ــان عل ــة الزنت ــع بلدي ــف م ــت اليونيس 2015: اتفق
هــذه  وتبــع  المســلحة.   الجماعــات  فــي  المنخرطيــن  واألطفــال  الشــباب  دمــج 

االتفاقيــة التــزام بلديــة صبراتــة فــي حمايــة األطفــال.

شــلل •  ضــد  للتلقيــح  وطنيــة  حملــة  أول  اليونيســف  نفــذت   2016 نيســان/أبريل، 
ــد  ــاح ض ــى اللق ــل عل ــون طف ــن 1.3 ملي ــر م ــل أكث ــث حص ــنتين، حي ــالل س ــال خ األطف
ــون  ــت 1.5 ملي ــد قدم ــف ق ــت اليونيس ــالد. وكان ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــال ف ــلل األطف ش
جرعــة لقــاح ضــد شــلل األطفــال للمركــز الوطنــي لمكافحــة األمــراض التابــع لــوزارة 

الصحــة الليبيــة.
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POPULATION (MILLIONS)
6.3
2.6

People in need 
of humanitarian 

aid
أشخاص بحاجة إىل 

مساعدة إنسانية

Internally 
Displaced 

People (IDPs)
أشخاص نازحن

Women and 
children in need 
of humanitarian 

aid
نساء وأطفال بحاجة 
إىل مساعدة إنسانية

Total number 
of registered 

asylum seekers
إجاميل عدد األشخاص 
املسّجلن كطالبي لجوء

School children 
affected by the 

conflict
أطفال مدارس متأثرين 

بالنزاع

Total number 
of registered 

refugees
إجاميل عدد الالجئن 

املسّجلن

People in need 
of basic health 

care
أشخاص بحاجة إىل 
رعاية صحية أساسية

2.44m 1.35m 279,000 1.9m

348,372 28,444 9,300

0.7

TOTAL
UNDER 18
UNDER 5

KEY FACTS 2016
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A girl in Martyrs Square, in Tripoli. 2011

© UNICEF/UNI116496/Diffidenti

فتاة يف ساحة الّشهداء، طرابلس.  2011



ــىل  ــرب ع ــع املغ ــف م ــاون اليونيس ــام 1957، تتع ــذ ع من

ــة. وعــىل مــدى الســنوات،  ــوق الطفــل يف الدول ــز حق تعزي

اســتطاعت املغــرب تحقيــق مكاســب كبــرية عــىل املســتوى 

االقتصــادي واالجتامعــي، لكــن يعــاين 1.4 مليــون نســمة مــن 

الفقــر املطلــق وهنــاك 3.9 مليــون شــخص من الفئة الهشــة. 

ــرب  ــتضعفن يف املغ ــراء واملس ــال الفق ــدد األطف ــّدر ع ويُق

بحــوايل 1.8 مليــون طفــل. وهنــاك عــدم تكافــؤ يف الفــرص، 

ويظهــر هــذا بشــكل جــي عــىل نحــو خــاص بــن األطفــال 

الصغــار واليافعــن.

التقدم املُحرز عىل صعيد األطفال

 تحــدث ثلثــا حــاالت الوفــاة بــن األطفــال دون ســّن الخامســة • 

خــالل فــرة مــا بعــد الــوالدة، ويُعــزى هــذا بشــكل رئيــي إىل 

عــدم توفــر طواقــم نوعيــة ومؤهلــة لتقديــم خدمــات رعايــة 

مــا قبــل الــوالدة، أو مــا بعــد الــوالدة أو عنــد الــوالدة.  وتنطوي 

خطــط دورة التعــاون الجديــدة، والتــي بــدأت عــام 2017، عىل 

عــدة تداخــالت تهــدف إىل دعــم الجهــود الوطنيــة عــىل هــذا 

الصعيد.

1999-2014: طــرأ انخفــاض كبــري عــىل نســبة عاملــة األطفــال • 

ــد  ــن 7 ســنوات و 14 ســنة خــالل العق ــة ب ــة العمري يف الفئ

املــايض، حيــث انخفضت تلك النســبة مــن 9.7% يف عــام 1999 

إىل 1.5% يف عــام 2014 )باســتثناء عاملــة األطفــال املنزليــة(.

2008-2015: ارتفعــت معــدالت االلتحــاق بالتعليــم االبتــدايئ • 

ــاك  ــن هن ــام 2015، لك ــام 2008 إىل 99% يف ع ــن 90% يف ع م

ــدايئ  ــم االبت ــداً )3% و 10% يف التعلي ــة ج ــرسب عالي ــبة ت نس

واإلعــدادي(. ويُقــّدر عــدد األطفــال غــري امللتحقــن باملــدارس 

يف الفئــة العمريــة بــن 6 ســنوات و 14 ســنة بحــوايل 250,000 

املغـرب
M O R O C C O

Since 1957, UNICEF and Morocco have cooperated to promote 
the rights of children in the country. Over the years, Morocco 
has made tremendous gains economically and socially. However, 
1.4 million people are in absolute poverty, and 3.9 million are 
vulnerable. An estimated 1.8 million of the poor and vulnerable are 
children. Inequality of opportunities is particularly evident in early 
years and adolescence. 

Progress for children

• Two thirds of under-five child mortality occurs in the neonatal 
period, due mainly to lack of quality prenatal, postnatal, or delivery 
care by qualified staff. Starting in 2017, the new cooperation cycle 
plans several interventions in support of national efforts in this 
area.

• 1999 – 2014: The percentage of working children aged 7-14 has 
dropped significantly over the last decade,  from 9.7 per cent in 
1999 to 1.5 per cent in 2014 .

• 2008 – 2015: Primary school enrolment levels have climbed from 
90 per cent in 2008 to 99 per cent in 2015. However, a massive 
dropout rate (3  per cent and 10 per cent in primary and lower 
secondary). An estimated 250,000 children aged 6-14 are out of 
school, including one in three girls in the rural areas. Through the 
education programme, UNICEF helps Morocco expand access to 
education and standards, from preschool onwards.

• 2012 - 2016: the country programme supports child-sensitive 
policy reforms in the health, protection, and education sectors, 
including a successful effort mandating one year of pre-primary 
education. The programme helps disadvantaged children benefit 
from a first chance in life, with access to quality Early Childhood 
Development services, and helps vulnerable adolescents  get a 
second chance, mainly by supporting their access to professional 
training and life skills programmes.

المغـرب

منــذ عــام 1957، تتعــاون اليونيســف مــع المغــرب علــى تعزيــز حقــوق الطفــل فــي 
ــى  ــرة عل ــب كبي ــق مكاس ــرب تحقي ــتطاعت المغ ــنوات، اس ــدى الس ــى م ــة. وعل الدول
الفقــر  مــن  نســمة  مليــون   1.4 يعانــي  لكــن  واالجتماعــي،  االقتصــادي  المســتوى 
الهشــة. ويُقــّدر عــدد األطفــال  الفئــة  3.9 مليــون شــخص مــن  المطلــق وهنــاك 
عــدم  وهنــاك  طفــل.  مليــون   1.8 بحوالــي  المغــرب  فــي  والمســتضعفين  الفقــراء 
األطفــال  بيــن  خــاص  نحــو  علــى  جلــي  بشــكل  هــذا  ويظهــر  الفــرص،  فــي  تكافــؤ 

واليافعيــن. الصغــار 

التقــدم الُمحرز علــى صعيد األطفال

ــد •  ــا بع ــرة م ــالل فت ــة خ ــّن الخامس ــال دون س ــن األطف ــاة بي ــاالت الوف ــا ح ــدث ثلث  تح
نوعيــة ومؤهلــة  توفــر طواقــم  إلــى عــدم  رئيســي  ويُعــزى هــذا بشــكل  الــوالدة، 
لتقديــم خدمــات رعايــة مــا قبــل الــوالدة، أو مــا بعــد الــوالدة أو عنــد الــوالدة.  وتنطــوي 
خطــط دورة التعــاون الجديــدة، والتــي بــدأت عــام 2017، علــى عــدة تداخــالت تهــدف إلــى 

ــد. ــذا الصعي ــى ه ــة عل ــود الوطني ــم الجه دع

ــة •  ــة العمري ــي الفئ ــال ف ــة األطف ــبة عمال ــى نس ــر عل ــاض كبي ــرأ انخف 1999-2014: ط
بيــن 7 ســنوات و 14 ســنة خــالل العقــد الماضــي، حيــث انخفضــت تلــك النســبة مــن 

ــة(. ــال المنزلي ــة األطف ــتثناء عمال ــام 2014 )باس ــي ع ــى 1.5% ف ــام 1999 إل ــي ع 9.7% ف

ــام 2008 •  ــي ع ــن 90% ف ــي م ــم االبتدائ ــاق بالتعلي ــدالت االلتح ــت مع 2008-2015: ارتفع
إلــى 99% فــي عــام 2015، لكــن هنــاك نســبة تســرب عاليــة جــداً )3% و 10% فــي التعليــم 
ــة  ــي الفئ ــدارس ف ــن بالم ــر الملتحقي ــال غي ــدد األطف ــّدر ع ــدادي(. ويُق ــي واإلع االبتدائ
العمريــة بيــن 6 ســنوات و 14 ســنة بحوالــي 250,000 طفــل، بمــا فــي ذلــك فتــاة واحــدة 
مــن كل ثــالث فتيــات فــي المناطــق الريفيــة. ومــن خــالل برنامــج التعليــم الــذي 
تقدمــه اليونيســف، تعمــل المنظمــة علــى مســاعدة المغــرب فــي توســيع نطــاق 
الحصــول علــى التعليــم ومعاييــر التعليــم، بــدءاً مــن مرحلــة مــا قبــل المدرســة 

ــا. ــا يليه وم

2012-2016: يدعــم البرنامــج اإلصالحــات التــي تراعــي حقــوق األطفــال علــى صعيــد • 
الصحــة والحمايــة والتعليــم، بمــا فــي ذلــك الجهــود الناجحــة التــي أفضــت إلــى تطبيــق 
ــج  ــذا البرنام ــاعد ه ــي.  ويس ــم االبتدائ ــل التعلي ــا قب ــة م ــدة إلزامي ــية واح ــنة دراس س
األطفــال المهمشــين فــي االســتفادة مــن توفيــر فرصــة أولــى لهــم فــي الحيــاة مــن 
خــالل الحصــول علــى خدمــات تنميــة نوعيــة للطفولــة المبكــرة، ويســاعد اليافعيــن 
المســتضعفين فــي الحصــول علــى فرصــة ثانيــة، وبشــكل رئيســي مــن خــالل دعــم 

التحاقهــم ببرامــج تدريــب مهنــي واكتســاب مهــارات حياتيــة.
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POPULATION (MILLIONS)
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Morocco, women, some with children, attend 
an adult literacy class in Oujda, Oriental Region. 
The class is part of a UNICEF-supported income-
generating programme for women. 2006
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املغرب، نساء، بعضهّن مع أطفال، يحرضون جميعاً 
درساً للكبار يف محو األّميّة يف وجدة، املنطقة الرّشقيّة. 
الفصل الّدرايس هو جزء من برنامج تدعمه اليونيسف 

ويدّر عىل الّنساء بعض الّدخل، 2006    



O M A N

UNICEF’s work in Oman began in 1971 through the Gulf Area Office in 
Abu Dhabi, followed by the opening of an office in Muscat in 1982.  

