
 
 

 تصريح
 

 إحراز تقّدماً في مجال حقوق الطفل بالرغم من استمرار عدم المساواة والنزاع

 

اتفاقية عاماً على  30 بمناسبة مرور الشرق األوسط وشمال أفريقيافي  تيد شيبان، المدير اإلقليمي لليونيسف صادر عن

 حقوق الطفل

 

 هناتجد رابط محتوى الوسائط متعددة 

 

شهد الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قبل ثالثين عاماً، " – 2019 نوفمبر/تشرين الثاني 17ان، عم  

 اعاتنزوعدم المساواة والفقر والحوكمة بال التي تتعلق شاكلبالرغم من المماً ملحوظاً في حقوق الطفل تقد  

وتحسين الرعاية الصحية األساسية ومعالجة المياه والصرف الصحي،  في التلقيح ضد األمراضمن خالل التغطية شبه الشاملة  -

 ألف لكلحالة وفاة  65من  جدًّا، ظم بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا معدالت وفيات األطفال بشكل كبيرخف ضت معفقد 

  .اليومحالة  21إلى ، 1990 عام مولود في

 .المدارس أكثر من أي وقت مضى الذين يذهبون إلىعدد األطفال في المنطقة ازداد  -

من  في المائة 90من  أكثر إال  أن، األرضعلى وجه في المياه  ا  شح  أكثر المناطق  أن  المنطقة هي إحدىعلى الرغم من  -

وخدمات الصرف  لحة لالستخدامالصامياه الشرب  علىصول حالفي األساسية  اتمكانياإلاألطفال في المنطقة لديهم اآلن 

 .الصحي

، مما يتيح فرصة فريدة للنمو االقتصادي الناجم عن التغيير سكان المنطقةعدد نصف  حوالييمثل األطفال والشباب  -

 الديموغرافي.

 متكافئًا.م من أجل األطفال لم يكن المنطقة على اتفاقية حقوق الطفل، لكن التقد  من دول دقت كل دولة ا"لقد ص

التقدم  المناطق الريفيةفي الفقيرة أو  العائالتأطفال حقق يحيث دول المختلفة كما داخل البلد الواحد، بالتباين بين ال يستمر  •

  األقل

للمهارات األساسية  لمعايير الدوليةل الحد األدنى فقط األطفال نصفيحقق . على التعليم ذو الجودةاألطفال في المدارس حصل ال ي  •

 في القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم

 لشباب في العالمبين افي المنطقة أعلى معدل بطالة   •

 أو النفسي في المنزل أو المدرسة جسديالمنطقة للعنف المن بلدان أطفال في كل بلد  أربعة من كل خمسةض تعر   •

 نزاعال من في المنطقة في حاالت مليون طفل 25يعيش  •

 النزاعب أث رةاألطفال المحتاجين إلى المساعدة اإلنسانية في المنطقة في بلدان مت ُمجمل ثالثة أرباعيعيش   •

فت النزاعات في سوريا والعراق عشرات اآلالف من األطفال من مناطق كانت في السابق تحت سيطرة الجماعات المسلحة. خل    •

 في العالم هشاشةاألكثر هؤالء هم من بين األطفال 

قالت األغلبية إن فقد اتفاقية حقوق الطفل،  وجودعن من ثلث الناس في الشرق األوسط وشمال إفريقيا  إال  أقل علمال يبينما • 

 أوضاع حقوق الطفل قد ساءت في السنوات الثالث الماضية.

https://www.dropbox.com/sh/dli99k1ywzsgn9n/AACbKpwwlxhKWOjcujfvQXa4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dli99k1ywzsgn9n/AACbKpwwlxhKWOjcujfvQXa4a?dl=0


 
 

بل واحدة. المرة لافرصة الذكرى الثالثين التفاقية حقوق الطفل فرصة ممتازة للشرق األوسط وشمال إفريقيا. انها ليست  شكل"ت

وتحمل الواجب  داءألالحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكل فرد مسؤول في جميع أنحاء المنطقة كاف ة إنها فرصة ل

 .ل طفل وطفلةفي هذه المنطقة كريمة وآمنة ومزدهرة لك لكي تصبح الحياة ةمسؤوليال

نظيفة والكهرباء المياه الجيد والتعليم الإنهم يطلبون  األساسيات.هو األطفال والشباب في هذه المنطقة  هيطلبما ، في نهاية المطاف"

وظائف، ويطلبون أن على الالحصول وقرى نظيفة. إنهم يطلبون والعيش في مدن  بشكل مستدام اإلنترنتالحصول على إمكانية و

 ، العيش بكرامة.كرامة"ال"به هو  ونما يطالبتغالل. باختصار، واالس اإلساءةتُسمع أصواتهم، ويطالبون بالتحرر من 

 ة".يقيقها حجعلهذه المطالب ليست باألمر الكثير، وعلينا جميعًا واجب  "بكل تأكيد، فإن

 

### 

 

 للمزيد من المعلومات، يُرجى االت صال مع:

ان،   jtouma@unicef.org، 962+-79-867-4628جولييت توما، مكتب اليونيسف االقليمي، عم 

ان، حسن نابلسي   hnabulsi@unicef.org، 962791368405+ مكتب اليونيسف االقليمي، عم 

  

تباعاً على آخر األخبار. أرسل  واالشرق األوسط وشمال أفريقيا، واحصل -آب التابعة لليونيسف-انضموا إلى مجموعة الواتس

 531 082 790 962+آب وسوف نضيفك إلى قائمتنا: -لنا رسالة على الرقم التالي عبر تطبيق الواتس

 

 عن اليونيسف

دولة ومنطقة  190نعمل في اليونيسف على تعزيز حقوق ورفاهي ة كل  طفٍل من خالل أي  عمل نقوم به. بالت عاون مع شركائنا في 

اً للوصول إلى األطفال األكثر هشاشة واستقصاًء، وذلك من أجل نقوم بترجم ة التزامنا هذا إلى واقع عملي، باذلين جهداً خاص 

 صالح كل  األطفال، وفي كل  مكان.

 للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وما تقوم به نحو األطفال، يمكنكم زيارة موقعنا

www.unicef.org/mena 

 

 Instagramو   Facebook و  Twitterتابعوا اليونيسف على 
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