
ثالثون عام على اتفاقّية حقوق الطفل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الطفل حماية 
ي المنطقة قبل أن تبلغ سن 18 عاًما  3

وج واحدة من كل خمس فتيات �ف ف ت�ت

ي كل بلد من بلدان المنطقة من 
ن كل خمسة أطفال �ف ي أربعة من ب�ي

يعا�ف
ي المدرسة

ل أو �ف ف ي الم�ف
العنف الجسدي أو النفسي الذي يتعرضون له �ف

ــق ئ لحقا ا صفحــة 
2 0 1 9 تـشـريـن الـثـانـي  / نـوفـمـبـر 

يشّكل الأطفال والشباب حوالي نصف سكان المنطقة، مما يتيح فرصة فريدة للنمو 

ي
القتصادي الناجم عن التغي�ي الديموغرا�ف

ي المنطقة من 52 عاًما قبل توقيع اتفاقّية حقوق الطفل 
زاد متوسط العمر المتوقع �ف

إل 74 عاًما اليوم

ي 
ي المنطقة �ف

نسانية �ف ف للمساعدة الإ يعيش ثالثة أرباع ُمجمل الأطفال المحتاج�ي
اع ف البلدان المتأثرة بال�ف

ن  1 : 6 مالي�ي ف عدد الأطفال النازح�ي
: 6.3 مليون  2 ف عدد الأطفال الالجئ�ي

ي المنطقة
نظــرة عاّمة عــى الوضع �ن

صادقت جميع بلدان المنطقة عىل اتفاقية حقوق الطفل

أقّل من ثلث سكان المنطقة يعلمون بوجود اتفاقية حقوق الطفل

ي معظم بلدان المنطقة عىل أنها شهدت تدهوًرا 
 يُنظر إل أوضاع الأطفال �ف

ي السنوات الثالث الماضية
�ف



ي المنطقة الذين يذهبون إىل المدارس هو أك�ث من أي وقت م�ن
عدد الأطفال �ن

هناك أك�ث من 14 مليون طفل خارج المدرسة . بدون المزيد من الستثمارات، سيكون 
ن من الأطفال خارج المدرسة بحلول عام 2030 هناك زيادة ِبـ 5 مالي�ي

ي المنطقة معيار الحّد الأد�ف لقياس المهارات 
ّ نصف ُمجمل عدد الأطفال �ف ل يل�ب

ي القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم
الأساسّية �ف

لتعليم ا

ي المنطقة 5
ل يزال الفقر المدقع يؤثر عىل أك�ث من 29 مليون طفل �ف

ي فقر معتدل 6 ويعانون الحرمان 
ي المنطقة يعيشون �ف

حواىلي نصف عدد الأطفال �ف
ي ذلك التعليم والسكن الجيد والتغذية والرعاية 

وريات الأساسية، بما �ف من ال�ن
الصحية والمياه الصالحة والرصف الصحي وإمكانيات الحصول عىل المعلومات

ي المنطقة
ي المائة من الأطفال �ف

يعمل حوالي سبعة �ن

لفقر ا

نجحت معظم دول المنطقة بتخفيض معّدلت وفّيات الأطفال بشكل 
ي عام 1990 إىل 21 حالة اليوم

كب�ي من 65 حالة لكل ألف ولدة �ن

انخفض معدل وفيات الأطفال المولودين حديّثا من 28 حالة لكل ألف 
ي عام 1990 إىل 12 حالة اليوم

ولدة �ن

الصّحة

ب  ي المنطقة عىل مياه صالحة لل�ث
ي المائة من الأطفال �ف

يحصل أك�ث من 90 �ن
وخدمات الرصف الصحي الأساسية

ي المنطقة الوصول إل مرافق النظافة الأساسية
ي المائة من الأطفال �ف

بإمكان 80 �ن

المياه والــ�ف الصّحي والنظافة
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مقتل 1،190 من الأطفال 	

إصابة 4،842 من الأطفال بجراح 	

تجنيد 1،240 من الأطفال للقتال 	

اعتقال 1،272 من الأطفال 	

190 اعتداء عىل مرافق تعليمّية 	

176 اعتداء عىل مراكز صحّية وطواقم طبّية 	

الصّحة والتغذية

ا	  ق الأوسط وشمال إفريقيا أمراض كان العالم قد نسيها مثل شلل الأطفال والكول�ي عادت إل ال�ث

ي اليمن ويصارعون من أجل 	 
ي حوالي 400 ألف طفل من سوء التغذية الحاّد بسبب العنف �ف

ي اليمن، يعا�ف
�ف

البقاء عىل قيد الحياة

ف الأطفال من 	  ي انخفاض معدلت التلقيح ب�ي
ي سوريا �ف

تسّببت الحرب المستمرة منذ حوالي تسعة أعوام �ف
ي المائة اليوم

ي عام 2010 إل 47 �ف
ي المائة �ف

80 �ف

ف كل خمسة مستشفيات ومرافق صحّية عن العمل	  ي ليبيا، تعّطل واحد من ب�ي
�ف

اعات ن ي دول ال�ن
�ن



التعليم

ر أو التدم�ي	  ي سوريا إل الرصف
ف كل خمس مدارس �ف تعرّضت اثنتان من ب�ي

ف – هم خارج المدرسة 	   أك�ث من 2 مليون طفل – أي أك�ث من ثلث الأطفال السوري�ي
و1.3 مليون طفل معرضون لخطر التّ�ب

ي اليمن، أك�ث من 2 مليون طفل هم خارج المدرسة، أي بارتفاع نصف مليون طفل 	 
 �ف

اع ف منذ بداية تصعيد ال�ف

ر أو استخدامها لأغراض 	  ي اليمن، هناك 2،000 مدرسة لم تُعد صالحة لالستخدام بسبب تعرضها للرصف
 �ف

يوائها عائالت نازحة القتال أو لإ

ف بالمدارس	  ي السودان هي موطن الغالبية العظمى لأطفال السودان غ�ي الملتحق�ي
اع �ف ف المناطق المتأثرة بال�ف

المياه وال�ف الصّحي والنظافة

ي سوريا، كما ل تعمل نصف شبكات الرصف 	 
ل يتم معالجة 70 % من مياه الرصف الصحي �ف

الصحي، مما يعرّض الأطفال إل مخاطر صحّية هائلة

ي اليمن ل تتعدى ثلث السكان	 
بشكل عاّم، نسبة الذين تصلهم المياه ع�ب شبكة المياه �ف
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