Oman has made significant socio-economic advances over the relatively 
short period of four decades. Since 1990, the country has achieved one 
of the world’s fastest rates of reduction in the under-five mortality rate. 
Economic stability and income growth have gone hand-in-hand with 
significant reductions in child and maternal mortality rates, universal child 
immunization, universal primary education and women’s empowerment.

Oman signed the Convention on the Rights of the Child in 1996, followed 
in 2004 by the two Optional Protocols on the involvement of children in 
armed conflict, the sale of children, child prostitution and child pornography. 

Progress for children

• 1971 – present: Oman has achieved near-universal primary education. 
In 1971, only 5 per cent of boys and 1 per cent of girls attended school. 
In 2012, primary enrolment was 96.3 per cent. Progress in secondary 
education has been equally impressive, with a net enrolment rate of 84.4 
per cent in 2013. Oman has achieved gender parity in both primary and 
secondary education.

• In 2014, 94.9% of mothers received post-natal health checks after 
delivery. Meanwhile, Oman had achieved near universal coverage of 
maternal health services and antenatal care coverage stood at 98.6%.

• Oman is on track to achieve the goal of every newborn HIV-free. The 
government has effective blood safety policies and programmes for the 
identification, prevention and treatment of HIV and sexually transmitted 
infections.

• 2014: Oman’s Child Law enshrines a high-level commitment to protecting 
the rights of children.

• 2015: Oman has achieved the Millennium Development Goals (MDG 
1), halving the underweight rate among children under five. Oman has 
achieved MDG 4 on reducing child mortality. Dramatic improvements in 
health services have led to a drop in infectious childhood diseases. 

• Oman has achieved universal literacy rates among young people in the 
age group 15-24.

ن ُعـمـا

بــدأ عمــل اليونيســف فــي ســلطنة ُعمــان عــام 1971 مــن خــالل مكتــب منطقــة الخليــج ، لتتابــع 
اليونيســف عملهــا بعــد ذلــك فــي ُعمــان بعــد افتتــاح مكتبهــا فــي مدينــة مســقط عــام 1982.  

 اســتطاعت ســلطنة ُعمــان تحقيــق إنجــازات اجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة خــالل فتــرة قصيــرة 
نســبيًا علــى مــدى أربعــة عقــود مــن الزمــن. ومنــذ عــام 1990، كانــت ُعمــان مــن بيــن أســرع دول 
ــتطاعت  ــة. واس ــّن الخامس ــال دون س ــات األطف ــبة وفي ــي نس ــاض ف ــت انخف ــي حقق ــم الت العال
تحقيــق االســتقرار االقتصــادي ونمــو الدخــل بالتزامــن مــع تحقيــق انخفاضــات كبيــرة فــي نســبة 
الدوليــة،  الــى نســب تلقيــح األطفــال وفقــًا للمعاييــر   وفيــات األطفــال واألمهــات، والوصــول 

و الحصول على التعليم االبتدائي وتمكين المرأة.  

وكانــت ســلطنة ُعمــان قــد وقعــت علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــام 1996، لتوقــع بعــد ذلــك فــي 
ــلحة،  ــات المس ــي النزاع ــال ف ــاركة األطف ــوص مش ــن بخص ــن اختياريي ــى بروتوكولي ــام 2004 عل ع

واإلتجــار باالطفــال ودعــارة األطفــال واســتخدام األطفــال فــي إنتــاج المــواد اإلباحيــة.

التقدم الُمحرز على صعيد األطفال

مــن عــام 1971 - حتــى اآلن: اســتطاعت ســلطنة ُعمــان الوصــول إلــى توفيــر تعليــم ابتدائــي • 
الصبيــة  التحــق فقــط 5% مــن   ،1971 تقريبــًا. ففــي عــام  العالميــة  المعاييــر  بمعاييــر تضاهــي 
بالمدرســة فــي حيــن بلغــت نســبة التحــاق اإلنــاث 1% فقــط. وفــي عــام 2012، بلغــت نســبة االلتحــاق 
ــم  ــدم مه ــو تق ــي، فه ــم الثانون ــد التعلي ــى صعي ــرز عل ــدم المح ــك التق ــة 96.3%. وكذل بالمدرس
جــداً حيــث بلــغ صافــي معــدل االلتحــاق بالتعليــم الثانــوي 84.4% فــي عــام 2013. واســتطاعت ُعمان 

ــواء. ــوي علــى حــٍد س ــي والثان أيضــًا تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي التعليــم االبتدائ

فــي عــام 2014، حصلــت 94.9% مــن األمهــات علــى فحوصــات مــا بعــد الــوالدة. وفــي الوقــت ذاتــه • 
اقتربــت فيــه ســلطنة ُعمــان مــن الوصــول إلــى المعاييــر العالميــة فيمــا يتعلــق بتغطيــة خدمــات 

األمومــة الصحيــة حيــث بلغــت نســبة تغطيــة رعايــة مــا قبــل الــوالدة %98.6.

وتســير ُعمــان فــي الطريــق الصحيــح نحــو تحقيــق هــدف خلــو كل مولــود جديــد مــن مــرض نقــص • 
المناعــة المكتســبة )اإليــدز(. وتعمــل الحكومــة علــى تنفيــذ سياســات وبرامــج فّعالــة فــي مجــال 
ســالمة الــدّم بهــدف التعــرف علــى  ومنــع وعــالج مــرض االيــدز واإلصابــات التــي تنتقــل عــن طريــق 

الجنس.

2014: ينطوي قانون الطفل العماني على التزام عال المستوى تجاه حماية حقوق الطفل.• 

2015: اســتطاعت ســلطنة ُعمــان تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة )الهــدف اإلنمائــي األول(، • 
حيــث انخفــض معــدل نقــص الــوزن لــدى األطفــال دون ســّن الخامســة إلــى النصــف. وكذلــك، 
اســتطاعت ُعمــان تحقيــق الهــدف اإلنمائــي الرابــع لأللفيــة والمتثمــل فــي خفــض معــدل وفيــات 
األطفــال. إضافــة إلــى ذلــك، التحســينات الجذريــة التــي تحققــت فــي الخدمــات الصحيــة أفضــت إلــى 

ــة.  ــة المعدي انخفــاض فــي أمــراض الطفول

اســتطاعت ُعمــان الوصــول إلــى مســتويات عالميــة فــي محــو األميــة بيــن الشــباب ضمــن الفئــة • 
العمريــة مــن 15 ســنة إلــى 24 ســنة.
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POPULATION (MILLIONS)
4,438
1,677

Access to 
Improved Water

الحصول عىل مصادر مياه 
ُمحّسنة

Primary School 
Net Enrolment 

Rate
صايف معدل االلتحاق 

باملدارس االبتدائية

99% 94.9% 92%

532

9.7/1,000 live births

Under 5 Mortality Rate نسبة وفيات األطفال دون سّن الخامسة

Birth Registration
تسجيل الوالدات

TOTAL
UNDER 18
UNDER 5

KEY FACTS 2016
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Sitting in a computer lab, a girl and a boy 
working on a personal computer. 2001

© UNICEF/UNI25191/Pirozzi

فتاة وفتى يجلسان يف مختر للكمبيوتر ويعمالن 
عىل جهاز كومبيوتر شخيص. 2001



T H E  S TAT E  O F  PA L E S T I N E

UNICEF has been supporting Palestinian children in the West 
Bank and the Gaza Strip since the early 1980’s. Following the 
establishment of the Palestinian Authority in 1994, UNICEF 
appointed its first Special Representative to serve Palestinian 
children.  With staff in Jerusalem and the Gaza strip, UNICEF works 
with the Palestinian Government and a broad range of partners 
to protect children and women from the impact of violence, and 
to prevent deterioration in their conditions. UNICEF works to 
strengthen institutional capacities for delivering on the goals and 
principles enshrined in the Convention on the Rights of the Child 
(CRC).

UNICEF’s programmes are directed at the most vulnerable children 
and women, focusing on health and nutrition, water, sanitation 
and hygiene, education, protection, social policy and participation 
of adolescents. 

Progress for children

• The first line of protection for a child is registration at birth. 
Palestine now has a birth registration rate of 99 per cent.

• The Palestinian immunization programme is a success story, with 
coverage rates well above 95 per cent.

• 1994 – 2011: Great gains have been made in the education sector. 
Between 1994, when the Palestinian Authority took charge of 
education, and 2011, the number of children attending school 
increased by 70 per cent.

• 2016: An estimated 92 per cent of households now have improved 
sanitation facilities, an increase from 88 per cent in 1991 and a 
Millennium Development Goal achievement.

دولة فـلســـطين

دأبــت منظمــة اليونيســف علــى دعــم األطفــال الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة 
الســلطة  تأســيس  وبعــد  الماضــي.  القــرن  مــن  الثمانينيــات  منــذ  غــزة  وقطــاع 
1994، قامــت اليونيســف بتعييــن أول ممثــل خــاص لهــا  الفلســطينية فــي عــام 
القــدس و قطــاع  الفلســطينيين.  ومــن خــالل طواقمهــا فــي  لخدمــة األطفــال 
مــن  كبيــرة  ومجموعــة  الفلســطينية  الحكومــة  مــع  اليونيســف  تعمــل  غــّزة، 
أوضاعهــم.  تدهــور  دون  للحيلولــة  والنســاء  األطفــال  حمايــة  علــى  الشــركاء 
األهــداف  تحقيــق  علــى  المؤسســاتية  تعزيزالقــدرات  إلــى  اليونيســف  وتســعى 

الطفــل. حقــوق  اتفاقيــة  تجســّدها  التــي  والمبــادئ 

المســتضعفين،  والنســاء  األطفــال  مســاعدة  الــى  اليونيســف  برامــج  وتهــدف 
مــع التركيــز علــى الصحــة والتغذيــة والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة 

اليافعيــن. مشــاركة  وتعزيــز  االجتماعيــة  والسياســة  والحمايــة  والتعليــم 

التقــدم الُمحــرز علــى صعيد األطفال

ــبة •  ــل نس ــه. وتص ــجيل والدت ــي تس ــل ف ــة أي طف ــي حماي ــى ف ــوة األول ــل الخط تتمث
تســجيل المواليــد فــي دولــة فلســطين إلــى %99.

