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األقل  علىالشرق األوسط وشمال أفريقيا: أربعة من كل خمسة أطفال  منطقةحماية األطفال في 

ارسالمدب طفل غير ملتحقين مليون 14لعنف و اهم ضحايا   
 

لتعزيز دور  المنطقةوحكومات  للخدمة االجتماعية يةالعالم الّشبكةو افر جهود اليونيسف والبنك الدوليظتت
الهشاشة واإلقصاء االجتماعي من العنف ضد األطفال والحد من الوقايةاألخصائيين االجتماعيين في   

 

 

شمال إفريقيا من بين أكثر األطفال تضرراً من العنف في ور أطفال منطقة الشرق األوسط عتب  ي   - 2019سبتمبر / أيلول 30تونس ، 

ً  14و  2تتراوح أعمارهم بين  ممن ،خمسة أطفالالعالم. كل يوم، يتعرض أربعة من كل  األطفال الذين  رعتب  وي  للعنف المنزلي.  ،عاما

 29و  بالمدارس ملتحقين غيرمليون طفل  14متواضعة للغاية األكثر عرضة للخطر: أكثر من  أوساطرس أو من اهم خارج المد

.مليون طفل يعيشون تحت خط الفقر  

 

إلى الرعاية  هشاشة األكثرألطفال ايلعب األخصائيون االجتماعيون دوًرا رائدًا في مكافحة العنف ضد األطفال وتيسير وصول 

والخدمات. ولكن في ظل غياب األنظمة واللوائح الوطنية الفعالة وفرص التعليم المستمر، فإن غالبية األخصائيين االجتماعيين في 

نهم الذىالالزم  المنطقة يفتقرون إلى الدعم هالعنف  على القضاء فىدائمة المساهمة ال من يمّكِّ .على األطفال الموجَّ  

 

للخدمة االجتماعية  ةالعالمي الشبكةاالجتماعيين في المنطقة، تنظم اليونيسف و األخصائيينمن أجل تعزيز عمل و اإلطار هذا فى

سبتمبر إلى / أيلول 30ة الشؤون االجتماعية التونسية خالل الفترة من مع وزار بالتعاونتونس  فيوالبنك الدولي ورشة عمل إقليمية 

.2019أكتوبر أول/  تشرين 2  

 

 هذه باستضافة تشرفنا لقد": التونسية بالجمهوريةالسيد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون االجتماعية  بيّن الورشة هذه افتتاح فىو

على مر السنين في مجال  تونسالتي اكتسبتها  ثّريةفيها الخبرات ال كينرالمشا معتقاسم لنالفرصة لنا   تمثِّّل التىورشة اإلقليمية ال

"تستثمر الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليون بشكل متزايد في تعزيز دور : وأضافالعمل االجتماعي". 

المبكر  رصدلمساعدتهم في ال الالزمة ت والوسائلمن القدرا مكينهملت ومهماألخصائيين االجتماعيين. هذا االستثمار أساسي 

".تزويدهم بالدعم والمتابعة الالزمينإلى  باإلضافة ،هشاشة األكثراألطفال و لألشخاص  

 

"العاملون  :الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمنطقةبيرتراند باينفيل، نائب المدير اإلقليمي لليونيسف  السيد صّرح جانبه ومن

وليس فقط في  ،من العنف يةعال نسبةاألطفال في منطقتنا من  يعانى": وأضاف". لحماية الطف ومةظمناالجتماعيون هم في قلب 

ً اعنزالتى تشهد  األماكن ً مسلح ا لدعم الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل إلى ا ويفتقر كما. صعبة أوضاع في منهمكثيرون ال يعيش. ا

بات من الضروري  فقدأخرى من العالم.  أنحاءفي  الحال هوإطار لتطوير شبكة منظمة ومهنية من األخصائيين االجتماعيين، كما 

"به ماالقي بصدد حنما ن هو، والشبكة هذه مثلإنشاء   

 

للمراجع ونفقات األنظمة الرقمية كذلك األخصائيين االجتماعيين و مهنة من جانبها، تستثمر مجموعة البنك الدولي في تطوير

.اإلدماج االقتصادي ومكافحة الفقر فىأكثر فاعلية لجعلها الخدمات االجتماعية   

  

 نتائج دراسة شاملةسيطلعون على  حيثشمال إفريقيا، ومنطقة الشرق األوسط  منبلد  11ورشة خمسون خبيراً من ال هذهيشارك في 

العمل االجتماعي في  وضعل مرجعية أرضيةتوفر الدراسة وألخصائيين االجتماعيين في المنطقة. ا حول ت بدعم من اليونيسفأ جري  

 والعائالتاألطفال العمل مع  تطويرقدرات األخصائيين االجتماعيين ل من الرفعالبلدان المشمولة في العينة والتي ستمكنهم من 

.والمجتمعات  

 

هذه الدراسة الحكومات  أبرزتهاخدمة االجتماعية " نأمل أن تشجع البيانات التي لل ةالعالمي ّشبكةشيروود، مدير التسي اوقال ب 

وتحسين النظم  اإلجتماعية الخدمات فاعليىةعلى الصعيدين الوطني واإلقليمي على دعم االستثمار لزيادة  المعنيينوالجهات المانحة و

. وعائالتهم األطفالجميع  اعأوضلنهوض با أجل مناالجتماعية   

 

 



 

 

 

 

الحكومات والجهات المانحة على االستثمار  حفِّّزعلى تعزيز العمل االجتماعي في المنطقة وت تساعد خطة نعورشة ال هذهر سفست

.أكثر في النظم االجتماعية في المنطقة  

 

### 

 

 

 للمزيد من المعلومات، يُرجى االتّصال مع:

 

 mdhahri@unicef.org، 98700284-216 ،الظاهري مختار

 

 

 خدمة االجتماعية:لل ةالعالمي ّشبكةعن ال
ادة اإلر كذلكو الوسائلرف واألدلة والموارد واالخدمة االجتماعية في تعزيز المع مجالتتمثل مهمة التحالف العالمي للعاملين في 

 الخدمات االجتماعية. مجالالتحديات الرئيسية التي تواجه القوى العاملة في  تجاوزالسياسية الالزمة ل

 

 :الدولي بنكعن ال
مكتبًا حول العالم، تتكون مجموعة البنك الدولي من  130دولة وأكثر من  170دولة عضًوا ومتعاونين من أكثر من  189 وجود مع

  .وتعزيز الرخاء المشتركخمس مؤسسات تعمل معًا إليجاد حلول دائمة للحد من الفقر 

 

 :عن اليونيسف
من دولة ومنطقة  190في تعمل اليونيسف في بعض المناطق األصعب في العالم، وذلك للوصول إلى األطفال األكثر حرماناً. نعمل 

 أجل كّل طفل، في كّل مكان، لبناء عالم أفضل للجميع.

 

 www.unicef.org/menaللمزيد من المعلومات حول اليونيسف وما تقوم به نحو األطفال، يمكنكم زيارة موقعنا 

   Twitter ، Facebookتابعوا اليونيسف على 
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