ــبة •  ــغ نس ــذي تبل ــطين، وال ــة  فلس ــراً لدول ــًا كبي ــي نجاح ــح الوطن ــج التلقي ــّد برنام يُع
ــن %95. ــر م ــه أكث ــة في التغطي

1994-2011: لقــد تــم إحــراز مكاســب عظيمــة فــي قطــاع التعليــم. فخــالل الفتــرة • 
مــن عــام 1994، وهــو العــام الــذي توّلــت فيــه الســلطة الفلســطينية مســؤولية 
بنســبة  بالمــدارس  الملتحقيــن  األطفــال  ارتفــع عــدد   ،2011 التعليــم، وعــام  ملــف 

.%70

صحــي •  صــرف  مرافــق  بخدمــات  تتمتــع  العائــالت  مــن   %92 بـــ  يقــّدر  مــا   :2016
1991 ليتحقــق بذلــك أحــد  ُمحســّنة، حيــث ارتفعــت هــذه النســبة مــن 88% عــام 

لأللفيــة. اإلنمائيــة  األهــداف 
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POPULATION (MILLIONS)

ADOLESCENTS 10-19

4,668
2,200
1,086

Child Labour
عاملة األطفال

Primary School 
Net Enrolment 

Rate
صايف معدل االلتحاق 

باملدارس االبتدائية

Access to 
Improved Water

الحصول عىل مصادر مياه 
ُمحّسنة

Literacy Rate
نسبة محو األمية

Access to 
Sanitation Facilities
توفري مرافق الرصف الصحي

6% 58% 92%

93% 99%

703

21/1,000 live births

Under 5 Mortality Rate نسبة وفيات األطفال دون سّن الخامسة

TOTAL
UNDER 18

UNDER 5

KEY FACTS 2016
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Hussein, 5-years-old in Gaza City. “I donít 
know how to swim in the sea yet, but I know 
how to make a mini pool”.  2015 

© UNICEF/UNI194574/El Baba

حسن، طفل عمره 5 سنوات من مدينة غزّة. »ال 
أعرف كيف أسبح يف البحر بعد، لكّنني أعرف كيف 

أعمل بركة صغرية«.  2015



S U D A N

UNICEF started operating in Sudan in 1952 and is the largest UN agency 
dedicated to supporting children in the country. UNICEF’s first permanent 
office opened in Khartoum in 1974. Despite the gains made in advancing 
the rights of children, multiple wars and chronic underdevelopment have 
impacted negatively on the lives and well-being of children in the country.

UNICEF works for the most vulnerable children in the most deprived 
localities in all of Sudan’s 18 states. To ensure an effective response at 
state and community levels, UNICEF has 11 Zonal Offices, each facilitating 
the implementation of UNICEF-supported humanitarian and development 
programmes. 

Progress for children

• 1990: Sudan signed and ratified the Convention on the Rights of the Child 
in 1990. Sudan adopted the National Child Act in 2010. 

• 1990-2014: under-five mortality rates dropped by 44 per cent, from 123 to 
68 deaths per 1,000 live births. 

• 2010: Sudan has been polio-free since 2010. Nationwide vaccination 
campaigns are conducted biannually, directed at children in high-risk 
areas.

• 2000 - 2012: Enrolment in primary school has increased from 57 per cent 
in 2000 to 71 per cent in 2012. The primary school net attendance ratio 
has increased from 74 per cent in 2010 to 76 per cent in 2014.

• 2009-present: In accordance with the Saleema Communication Initiative 
addressing Female Genital Mutilation/cutting, there have been 979 public 
declarations for the abandonment of the practice across Sudan.

• 2010-2014: the prevalence of exclusive breastfeeding has increased from 
41 per cent to 55 per cent nationwide, and now exceeds the World Health 
Assembly target of 50 per cent.

• 2016: Sudan signed the Joint Action Plan on the Protection of Children in 
Armed Conflict. 

• 2016: Sudanese People’s Liberation Movement/North (SPLM/N) signed 
the Joint Action Plan on the Protection of Children in Armed Conflict.

السـودان

ــم  ــن وكاالت األم ــم بي ــة األضخ ــي الوكال ــام 1952 وه ــودان ع ــي الس ــل ف ــف بالعم ــدأت اليونيس ب
المتحــدة التــي تدعــم األطفــال فــي هــذه الدولــة. وتــم افتتــاح أول مكتــب دائــم لليونيســف 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــف ف ــي 300 موظ ــًا حوال ــف حالي ــدى اليونيس ــل ل ــام 1974. ويعم ــوم ع ــي الخرط ف
ــى صعيــد حقــوق  ــة عل ــات المحقق ــن النجاح ــم م ــودانيين. بالرغ ــن الس ــم م ــودان، معظمه الس
الطفــل،  إال أن الحــروب المتعــددة وحــاالت تأخــر التطــور المزمــن التــي عانــت منهــا الســودان ألقــت 

ــال. ــاه األطف ــاة ورف ــى حي ــلبية عل ــا الس بظالله

ــًا فــي  تحــرص اليونيســف علــى خدمــة أكثــر فئــات األطفــال هشاشــة فــي أكثــر المناطــق حرمان
جميــع واليــات الســودان الثمانيــة عشــر. ولضمــان فعاليــة االســتجابة الحتياجــات األطفــال علــى 
ــث  ــة، حي ــي 11 منطق ــا ف ــاَ له ــف مكاتب ــت اليونيس ــي، أقام ــتوى المجتمع ــة والمس ــتوى الدول مس
يعمــل كل مكتــب منهــا علــى تســهيل عمليــة تنفيــذ البرامــج اإلنســانية وبرامــج التنميــة 

ــف. ــن اليونيس ــة م المدعوم

التقدم الُمحرز على صعيد األطفال

 1990: صادقــت الســودان علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي هــذا العــام ، واعتمــدت القانــون • 
الوطنــي للطفــل عــام 2010. 

1990-2014: انخفضــت نســبة وفيــات األطفــال دون ســّن الخامســة بنســبة 44%، لتنخفــض • 
ــكل 1,000 والدة.  ــاة ل ــى 68 وف ــاة إل ــة وف ــن 123 حال م

ــالت •  ــذ حم ــم تنفي ــام 2010. ويت ــذ ع ــال من ــلل األطف ــن ش ــًا م ــداً خالي ــودان بل ــت الس 2010: أصبح
ــى األطفــال فــي  ــة كل ســنتين، وهــي حمــالت تهــدف للوصــول ال التلقيــح علــى مســتوى الدول

ــر. ــة المخاط ــق عالي المناط

2000-2012: ارتفعــت نســبة التحــاق األطفــال بالتعليــم االبتدائــي مــن 57% فــي عــام 2000 إلــى %71 • 
فــي عــام 2012. وكذلــك ارتفــع صافــي معــدل االلتحــاق بالتعليــم اإلعــدادي مــن 74% فــي عــام 

2010 إلــى 76% فــي عــام 2014.

2009 - حتــى اآلن: وفقــًا لمبــادرة “ســليمة“ التوعويــة التــي تتصــدى لختــان اإلنــاث فــي الســودان، • 
هنــاك 979 إعــالن عــام بالتخلــي عــن ممارســة الختــان فــي جميــع أنحــاء الســودان.

ــاء •  ــع أنح ــي جمي ــى 55% ف ــن 41% إل ــة م ــة الخالص ــة الطبيعي ــبة الرضاع ــت نس 2010-2014: ارتفع
ــبة  ــل بنس ــة والمتمث ــة العالمي ــة الصح ــه جمعي ــذي حددت ــدف ال ــاوز اآلن اله ــي تتج ــالد، وه الب

 .%50

ــة األطفــال فــي النزاعــات •  2016: وقعــت الســودان علــى خطــة العمــل المشــتركة بشــأن حماي
المســلحة. 

2016: وقعــت الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان - شــمال علــى خطــة العمــل المشــترك • 
بشــأن حمايــة األطفــال فــي النزاعــات المســلحة.
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POPULATION (MILLIONS)
39,598
20,195

Child Labour
عاملة األطفال

Prevalence of 
Stunting

نسبة انتشار التقزم

Female Genital 
Mutilation/Cutting: 

Women-86.6%; 
Girls-32%

ختان اإلناث :النساء %86.6  
الفتيات  %31.5 

Skilled attendance 
at birth

حاالت الوالدة بإرشاف 
قابالت مؤهالت

of the population do 
not have access to 
improved sanitation

أشخاص غري حاصلن  عىل 
خدمات رصف صحي

ُمحسّنة

Out-of-school 
children of primary 

school age
أطفال غري ملتحقن 
باملدارس ضمن سّن 

املدرسة االبتدائية

Global Acute 
Malnutrition

سوء التغذية العاملي 
الحاد

of the population 
do not have 
access to 

improved drinking 
water sources

أشخاص غري حاصلن عىل 
مصادر محسنة ملياه الرشب

25%

3,000,000

6,336

68/1,000 live births

Under 5 Mortality Rate نسبة وفيات األطفال دون سّن الخامسة

TOTAL
UNDER 18
UNDER 5

16.3%32.8%

67% 32%

77.7%

KEY FACTS 2016
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A child wearing a bracelet that identifies his 
nutritional needs, drinks fortified milk at a 
feeding centre in Waat. 1993

© UNICEF/UNI23989/Press

طفل يضع سواراً ُسّجلت عليه احتياجاته الغذائيّة، 
ويرشب الحليب املدّعم يف مركز للتّغذية يف واط. 

1993



S Y R I A

UNICEF opened its office in Syria in 1970. Prior to the outbreak of conflict 
in 2011, Syrian children were better off than many in the region in school 
enrolment, basic health, and child protection. The country was well on 
the way to achieving a number of the Millennium Development Goals. 
However, six years of conflict have made Syria one of the most dangerous 
places in the world.

Since the conflict began in 2011, UNICEF has significantly scaled up its 
operations to meet rapidly expanding needs. UNICEF delivers life-saving 
humanitarian assistance for women and children in health and nutrition, 
water, sanitation and hygiene, and child protection, education, and 
adolescent development programmes. UNICEF is investing in longer-term 
systems-strengthening and resilience-building initiatives to help children, 
families and communities. In 2016, UNICEF reached over 11 million 
people in Syria with both life-saving and resilience-building programmes. 
Advocacy for the protection and rights of children continues to be a major 
focus.

Progress for children

• 2014-2016: UNICEF and partners conducted 20 polio campaigns, 
vaccinating over 2.9 million children every year.  In April 2016, UNICEF 
conducted the first nationwide routine vaccination campaign since the 
start of the crisis, reaching up to 2 million children, including in besieged 
and hard-to-reach areas. No new cases of polio have been reported since 
January 2014.

• 2016: UNICEF has prioritized psychological support activities, reaching 
some 328,900 children and caregivers with psychosocial support. Over 
1.8 million children received mine risk education. 

• 2016: UNICEF has supported education, helping children forced out of 
school return to learning. Over 3 million children have received school 
supplies. More than 400 schools have been rehabilitated and over 324 
prefabricated classrooms have been installed. 

• 2016: UNICEF is investing in the protection and development of 
adolescents, reaching over 750,000 with life-skills and vocational training. 

• 2016: UNICEF helped provide safe drinking water for 13 million people 
in Syria, through a combination of emergency water trucking, water 
purification tablets, disinfectant, rehabilitation and maintenance of key 
water infrastructure.

سـوريـا

افتتحــت اليونيســف مكتبهــا فــي ســوريا عــام 1970. وقبــل انــدالع النــزاع فــي ســوريا عــام 2011، 
كان األطفــال حينهــا أفضــل حــااًل مــن أقرانهــم فــي المنطقــة مــن حيــث االلتحــاق بالمــدارس 
ــة األطفــال. وكانــت البــالد تحــرز تقدمــًا  والحصــول علــى الخدمــات الصحيــة األساســية وحماي
ــى  ــوريا عل ــهده س ــذي تش ــزاع ال ــن الن ــة. لك ــة لأللفي ــداف اإلنمائي ــن األه ــدد م ــق ع ــو تحقي نح

مــدى ســت ســنوات جعــل منهــا أكثــر أماكــن العالــم خطــورة.

إلــى حــٍد  2011، عملــت اليونيســف بتوســيع نطــاق عملياتهــا  ومنــذ نشــوب النــزاع فــي عــام 
كبيــر بهــدف تلبيــة االحتياجــات اآلخــذة باالتســاع وعلــى وجــه الســرعة. وتقــدم اليونيســف 
ــة  ــة وحماي ــة العام ــج النظاف ــالل برام ــن خ ــاس م ــاة الن ــى حي ــاظ عل ــانية للحف ــاعدات إنس مس
األمــد  طويلــة  مبــادرات  فــي  اليونيســف  وتســتثمر  اليافعيــن.  وتنميــة  والتعليــم  األطفــال 
والعائــالت  األطفــال  مســاعدة  أجــل  مــن  العيــش  مســاندة  االجتماعيــة  األنظمــة  لتعزيــز 
مــن أكثــر  شــملت  برامــج  تنفيــذ  اليونيســف  اســتطاعت   ،2016 عــام  وفــي   والمجتمعــات. 
ــا زال  ــش. وم ــاندة العي ــاة ومس ــى الحي ــاظ عل ــي الحف ــي مجال ــوريا ف ــي س ــخص ف ــون ش 11 ملي

تركيــز اليونيســف ينصــّب بشــكل رئيســي علــى مناصــرة جهــود حمايــة حقــوق الطفــل.

التقــدم الُمحرز علــى صعيد األطفال

األطفــال •  شــلل  ضــد  تلقيــح  حملــة   20 بتنفيــذ  وشــركاؤها  اليونيســف  قامــت   :2016-2014  
 ،2016 نيســان/أبريل  شــهر  وفــي  ســنوياَ.   طفــل  مليــون   2.9 مــن  أكثــر  تلقيــح  يتــم  بحيــث 
نفــذت اليونيســف أول حملــة تلقيــح روتينــي فــي جميــع أنحــاء البــالد منــذ بــدء األزمــة، لتغطــي 
ــن  ــق م ــار او مناط ــت الحص ــون تح ــال يعيش ــم أطف ــا فيه ــل، بم ــون طف ــى 2 ملي ــل إل ــا يص م
الصعــب الوصــول اليهــا. ومنــذ شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2014، لــم تُســّجل أيــة حالــة شــلل 

أطفــال جديــدة.

ــت •  ــث قدم ــي، حي ــي االجتماع ــم النفس ــات الدع ــرى لخدم ــة كب ــف أولوي ــت اليونيس 2016: أعط
دعمــًا نفســيًا لحوالــي 328,900 طفــل وولــي أمــر. حيــث حصــل أكثــر مــن 1,8 مليــون طفــل 

ــام.  ــر االلغ ــول مخاط ــة ح ــى دورات توعي عل

2016 : قامــت اليونيســف بدعــم التعليــم مــن خــالل مســاعدة األطفــال الذيــن أجبــروا علــى • 
ــى  ــل عل ــون طف ــن 3 ملي ــر م ــل أكث ــث حص ــهم. حي ــى مدارس ــودة إل ــى الع ــة عل ــرك المدرس ت
400 مدرســة وتركيــب  قرطاســية ومســتلزمات مدرســية. وكذلــك، تــم تأهيــل اكثــر مــن 

ــز.  ــي جاه ــّف مدرس ــن 324 ص ــر م أكث

2016: تســتثمر اليونيســف فــي حمايــة وتنميــة اليافعيــن، حيــث تســاعد أكثــر مــن 750,000 يافــع • 
فــي اكتســاب مهــارات حياتيــة وتدريــب مهنــي. 

ــوريا، •  ــي س ــخص ف ــون ش ــة لـــ 13 ملي ــرب اآلمن ــاه الش ــر مي ــي توفي ــف ف ــاعدت اليونيس 2016: س
ــاه ــة المي ــوب تنقي ــوارئ، وحب ــاه الط ــاحنات مي ــل ش ــائل مث ــة وس ــالل مجموع ــن خ ــك م  وذل

و المطهــرات وإعــادة تأهيــل وصيانة مرافق البنيــة التحتية الرئيســية للمياه.
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POPULATION IN NEED

People in Need
األشخاص املحتاجون

Internally Displaced 
People

ً أشخاص نازحون داخليا

Children in 
Need (under 18)

األطفال املحتاجون 

)دون سّن 18(

Children Out of 
School

األطفال غري امللتحقن 
باملدارس

Children Under-
Five in Need:

األطفال املحتاجون دون 
سّن الخامسة

13.5m 6m 1.8m

6.5m 1.7m
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Nour, 8, attends Grade 3 on her first day of the 
second semester at the Kheir eddine Al-Asadi 
School in the Sakhoor neighbourhood of 
eastern Aleppo. 2017

© UNICEF/UN051525/Al-Issa

نور، 8 سنوات، تلميذة يف الّصف الثّالث، يف يومها 
الّدرايس األول لبداية الفصل الثّاين يف مدرسة خري الّدين 

الّسعدي يف حي صاخور الواقع يف رشقي حلب. 2017



T U N I S I A

UNICEF’s cooperation with the Government of Tunisia started in 
the 1950s. By 1982 UNICEF opened an office in Tunisia, and has 
since supported the Government of Tunisia in meeting the needs 
of children and working to fulfill child rights in the country. 

Tunisia has successfully reached all its Millennium Development 
goals, except in the area of maternal mortality. Following the 2011 
uprising, the Government of Tunisia, the United Nations and other 
development agencies focus their support on regional inequalities, 
most vulnerable populations, violence against women and 
children, while developing policies and programmes to strengthen 
education, child protection, health and social protection and 
systems.

Progress for children

• Over the last decades, children in Tunisia have benefited from free 
access to education, health services and child-centered legislation.

• 1990: Tunisia signed the Convention of the Rights of the Child 
(CRC), including its two first additional protocols, ratifying in 1992.

• 1995: Tunisia adopted the child protection code, a major legislative 
measure to bring its national laws in conformity with the CRC  

• 2011: The country had a 99 per cent enrolment rate in primary 
schools. Girls and boys have access to public schools, which are 
compulsory and free of charge.

• 2011: The infant mortality rate has fallen to 12 per 1,000 live births. 
However,  disparities still exist in the rural areas, where the figure 
stands at 25 per 1,000 live births.

• 2014: the new constitution adopted following 2011 explicitly 
includes several provisions on child rights.

نـس تـو

ــينيات  ــرة الخمس ــى فت ــية إل ــة التونس ــع الحكوم ــف م ــاون اليونيس ــخ تع ــود تاري يع
لهــا فــي  اليونيســف مكتبــًا  افتتحــت   ،1982 الماضــي. وبحلــول عــام  القــرن  مــن 
تلبيــة  فــي  التونســية  للحكومــة  الدعــم  قدمــت  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  تونــس، 

البــالد.  فــي  الطفــل  حقــوق  تجســيد  علــى  والعمــل  األطفــال  احتياجــات 

باســتثناء  لأللفيــة،  اإلنمائيــة  أهدافهــا  جميــع  تحقيــق  تونــس  اســتطاعت  وقــد 
الحكومــة  تركيــز  انصــّب   ،2011 عــام  الثــورة  وبعــد  األمهــات.  وفيــات  مجــال 
ــة  ــى معالج ــة عل ــن وكاالت التنمي ــا م ــدة وغيره ــم المتح ــة األم ــية ومنظم التونس
حــاالت عــدم المســاواة بيــن األقاليــم، ودعــم الفئــات الســكانية المســتضعفة، 
والتصــدي للعنــف ضــد المــرأة واألطفــال، مــع العمــل فــي الوقــت نفســه علــى وضــع 
ــر  ــل، وتطوي ــة الطف ــم وحماي ــز التعلي ــأنها تعزي ــن ش ــي م ــج الت ــات والبرام السياس

االجتماعيــة. والحمايــة  الصحيــة  الخدمــات  أنظمــة 

التقــدم الُمحــرز علــى صعيد األطفال

الحصــول علــى •  تونــس مــن  األطفــال فــي  اســتفاد  الماضيــة،  العقــود  علــى مــدى 
الطفــل. حــول  تتمحــور  التــي  والتشــريعات  والصحــة  التعليــم  خدمــات 

1990: وقعــت تونــس علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بمــا فــي ذلــك البروتوكوليــن • 
.1992 اإلضافييــن األوليــن فيهــا، حيــث صادقــت عليهمــا عــام 

1995: اعتمــدت تونــس قانــون حمايــة الطفــل، وهــو عبــارة عــن إجــراء تشــريعي • 
مهــم إللــزام القوانيــن الوطنيــة باتفاقيــة حقــوق الطفــل 

2011: تصــل نســبة االلتحــاق بالتعليــم االبتدائــي فــي الدولــة إلــى 99%. ويتمتــع كل • 
مــن الصبيــة والفتيــات بخدمــات التعليــم الحكومــي فــي المــدارس وهــو تعليــم 

إلزامــي ومجانــي.

زال •  مــا  لكــن  والدة.   1,000 لــكل  وفــاة   12 إلــى  الرّضــع  وفيــات  نســبة  انخفضــت   :2011
ــاة  ــغ 25 وف ــاك تبل ــبة هن ــت النس ــا زال ــث م ــة، حي ــق الريفي ــي المناط ــن ف ــاك تباي هن

1,000 والدة. لــكل 

ــى •  ــوح عل ــص بوض 2011 ين ــام  ــورة ع ــد ث ــاده بع ــم اعتم ــذي ت ــد ال ــتور الجدي 2014: الدس
ــل. ــوق الطف ــق بحق ــكام تتعل ــدة أح ع
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POPULATION (MILLIONS)
11,254
3,115

Child Labour
عاملة األطفال

Access to 
Improved Water

الحصول عىل مصادر مياه 
ُمحّسنة

Out-of-school 
children of primary 

school age
أطفال غري ملتحقن 
باملدارس ضمن سّن 

املدرسة االبتدائية

2% 98% 4,000

982

14/1,000 live births

Under 5 Mortality Rate نسبة وفيات األطفال دون سّن الخامسة

TOTAL
UNDER 18
UNDER 5
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 A girl smiles in the streets in  the 
suburb of Mellasine. 2012

© UNICEF/UN033/Pirozzi

فتاة تبتسم، يف شارع من شوارع 
ضواحي املالسن. 2012



Y E M E N

UNICEF established a presence in Yemen in the 1960s to respond 
to the urgent needs of children in the poorest country in the Middle 
East. Since then, Yemen made steady progress for children until 
the conflict escalated in March 2015. Prior to that, Yemen already 
needed large amounts of humanitarian assistance. These needs 
stemmed from years of widespread poverty, underdevelopment, 
environmental decline, intermittent conflict and a fragile rule of 
law.

Progress for children

• 1991: Yemen ratified the Convention on the Rights of the Child 
with immediate effect. This laid the foundation for the consequent 
engagement on child rights.

• 2014: The Government of Yemen signed an action plan with the 
United Nations as part of a global campaign to end child soldier 
recruitment by 2016. The escalation of the conflict in 2015 set back 
these efforts, with the recruitment of over 1,440 children.

• 2015-present: Before the escalation of the conflict, Yemen’s 
primary school enrolment stood well above 80 per cent. Due to 
insecurity and closure of schools, 350,000 children were unable to 
resume their education in the 2015 school year, bringing the total 
of school-age children out of school to 2 million. In 2016, UNICEF 
launched a Back-To-School  campaign to help children continue 
with their education

• 2016: Over 4 million children were vaccinated against polio 
and measles. Yemen has remained polio-free due to continued 
vaccination efforts..

ليـمـن ا

ــدف  ــرين به ــرن العش ــن الق ــتينيات م ــي الس ــن ف ــي اليم ــف ف ــاط اليونيس ــدأ نش ب
فــي منطقــة  األكثــر فقــراً  الــدول  فــي  الطارئــة لألطفــال  االســتجابة لالحتياجــات 
مــن  الكثيــر  اليمــن  ألطفــال  تحققــت  الوقــت،  ذلــك  ومنــذ  األوســط.  الشــرق 
 2011 المكتســبات التنمويــة والحقوقيــة اال أن بــدأت األوضــاع فــي التدهــور فــي عــام 
واســتمرت حــدة النــزاع بالتصاعــد حتــى اندلعــت مواجهــات مســلحة فــي ســبتمبر/
ــن  ــك، كان اليم ــل ذل ــارس/آذار 2015 . وقب ــي م ــراع ف ــل للص ــا تدوي ــول 2014 أعقبه ايل
هــذه  تمخضــت  وقــد  اإلنســانية.   المســاعدة  مــن  كبيــر  قــدر  إلــى  بحاجــة  أصــاًل 
ــو  ــر النم ــع، وتأخ ــاق واس ــى نط ــر عل ــر المنتش ــن الفق ــنوات م ــة س ــات نتيج االحتياج
ــيادة  ــة س ــر وهشاش ــن آلخ ــن حي ــع م ــت تندل ــي كان ــات الت ــي والنزاع ــدار البيئ واالنح

القانــون.

التقــدم الُمحرز على صعيد األطفال

1991: صــادق اليمــن علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل وطبقتهــا علــى الفــور. وهــذا أرســى • 
األســاس الــذي انطلقــت منــه المبــادرات المتعاقبــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل.

ــل •  ــة عم ــى خط ــف عل ــدة واليونيس ــم المتح ــع األم ــن م ــة اليم ــت حكوم 2014: وّقع
لتســريح األطفــال المجنديــن فــي صفــوف القــوات المســلحة ووحــدات األمــن. إاّل 
أّن تصاعــد وتيــرة النــزاع فــي عــام 2015 زعــزع هــذه الجهــود، حيــث تــم تجنيــد أكثــر 

مــن 1,441 .

اليمــن، بلغــت نســبة االلتحــاق •  النــزاع فــي  2015 - حتــى اآلن: قبــل تصاعــد وتيــرة 
ــم  ــدارس، ل ــالق الم ــن وإغ ــدام األم ــبب انع ــن 80%. وبس ــر م ــي أكث ــم االبتدائ بالتعلي
350,000 طفــل مــن مواصلــة تعليمهــم خــالل الســنة الدراســية لعــام 2015،  يتمكــن 
ممــا أدى وصــول عــدد الطــالب غيــر الملتحقيــن بالمــدارس فــي ســّن المدرســة 
إلــى  العــودة  حملــة  اليونيســف  أطلقــت   ،2016 عــام  وفــي  طفــل.   مليــون   2 إلــى 

تعليمهــم. مواصلــة  علــى  األطفــال  لمســاعدة  المــدارس 

ــلل •  ــد ش ــات ض ــى لقاح ــل عل ــون طف ــن 4 ملي ــر م ــل أكث ــام، حص ــذا الع ــي ه 2016: ف
بســبب  األطفــال  شــلل  مــرض  مــن  خاليــة  اليمــن  وبقيــت  والحصبــة.  األطفــال 

المتواصلــة. التلقيــح  جهــود 
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POPULATION (THOUSANDS)
27,400
12,629

People in Need 
of Humanitarian 

Aid
أشخاص بحاجة إىل 

مساعدة إنسانية

Children in 
Need of Health 

Care
أطفال بحاجة إىل رعاية 

صحية

Children in Need 
of Humanitarian 

Aid
أطفال بحاجة إىل 
مساعدة إنسانية

Children Out of 
School Due to the 

Conflict
أطفال غري ملتحقن 
باملدارس بسبب النزاع

Children under Five 
at Risk of Severe 

Acute Malnutrition 
(SAM)

يتعرض األطفال دون سّن 
الخامسة ملخاطر سوء التغذية 

الحاّد الوخيم

18.8m 9.6m 462,000

7.4m 350,000

3,925

TOTAL
UNDER 18
UNDER 5

KEY FACTS 2016
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A child stands inside her family’s house 
area of Mathbah, in Sana’a, 2015

© UNICEF/UN013961/Shamsan

طفلة تقف داخل منطقة منزل أرستها القائم يف 
منطقة مذبح يف صنعاء، 2015



R e g i o n a l  O f f i c e

UNICEF’s Regional Office for the Middle East and North Africa was established in 1951. Operating from Amman, Jordan, the 
Regional Office provides technical expertise, oversight and coordination for UNICEF Country Offices around a region home to 
more than 160 million children. 

UNICEF works for a world in which every child has a fair chance in life. It is this goal that has guided the work of the UNICEF 
Regional Office for the Middle East and North Africa since establishment.

UNICEF’s specialists develop programmes in education, health and nutrition, child protection, adolescent development, water 
and sanitation, social policy and emergency response across the region and conflict-affected countries. In accordance with 
UNICEF’s global mandate, our mission is to fulfill the promise of children’s rights enshrined in the 1989 Convention on the Rights 
of the Child.

38
Syrian refugee children at the ‘Terre Des Hommes ‘ social development centre in Byblos, Lebanon 2016.

© UNICEF/Lebanon/2016Rich



ــب اإلقـلـيـمي المكـتـ

1951. ومــن خــالل عملــه فــي مدينــة عّمــان فــي األردن، يوفــر  اليونيســف اإلقليمــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي عــام  تأســس مكتــب 
طفــل.  مليــون   160 مــن  اكثــر  تحتضــن  التــي  المنطقــة  دول  فــي  اليونيســف  لمكاتــب  الفنــي  والتنســيق  واإلشــراف  التقنيــة  الخبــرة  لليونيســف  اإلقليمــي  المكتــب 

ــة  ــف لمنطق ــي لليونيس ــب اإلقليم ــع المكت ــذي يطم ــدف ال ــو اله ــل. وه ــكل طف ــاة ل ــي الحي ــة ف ــة عادل ــه فرص ــر في ــم تتوف ــل عال ــن أج ــف م ــل اليونيس وتعم
ــه. ــذ تأسيس ــه من ــي تحقيق ــا ف ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس الش

يعمــل أخصائيــو اليونيســف علــى تطويــر برامــج فــي مجــاالت التعليــم والصحــة والتغذيــة وحمايــة األطفــال، وتنميــة اليافعيــن والميــاه والصــرف الصحــي، 
وتطويــر السياســات االجتماعيــة، واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ فــي الــدول التــي المتضــررة مــن النــزاع. وانســجامًا مــع رســالة اليونيســف العالميــة، تتمثــل 

مهمــة المكتــب فــي الوفــاء بالوعــود التــي كرســتها اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي أبرمــت عــام 1989.

39  الجؤون من األطفال الّسوريّن يف مركز الّربية اإلجتامعيّة “تري دي زوم” يف جبيل، لبنان 2016.
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لمحــة عامة

وضــع األطفال فــي العالم 2016

تقاريــر اليونيســف ومعهــد اليونيســكو لإلحصاء 

الجزائر

OSSCI / 2013-2012 المســح العنقــودي متعدد المؤشــرات فــي الجزائر

تي جيبو

ــة  ــي لصح ــح الجيبوت ــام 2009؛ المس ــكاني لع ــداد الس ــى التع ــتندات عل ــام 2016 المس ــرات ع تقدي
االســرة / الســمح العربــي لصحــة األســرة  EDSF/PAPFAM( 2(  ؛ مســح ســمارت التغــذوي 2013؛ 
ــر الرصــد المشــترك 2015؛ دراســة  PAPFAM( 2012(؛ تقري ــي لصحــة األســرة  مشــروع الســمح العرب

األطفــال غيــر الملتحقيــن بالمــدارس 2013.

مصر

الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واالحصــاء - اإلحصــاء في مصــر باألرقام لعام 2016.

إيران

مركز إيــران اإلحصائي

األردن

التعــداد الوطنــي العام للســكان والمســاكن لعام 2016

ن لبنا

الدولــي )2015(، المســتويات واالتجاهــات فــي  العالميــة والبنــك  اليونيســف ومنظمــة الصحــة 
وفيــات األطفــال؛ مســح اليونيســف لخــط األســاس 2016؛ المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/ لشــؤون الالجئيــن )2016(، تــم الوصــول إليهــا عبــر الموقــع: 

.2016 حزيران/يونيــو   28  ،122=country.php?id

ليبيا

تتبــع  مصفوفــة  والتعليــم؛  التربيــة  وزارة  2016؛   -  2015 ليبيــا   - اإلنســانية  االســتجابة  خطــة 
النــزوح للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، الجولــة الخامســة، آب/أغســطس 2016؛ صحيفــة الوقائــع 
ــو  ــن، تموز/يولي ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــن المفوضي ــادرة ع ــهرية الص الش

.2016

المغرب

 )IGME( التقديــرات مأخــوذة عــن مجموعــة وكاالت األمــم المتحــدة المعنيــة بوفيــات األطفــال
ــن  ــترك بي ــد المش ــج الرص ــل؛  برنام ــة الطف ــج صح ــف 2014- برنام ــح التوظي ــام 2015؛ مس ــي ع ف
اليونيســف ومنظمــة الصحــة العالميــة علــى التحســينات التــي طــرأت علــى مرافــق إمــدادات 
2014؛  الميــاه والصــرف الصحــي؛ مؤشــرات التنميــة العالميــة - معهــد اليونيســكو لإلحصــاء. 
ــة  ــرة - وزارة الصح ــة األس ــكان وصح ــي للس ــح الوطن ــرب؛ المس ــم - المغ ــة والتعلي وزارة التربي
2011؛ التقريــر المغربــي عــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة 2015 - برنامــج صحــة الطفــل )اســتناداً 
ــب  ــي مكت ــل ف ــة الطف ــج صح ــرات برنام ــية 2014 - تقدي ــرة المعيش ــتهالك األس ــح اس ــى مس إل
ــام  ــية لع ــرة المعيش ــتهالك األس ــح اس ــى مس ــتنادا إل ــام 2014 )اس ــرب لع ــي المغ ــف ف اليونيس
 Statistiques HCP à 2014- برنامــج صحــة الطفــل(؛ احصــاءات برنامــج صحــة الطفــل لعــام 2015( 
 estimation HCP population par  ;)2015  l’occasion de la journée de lutte contre le travail des enfants juin

)2016  groupe d’âge

ســلطنة ُعمان

تقريــر النتائــج الرئيســية للمســح العنقــودي متعدد المؤشــرات في ســلطة ُعمان

دولة فلســطين 

تقريــر وضــع األطفال فــي العالم لعام 2016

السودان

الكثافــة الســكانية المتوقعــة حســب الجهاز المركــزي لإلحصاء

سوريا

لمحــة عامــة حــول االحتياجات اإلنســانية لعام 2016.

الملحـــق: المصـادر
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42

A girl peeks out from the doorway of her home in the remote, mountainous 
village of Dora in the drought-ravaged Tadjoura District. Djibouti 2006

© UNICEF/UNI43859/Kamber

 فتاة تسرق الّنظر من مدخل بيتها يف قرية درّة الجبليّة البعيدة الواقعة يف 
منطقة تاجورة الّتي دّمرها الجفاف. جيبويت  2006



43

A woman baking bread at home using traditional furnace made from clay. Egypt 2000إمرأة تخبز الخبز يف البيت مستخدمة املوقد التّقليدّي املصنوع من الطّن. مرص 2000

© UNICEF/UNI24482/Pirozzi



44

UNICEF Goodwill Ambassador Audrey Hepburn is surrounded by children (several of whom 
are suffering from eye diseases), during her visit to the IDP camp at El Muglad in Abyei 
province in West Kordofan State. Sudan 1989

© UNICEF/UNI40120/Hartley

سفرية اليونيسف للّنوايا الحسنة أودري هيبورن، محاطة باألطفال )ويشكو العديد منهم من أمراض العيون(، خالل 
زيارتها ملعسكر الّنزوح –داخليّاً، يف املقلد يف إقليم أيب، الواقع يف والية غرب كُردفان. الّسودان 1989



45

A health worker from the UNICEF-assisted Maternal and Child Health Demonstration Centre in Beirut, 
the capital, pays a home visit to a woman who is breastfeeding her newborn in bed. Lebanon 1952

© UNICEF/UNI43216/Unknown

إحدى العامالت يف مركز اإلرشاد الّصّحي لألم والطّفل املدعوم من اليونيسف يف العاصمة بريوت، 
أثناء عيادتها المرأة تقوم بإرضاع وليدها وهي يف الرّسير. لبنان 1952 



46

A girl with Down’s Syndrome holds up eight fingers to indicate her age at a UNICEF-sponsored 
fair in the city of Baalback in the north-eastern Beqaa Valley Region. Lebanon 2006

© UNICEF/UNI45342/Debbas

فتاة تعاين من متالزمة »داون« ترفع مثانية أصابع لتشري إىل عمرها يف معرض أقيم برعاية 
اليونيسف يف مدينة بعلبك يف منطقة البقاع الّشاميل الرّشقي. لبنان 2006



47

A midwife from the UNICEF-assisted maternal and child health centre in the city of Chiraz 
teaches a mother to bathe her twin babies, during a visit to the woman’s home. Iran 1950

© UNICEF/UNI43199/Unknown

قابلة قانونيّة من املركز الّصحي لألمومة والّطفولة املدعوم من اليونيسف يف مدينة شرياز، تعلّم األّم كيفيّة 
تغسيل طفليها التّوأمن أثناء زيارة بيت الّسيّدة. إيران 1950



48

Little girl in her classroom “PK 50 school”. Djibouti 2004

© UNICEF/UNI12286/Pirozzi

 فتاة صغرية أمام فصلها املدريّس، يف مدرسة "الخمسن كيلومر". جيبويت 2004 



49

Rahf, 6, displaced from Salah al-Din, draws at a UNICEF-supported 
child-friendly space at a camp in Baghdad. Iraq 2016

© UNICEF/UN017058/Khuzaie

رهف، 6 سنوات، نزحت من منطقة صالح الّدين، ترسم فضاًء صديقاً لألطفال يف مخيّم يف بغداد 
تدعمه اليونيسف. العراق 2016



50

Saida Ali and her daughter speak with Tahany El Zanfly in Masara Village, in Mit Ghamr 
District. Ms. Zanfly is a health worker conducting home visits to teach families how to 
prevent the spread of avian influenza from domestic poultry. Egypt 2007

© UNICEF/UNI2434/Noorani

سعيدة عي وابنتها تتحّدثان إىل تهاين الزّنفي يف قرية مسارة يف منطقة ميت غمر. الّسيّدة زنفي تعمل يف املجال 
الّصحّي، وتقوم بزيارة األرس يف منازلها، ليك تعلّم أفرادها الوقاية من انتشار انفلونزا الطّيور عر الّدواجن املوجودة يف 

محيط البيوت. مرص 2007
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UNICEF Goodwill Ambassador Orlando Bloom,  joins students during a Grade 6 English class, at Omar 
Bin Abdul Aziz Boys School in the northern city of Irbid, capital of Irbid Governorate. Jordan 2014

© UNICEF/UNI159524/Diffidenti

سفري اليونيسف للّنوايا الحسنة، أورالندو بلوم، ينضّم إىل تالميذ الّصف الّسادس أثناء فصل اللّغة اإلنجليزيّة، يف مدرسة 
عمر بن عبد العزيز للّصبيان يف ميدنة إربد، عاصمة محافظة إربد. األردن 2014
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Lana, 13-years-old in Gaza City. The State of Palestine 2015

© UNICEF/UNI194565/El Baba

النا، عمرها 13 سنة، يف مدينة غزّة. دولة فلسطني  2015
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Children play at a UNICEF-supported community school in a rural area in the region of Upper Egypt. 2005

© UNICEF/UNI74801/Pirozzi
أطفال يلعبون يف مدرسة مجتمعيّة يف منطقة ريفيّة من صعيد مرص. مرص 2005



54

Regional Ambassador Zade Dirani, at Za’atari refugee camp and nearby town of Mafraq, 
accompanied by a grand piano, to bring music and a message of hope to children and youth, 
including those who have fled war and violence in Syria. Jordan  2016

© UNICEF/UN029516/Herwig

السفري اإلقليمي زيد ديراين، يف مخيّم الزّعري لاّلجئن وبلدة املفرق القريبة، ومعه البيانو الّضخم ليك يعزف املوسيقى 
حامالً رسالة األمل لألطفال والشباب، ومن ضمنهم أولئك الّذين فّروا من الحرب ومن العنف يف سوريا. األردن 2016
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Hayder, 5, from Salah al-Din, is measured by health workers in Al-Takya Al-Kasnazaniya 
Camp for displaced Iraqis in Baghdad. Iraq 2016

© UNICEF/UN017026/Khuzaie

حيدر، 5 سنوات، من منطقة صالح الّدين، أثناء قيام العاملن يف مجال الّصحة بأخذ قياساته، يف مخيّم التّكيّة 
الكسنزانيّة  للّنازحن العراقيّن يف بغداد. العراق 2016



56

Together with her son Seamus, UNICEF Goodwill Ambassador Mia Farrow looks at 
drawings made by children at a ‘Safe Play Centre’ in the Kalma camp for displaced people, 
near the city of Nyala, capital of South Darfur. UNICEF helped to build the centre, trained its 
facilitators, and is providing recreational materials. Sudan 2004

© UNICEF/UNI40888/Noorani

سفرية اليونيسف للّنوايا الحسنة ميا فارو، ومعها ابنها سيموس، تتفرّج عىل رسومات األطفال يف »مكان آمن للّعب« يف 
مخيّم »كلمة« للمعاقن قرب مدينة نياال، عاصمة والية جنوب دارفور. ساعدت اليونيسف يف بناء املركز، ودّربت القامئن 

عىل تشغيله ووفّرت املواّد الّرفيهيّة للمركز. الّسودان 2004
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Two girls play on swings in the Muntaza Subrata park in the city of Subrata, on the Mediterranean 
coast, in Zawiya District.  Libya 2015

© UNICEF/UNI187389/Romenzi

فتاتان تتأرجحان يف متنزّه ُصراته، عىل شاطئ املتوّسط، يف منطقة الزّاوية. ليبيا 2015
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UNICEF Goodwill Ambassador Liam Neeson talks to young actors after watching their 
performance during a visit to a Makani centre in Mafraq. Jordan 2016

© UNICEF/UN038486/Herwig

سفري اليونيسف للّنوايا الحسنة ليام نيسون، يتحّدث مع ممثّلن شباب بعد مشاهدة 
عرٍض قّدموه خالل زيارة ملركز »مكاين« يف مدينة املفرق. األردن 2016



59

Despite the ongoing violence across the country, children and dedicated teachers are doing all 
they can to keep their education going. UNICEF has provided 3.2 million children with learning 
materials, such as school bags, stationary and text books”Syria 2016

© UNICEF/UN041541/anonymous

رغم العنف املستمّر يف جميع أنحاء البالد، يقوم األطفال واملعلّمون املتفانون يف بذل كّل ما أمكن ليك يستمر التّعليم. زّودت 
اليونيسف 3.2 مليون طفل بلوازم الّدراسة، مثل الحقائب املدرسيّة والقرطاسيّة والّكتب التّعليميّة. سوريا 2016
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Regional Ambassador, Kadim AlSahir visits Syrian refugee children. Bekaa valley, Lebanon 2016

© UNICEF/MENARO/PHAZOU

السفري اإلقليمي لليونيسف، كاظم الساهر يف زيارة لالجئن السورين يف البقاع، لبنان 2016
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Ansam, 10, a blind displaced Syrian girl singing “Heartbeat”, a UNICEF-produced song. Syria 2017

© UNICEF/MENARO/Abdulaziz

أنسام، ذات العرشة أعوام، فناة كفيفة ونازحة. تغني أغنية »دقة قلب«، وهي أغنية من إنتاج اليونيسف. سوريا 2017
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Ali with his granddaughters, in Beit Lahia, Gaza Strip. The State of Palestine 2015

© UNICEF/UNI179591/El Baba

عي وحفيداته، يف بيت الهيا، قطاع غزّة دولة فلسطني  2015
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Children play near the ruins, in Tripolil Libya 2012

© UNICEF/UNI143490/Abodeed

أطفال يلعبون قرب األنقاض، يف مدينة طرابلس. ليبيا 2012



64

Samira watches as her eight-month-old daughter, Iman, is weighed by a nurse in a UNICEF 
supported clinic in Beirut. UNICEF-assisted Maternal and Child Health Demonstration Centre, in 
Beirut.  Lebanon 1952

© UNICEF/UNI43213/Unknown

 سمرية تراقب طفلتها إميان، ابنة الثاّمنية أشهر أثناء قيام ممرّضة بوزنها يف عيادة مدعومة من اليونيسف يف 
بريوت. مركز اإلرشاد الّصّحي لألم والطّفل يف بريوت. لبنان 1952
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UNICEF goodwill ambassador Ricky Martin speaks to a Syrian refugee girl at a UNICEF 
supported safe space for children in Tal Hayat in northern Lebanon. Around 60 children 
from the nearby informal settlement for refugees participate in daily Psycho-social support 
activities. UNICEF is currently working in 576 intervention sites to deliver child protection 
interventions across the country. Lebanon 2016

© UNICEF/UN020855/Choufany

سفري اليونيسف للّنوايا الحسنة رييك مارتن، يتحّدث إىل فتاة الجئة سوريّة يف فضاء آمن لألطفال مدعوم من 
اليونيسف يف تل حياة يف شامل لبنان. يشارك حوايل 60 طفالً من أماكن استيطان غري رسميّة لاّلجئن، يف أنشطة 

اجتامعيّة-نفسيّة يوميّة. وتعمل اليونيسف حاليّاً يف 576 موقع تدّخل من أجل املساعدة، لتوصل املساعدات 
املتوفّرة لحامية األطفال يف كّل البالد. لبنان 2016
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A physcially challenged girl sitting in front of a mirror playing with a woman. Jordan 2008

© UNICEF/UNI24193/Pirozzi

 فتاة تعاين التّحّديات الجسديّة، تجلس أمام املرآة وتلعب مع سيّدة. األردن 2008
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UNICEF National Goodwill Ambassador Salima Souakri, joins a primary school 
class in the Sahrawi refugees camps.Algeria 2015”  

©UNICEF Algeria/2015ElHebri

سفرية النوايا الحسنة لليونيسف سليمة سواكري، تنضم إىل تالميذ مدرسة  ابتدائية يف مخيامت الالجئن 
الصحراوين بالجزائر. الجزائر 2015  
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During an Arabic lesson, Hawa Hamid, 10, writes in her textbook in her classroom at the 
Hamadab Primary School in Kulloeid area in in Port Sudan. Sudan 2014

© UNICEF/UNI165916/Noorani

أثناء درس اللّغة العربيّة، حواء حامد، 10 سنوات، تكتب يف كتاب الّنصوص املدرسيّة يف مدرسة حامداب 
االبتدائيّة يف منطقة كاليد يف جنوب الّسودان. الّسودان 2014
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UNICEF goodwill ambassador Mrs. Vanessa Redgrave listening to Israeli 
children in AdamÃs school in West Jerusalem. Palestine, June 2004

© UNICEF/UNI64076/Sabella

سفرية اليونيسف للّنوايا الحسنة، الّسيّدة فنيّسا ريدغريف، تستمع إىل األطفال اإلرسائيليّن 
يف مدرسة أداماس يف القدس الغربيّة. فلسطني. حزيران/يونيو 2004
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A schoolboy points to an anatomy chart during science class at the UNICEF-assisted Beni 
Ouriaghel Primary School in the city of Tangier. Morocco 2005

© UNICEF/UNI45153/Pirozzi

 تلميذ يف املدرسة يشري إىل مخطّط ترشيحّي لجسم اإلنسان خالل درس علوم يف مدرسة بني ورياغل اإلبتدائيّة 
املدعومة من اليونيسف يف مدينة طنجة. املغرب 2005
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UNICEF National Goodwill Ambassador Madjid Bougherra during the Football Gala Match for the 
#EndViolence campaign. Algeria 2014

©UNICEF Algeria/2014ElHebri

سفري النوايا الحسنة لليونيسف  مجيد بوقرة خالل  مباراة  استعراضية  لكرة القدم   

يف إطار حملة ضد مختلف أشكال العنف عىل األطفال. الجزائر 2014 
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A girl drinks from a tap at a water point in the Za’atari camp for 
Syrian refugees, in Mafraq Governorate. Jordan 2013

© UNICEF/UNI150169/Noorani

 فتاة ترشب املاء من حنفيّة يف نقطة توزيع املياه يف مخيّم الزّعري لاّلجئن 
الّسوريّن، يف محافظة املفرق. األردن 2013
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Unicef Ambassador Ewan McGregor walks with Myrna, 10, inside an abandoned mall 
that her and her family used to live in, Erbil, northern Iraq on July 29 2016.

© UNICEF/UN026964/Modola

سفري اليونيسف إيوان ماكغريغور يسري مع مرينا، 10 سنوات، داخل مجّمع تجاري مهجور كانت مرينا وعائلتها 
يعيشون فيه، يف أربيل، شامل العراق، بتاريخ 29 متّوز/يوليو 2016
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A man applies UNICEF-supplied aureomycin antibiotic ointment to the eye of a child. Morocco 1953

© UNICEF/UNI43220/Bubley

رجل يضع عىل عن طفل مرهَم املضاّد الحيوّي أوريومايسن، والّذي وفّرته اليونيسف. املغرب 1953
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The UNICEF-supported outreach team conduct house visits to screen children for 
malnutrition and refer children for treatment to the health centre. Syria 2016

© UNICEF/UN031947/Al-Issa

فريق توعية مدعوم من اليونيسف، يقوم بزيارات بيتيّة لكشف حاالت سوء التّغذية عند 
األطفال وإحالة األطفال للعالج يف املركز الّصّحي. سوريا 2016
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Alawia Ali sits with her five-year-old daughter, Fatma Salik, on a bed in their home in Aroma 
Village, near the city of Kassala. Ms. Alawia chose not to have Fatma cut. Morocco 2009

© UNICEF/UNI73766/Holt

علويّة عي تجلس مع طفلتها فاطمة سالك، البالغة من العمر خمس سنوات، عىل رسير يف منزلهام يف قرية أروما 
قرب مدينة كسال. اختارت الّسيّدة علويّة عدم تعريض فاطمة لعمليّة الختان. املغرب 2009
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UNICEF Goodwill Ambassador Peter Ustinov (centre) joins a woman teacher and a group of 
kindergarten children working at a table. A cameraman stands nearby. 1978 in Jordan

© UNICEF/UNI40205/Unknown

سفري اليونيسف للّنوايا الحسنة، بير أوستينوف )يف الوسط(، ينضّم ملعلّمة ومجموعة من أطفال الرّوضة أثناء 
عملهم حول طاولة. ويقف مصّور إىل جانبهم. سنة 1978، يف األردن.
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Fatima , 10, washes her face at a water tank provided by UNICEF in Tinah 
Camp on September 5, Iraq 2016.

© UNICEF/UN034964/Anmar

فاطمة، 10 سنوات، تغسل وجهها من خزّان ماء قّدمته اليونيسف، يف مخيّم التّينة يف 5 أيلول/سبتمر، العراق 2016
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First-grade students write in their new UNICEF notebooks on the first day of classes at 
Al-Athra’a School in Al-Hasakeh City. Syria 2015

© UNICEF/UNI198148/Soulieman

تالميذ الّصف األّول يكتبون يف دفاترهم الجديدة الّتي وفّرتها لهم اليونيسف ويف اليوم األّول من 
الّدراسة يف مدرسة األثراء يف مدينة الحسكة. سوريا 2015
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Mohammad, a Syrian refugee from Daraa Governorate, uses a large hose to fill a tank with water 
that was transported to the site in a truck, in Za’atari refugee camp. Jordan 2015

© UNICEF/UNI191765/Gilbertson VII Photo

محّمد، الجئ سورّي من محافظة درعا، يستعمل خرطوم ماء ضخم مللء خزّان باملاء، وقد تّم نقل الخزّان إىل 
املوقع بواسطة شاحنة، مخيّم الزّعري لاّلجئن. األردن 2015
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Children and men from the Berber ethnic group gather at the open door of a car that has brought a 
trachoma treatment health care team to a fortified village in the mountainous region of the Dades 
River Valley, near the oasis town of Tinerhir.  Morocco 1953 

© UNICEF/UNI43223/Bubley

أطفال ورجال من املجموعة العرقيّة من الربر، مجتمعون عند باب مفتوح لسيّارة أحرضت فريقاً صّحياً 
ملعالجة الراخوما، إىل قرية محّصنة يف منطقة وادي نهر داديس، قرب بلدة واحة تنغري. املغرب 1953
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A girl and a boy  lay in the schoolyard with hands on face and elbows on the floor. Oman 2001.

© UNICEF/UNI25188/Pirozzi

 بنت وصبي يستلقيان عىل أرض ساحة املدرسة وكّفا كّل منهام عىل وجهه بينام املرفقان يالمسان األرض. ُعامن 2001
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UNICEF Goodwill Ambassador Mahmoud Kabil with back to school children in the 
Mazraq camp in Haradh. Yemen 2009

©UNICEF/2009

سفري اليونيسيف محمود قابيل خالل زيارته ألطفال حملة العودة إىل املدارس يف مخيم 
املزرق يف حرض. اليمن 2009  
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(left-right) 5-year-old Mohammed sprays water on his 11-year-old sister, Danya, 
and cousins, 8-year-old Amnah and 4-year-old Mo’men, in Za’atari refugee camp, 
in Mafraq Governorate. Jordan 2015

© UNICEF/UNI191751/Gilbertson VII Photo

)من اليسار إىل اليمن( محّمد ابن الّسنوات الخمس، يرّش املاء عىل أخته دانيا، ابنة الحادية عرشة سنة، وأوالد 
عّمه، آمنة ابنة الثاّمين سنوات، ومؤمن ابن األربع سنوات، يف مخيّم الزّعري، يف محافظة املفرق. األردن 2015
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Hanane El Fadili, Moroccan Actress, visiting Al Mouahiddine School in Inezgane, Agadir 
- Morocco, where UNICEF is implementing Inclusive education project. Morocco 2014.

© UNICEF Morocco/2014/Aniss Maghri

حنان الفاضي، ممثّلة مغربيّة، تزور مدرسة املوّحدين يف إنزكان، أغادير- املغرب، حيث تقوم 
اليونيسف بتنفيذ مرشوع تعليمّي شامل. املغرب 2014
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Hussein, 7, is Lebanese and lives in the Bekaa valley where he attends the double shifted 
Maalaka public boys school, which is supported by UNICEF through the EU Regional Trust 
Fund in Response to the Syrian Crisis. Lebanon 2016

© UNICEF/UN043140/Rich

حسن، 7 سنوات، هو طفل لبنايّن يعيش يف سهل البقاع، ويذهب إىل مدرسة املعلّقة الحكوميّة للّصبيان، 
والّتي تُقام فيها مناوبتان للتّعليم  بدعم من اليونيسف من خالل الّصندوق االستئامين اإلقليمي لالتّحاد 

األورويّب استجابة لألزمة الّسوريّة. لبنان 2016



1969 Mother and Child protection 
(This is the first Algerian stamp that 
shows the work of a woman artist.)

أّول  )وهو  والطّفل  األم  1969حامية 
فّنانة(. امرأة  طابع جزائرّي يُظهر أعامل 

At the Oman office, a stamp was issued in 1996 to celebrate UNICEF at 50.  This was issued 
together with the Sultanate of Oman commemorative stamp for its 33rd National Day

الّسنويّة  بالّذكرى  لالحتفال   1996 سنة  يف  طابع  صدر  وقد  ُعامن،  يف  اليونيسف  مكتب  يف    
الـ50 لليونيسف. صدر الطّابع بالتّزامن مع الطّابع التّذكاري الّصادر مبناسبة العيد الوطني الـ33 لسلطنة ُعامن.

These stamps were implemented on 10 October 1985 with UNICEF’s support, in 
Iraq, for the children with Disabilities to promote vaccination against Polio.  

يف   1985 أّول/أكتوبر  ترشين   10 يف  اليونيسف  من  بدعم  الطّوابع  هذه  تنفيذ  تّم 
العراق، لصالح األطفال الّذين يعانون من إعاقات، وللّرويج للتّطعيم ضّد شلل األطفال. 

1971 : The 25th 
UNICEF Anniversary 

1971: الّذكرى الّسنوية الـ25 
اليونيسف منظّمة  لتأسيس 

1989 : International 
Day of Child 
1989: يوم الطّفل العاملي

OMAN

LEBANON

IRAQ

ALGERIA

VINTAGE قديمة  مواد 
الجزائـر لبـنـان

العـراقُعـمـان
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UNICEF: The Agency for Children
اليونيسف: املنظّمة التي تعمل لفائدة األطفال

Child Survival and Development
بقاء االطفال و منائهم

The Development Decades
ات التنمية عرشيّ

11 December
The United Nations 
International Children’s 
Emergency Fund is created 
by the General Assembly 
to provide supplies and 
assistance to children after 
World War II.

UNICEF Executive Director James Grant: 

“We need to give 
children’s essential 
needs a ‘first call’ on 
society’s resources.”
The launch of Operation Lifeline Sudan

UNICEF’s first Executive 
Director, Maurice Pate: 

“There are no 
enemy children.”  
Sweden

The first UNICEF 
National Committee is 
established, and UNICEF 
prints its first greeting 
card.

UNICEF and partners work 
to fight famine in the Horn 
of Africa and Sahel regions. 

UNICEF supports children 
affected by war and HIV/AIDS. 

A former child soldier,  

Democratic Republic of the Congo

The Child Survival Revolution is 
launched with GOBI: ‘G’ for growth 
monitoring, ‘O’ for oral rehydration 
therapy, ‘B’ for breastfeeding and  
‘I’ for immunization.

UNICEF becomes a 
permanent agency in the 
United Nations system.

American entertainer 
Danny Kaye 
becomes UNICEF’s 
‘Ambassador at Large’. 
Thailand

The United Nations 
adopts the Declaration of 
the Rights of the Child.  
A tuberculosis test, India

‘Education for All’ means 
girls as well as boys. 

Meena, an animated 

South Asian heroine

The United Nations declares the 
International Year of the Child 
to increase awareness and spur 
action on children’s rights.

UNICEF Executive Director Henry 

Labouisse: “The welfare 
of today’s children 
is inseparably linked 
with the peace of 
tomorrow’s world.”
Accepting UNICEF’s 1965 Nobel Peace Prize, 

Norway

The Mark II water pump is invented, 

transforming village 
life. India

World leaders vow  

‘Health for All’ through 
the delivery of primary health care. 

Syrian Arab Republic
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UNITING FOR THE MOST DISADVANTAGED CHILDREN SINCE 1946

11 ديسمرب
 الجمعية العامة لألمم املتحدة

 تبعث صندوق األمم املتحدة
 الدويل إلغاثة األطفال لتوفري

 املساعدة لألطفال بعد الحرب
 .العاملية الثانية

 موريس بات أول
 مدير تنفيذي ملنظمة
 اليونيسيف يرصح

“ليس هناك 

أطفال أعداء”

 احداث أول لجنة وطنية
 لليونيسف تطبع أول

 .بطاقة تهنئة

تصبح اليونيسف وكالة 
دامئة صلب منظومة 

األمم املتحدة.  

الكوميدي األمرييك داين كاي 
يصبح أول سفري لليونيسف 

للنوايا الحسنة. تايلندة

تبنت األمم املتحدة 
إعالن حقوق الطفل. 

اختبار السّل بالهند

املدير التنفيذي لليونيسف هرني البويس يرصّح مبناسبة 

 حصول املنظمة عىل جائزة نوبل للسالم لسنة 1965: 

“إن رفاه األطفال اليوم مرتبط بشكل 

وثيق بالسلم الذي سيسود عامل الغد”

اخراع مضخة املاء مارك 2 

تغرّي القروين. 
الهند

 زعامء العامل يعدون ب 

 » الصحة للجميع«
 من خالل الرعاية الصحية األساسية. 

الجمهورية العربية السورية 

األمم املتحدة تعلن عن اليوم العاملي للطفل 
لتعزيز الوعي بحقوق الطفل وتحفيز العمل بها. 

املدير التنفيذي لليونيسيف جاميس قرانت

 “يجب أن تعطي األولوية يف توظيف 
ثروات املجتمع إىل تلبية الحاجيات 

 األساسية للطفل”.
 – إطالق عملية النجاة بالسودان

إطالق ثورة بقاء الطفل املعتمدة 
عىل »برنامج متابعة منّو األطفال« 

و«املعالجة باإلمهاء الفموي )معالجة 
الجفاف من االسهال( و«الرضاعة 

الطبيعية« و«التلقيح«.

تعمل اليونيسف ورشكاؤها 
من أجل القضاء عىل املجاعة 
يف منطقتي القرن اإلفريقي 

والساحل.

تساعد اليونيسف األطفال الذين 
يعانون من ويالت الحرب ومرض 
فقدان املناعة املكتسبة/السيدا. 

طفل مقاتل سابقا جمهورية 
الكنغو الدميقراطية 

“التعليم للجميع” ويعني 
الفتيات والفتيان عىل قدم 

 املساواة.
 مينا بطلة الرسوم 

املتحركة – جنوب آسيا

‘Recognizing Children’s Rights’
االعرتاف بحقوق الطفل

1989

نعمــل منذ سنــة ١٩٤٦ حلمــاية حقــوق جميع االطــفال و تعــزيــزها
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UNITING FOR THE MOST DISADVANTAGED CHILDREN SINCE 1946

‘Recognizing Children’s Rights’
االعرتاف بحقوق الطفل

The Convention on 
the Rights of the 

Child is adopted by 
the United Nations 
General Assembly, 
enters into force in 
1990 and becomes 

the most widely and 
rapidly accepted 

human rights treaty  
in history.

Children rally for  

children, Ecuador

مصادقة الجمعية 
العامة لألمم املتحدة 
عىل االتفاقية الدولية 
لحقوق الطفل والتي 

دخلت حيز التطبيق يف 
تسعينات القرن املايض 
وأصبحت ميثاق حقوق 

اإلنسان التي انترشت 
بأسبوع شكل وتم 

قبولها عىل أوسع نطاق 
يف التاريخ. 

مسرية األطفال من أجل 
األطفال، اإليكوادور

UNICEF and 
UNESCO  
invent the 
‘school-in-a-
box’.  
Refugee camp, United 

Republic of Tanzania

اليونسف 
واليونسكو تخرعان 
“املدرسة يف صندوق”

مخيم الالجئن، 
جمهورية تنزانيا 
املتحدة 

UNICEF Executive Director Carol Bellamy: 

“When the lives and rights 
of children are at stake, 
there must be no silent 

witnesses.” 
A school, Somalia

كارول بالمي، املديرة التنفيذية ملنظمة اليونيسف: 

“عندما تكون حياة األطفال وحقوقهم 
يف خطر، ال أحد يجب أن يصمت”. 

مدرسة يف الصومال  

The first-ever World Summit  
for Children is held.  
UN Headquarters New York

عقد أّول قمة عاملية لألطفال. 
مقر األمم املتحدة بنيويورك 

The Millennium Development Goals
أهداف التنمية لأللفية

The Equity Agenda
أجندة اإلنصاف

At the United Nations Special 
Session on Children, child 
delegates address the 
General Assembly for the 
first time. New York

توجهت وفود األطفال إىل 
الجمعية العمومية ألول مرة 

لحضور الدورة الخاصة باألمم 
املتحدة حول الطفل. 

نيويورك 

UNICEF launches the 
“Unite for Children, Unite 
against AIDS” campaign 
to put children and their 
needs at the forefront of 
the global fight against 
the disease.

اليونيسف تطلق حملة “لنتوحد من 
أجل األطفال، لنتوحد ضد السيدا” 

إلعطاء األطفال وحاجاتهم األولية يف 
الجهد الدويل ملكافحة املرض. 

UNICEF Executive Director Ann  
M. Veneman: Building results-based 
programming and partnerships to 

“unite for children”.
Visiting an earthquake victim, Pakistan

آن فينامن، املديرة التنفيذية لليونيسف تدعو خالل 
زيارة أحد ضحايا زلزال يف الباكستان إىل تطوير 

 الرامج والرشاكات التي ترتكز عىل النتائج والتي 

توحد الجميع من أجل األطفال. 

UNICEF Executive Director 
Anthony Lake: “The next 
steps of our journey 
will depend on our 
willingness to adapt 
to the changing world 
around us … to infuse 
equity throughout our 
programmes and the 
post-2015 targets...”

أنطوين اليك، املدير التنفيذي لليونيسف: 
“التدابري املقبلة التي نحن مطالبون باتخاذها 
ستعتمد عىل إرادتنا للتأقلم مع العامل املتغري 

من حولنا وإدراج مبادئ اإلنصاف ضمن برامجنا 
وأهدافنا ما بعد سنة ٢٠15”. 

UNICEF hosts the 
first Forum of the 
Global Partnership 
on Children with 
Disabilities,  
to mainstream  
disability rights into  
child-focused policies 
and programmes.

UNICEF takes a lead role in 
the international response 
to earthquake devastation in 
Haiti, focusing on child health 
and nutrition in the aftermath.

The era of the  
Millennium Development 
Goals comes to an end 
and the Sustainable 
Development Goals 
become the centrepiece 
of the Post-2015 
Development Agenda.

The turmoil of the 
Arab Spring, the 
outbreak of extreme 
hunger in the Horn 
of Africa and the 
crisis in Syria pose 
major challenges for 
UNICEF and other 
humanitarian actors. 

تداعيات الربيع العريب 
واندالع املجاعة بالقرن 

اإلفريقي واألزمة 
السورية تطرح جميعها 
تحّديات كرى بالنسبة 

ملنظمة اليونيسف 
وأطراف إنسانية أخرى. 

بعد انتهاء مرحلة أهداف 
التنمية األلفية، أهداف 

التنمية املستدامة تصبح 
املحور املركزي ألجندة التنمية 

ملا بعد سنة 2015.  

اليونيسف تحتضن املنتدى األول 
للرشاكة الدولية حول األطفال ذوي 

اإلعاقة من أجل إدراج الحقوق 
قة باإلعاقة يف السياسات  املتعلّ

والرامج التي تركز عىل الطفل.  

يف إطار دورها الريادي يف التدخل 
الدويل بعد الدمار الشامل الذي الحقه 

الزلزال بهايتي تركز اليونيسف عىل 
صحة األطفال وتغذيتهم. 

UNICEF celebrates 
the 25th Anniversary 

of the Convention 
on the Rights of the 
Child and activates 

its 2014–2017 
Strategic plan, a road 
map for realizing the 
rights of every child, 
particularly the most 

disadvantaged. 

اليونيسف تحتفل بالذكرى الخامسة والعرشين لالتفاقية 
ة االسراتيجية 2017-2014  الدولية لحقوق الطفل وتطلق الخطّ

والتي هي عبارة عن خريطة طريق لتحقيق هذه الحقوق 
لفائدة جميع األطفال وخاصة األكر حرمانا منهم.   
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نعمــل منذ سنــة ١٩٤٦ حلمــاية حقــوق جميع االطــفال و تعــزيــزها

UNICEF and partners 
organize a record-breaking 
humanitarian response  
to the tsunami in  
the Indian Ocean. 

اليونيسف ورشكاؤها تنظم 
تدخال غري مسبوق بعد كارثة 

تسونامي باملحيط الهادي.

2004

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

GOALS

People:
to ensure healthy lives, 
knowledge, and the inclusion 
of women and children.

Dignity:
to end poverty

and fight
inequality.

Planet:
to protect our 
ecosystems 
for all 
societies 
and our 
children.

Partnership:
to catalyse 
global solidarity 
for sustainable 
    development.

Prosperity:
        to grow a
    strong, inclusive,
 & transformative 
economy.

Justice:
to promote safe and peaceful 
societies, and strong 
     institutions.
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