
٢٠١٩ ي 
يــن الثا�ن ت�ش

ق الأوســط وشــمال إفريقيا ي ال�ش
حقوق الأطفال �ن

نجازات من أجل الأطفال الإ

أُصدر مرسوم لجعل التلقيح ضد أمراض الخناق والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال إلزامياً ومجانياً.

يحصل ٩5% من الأطفال دون سن الخمس سنوات عىل التلقيح.

ّ الصفوف الثانوية العليا. أُصدر مرسوم لجعل التعليم إلزامياً ح�ت سن ١6 سنة، وأن يكون التعليم مجانياً من الصفوف البتدائية وح�ت

ئــر لجزا ا
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انخفض معدل وفيات الأطفال إىل النصف تقريًبا، وذلك من ١3١ إىل 67 حالة لكل ألف ولدة.

ارتفعت معدلت اللتحاق بالمدارس البتدائية من 54.6% إىل 7٩%. يلتحق عدد أك�ب من الفتيات بالمدارس الآن، وتصل نسبتهّن إىل 46% من تالميذ 
المدارس البتدائية.

اعتمد قانون لحماية الطفل يتما�ش مع المعاي�ي الدولية ويعزز البيئة الوقائّية والتمكينّية لالأطفال.

ي نفس العام  
اعدت دراسة تحليلية للحرمان المتداخل والمتعّدد، مع تسليط الضوء عىل الحرمان لدى الأطفال باستخدام نهج مراحل الحياة. أُطلق �ن

وطة. برنامج جديد للتحويالت النقدية غ�ي الم�ش
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ي
جيبــو�ت

انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخمس سنوات من ١٠٢ إىل ٢7 حالة لكل ألف ولدة.

ن هو ١8 عاًما. كما رفعت قانون سن المسؤولية الجنائية من 7 إىل ١٢ عاًما. دعمت اليونيسف تعديل قانون الطفل، والذي يجعل الحد الأد�ن لسن الزواج لكال الجنس�ي

ناث عمالً إجرامياً. منذ عام ٢٠٠8، أصبح تشويه أو ب�ت الأعضاء التناسلية لالإ

ناث، من 74% إىل %6١. ن التشويه لالأعضاء التناسلية لالإ ن ١5 و١7 عاًما مّمن عان�ي اوح أعمارهن ب�ي ي ت�ت
ن عامّي ٢٠٠8 و٢٠١4، انخفضت النسبة المئوية للفتيات اللوا�ت ب�ي

ن للتحويالت النقدية.
ْ دعمت اليونيسف تحديث أنظمة الحماية الجتماعية، وإدخال برنامَج�ي

ن لمكافحة العنف ضد  يف وبابا الأقباط الأرثوذكس مبادرة القادة الديني�ي مام الأك�ب وشيخ الأزهر ال�ش أطلق الإ
ي حماية حقوق الأطفال.

اك المجتمعات من مختلف الأديان �ن �ش ًا لإ الأطفال، مما أعطى زخًما كب�ي
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ي سنة ٢٠١١.
ي المدارس ٩7% �ن

ي معّدل النتظام �ن
ي المملكة العربية السعودية، بلغ صا�ن

�ن

ي المدارس، 
ي تسّجلن �ن

ي المدارس البتدائية ٩٢.6%، حيث بلغت النسبة ٩4% لدى الفتيات اللوا�ت
ي معّدل النتظام �ن

ي قطر، بلغ صا�ن
 �ن

ي بلغت نسبتها ٩١%.
وهي أعىل من نسبة الفتيان، وال�ت

-

ــج لخلي ا ــة  منطق

ي المدارس البتدائية.
نهاء العنف �ن ي لإ

قامت اليونيسف بتيس�ي التوصل إىل اتفاق عىل المستوى الوط�ن 201 5

ق لعرا ا

قليمية لستئصال شلل الأطفال. اعُتمدت لبنان كدولة خالية من مرض شلل الأطفال من قبل لجنة إصدار الشهادات الإ

. ي مستوى التعليم الأسا�ي
 أصبح التعليم المدر�ي  إلزامًيا لجميع الأطفال �ن

ي المدارس.
 اعتمدت السياسة الوطنية لحماية الطفل �ن

200 0

201 0

2013

لبنــان

ي المنطقة. بلغت نسبة اللتحاق 
لدى ليبيا إحدى أعىل معدلت المقدرة عىل القراءة والكتابة �ن

ي ٩8%.
بالتعليم البتدا�أ

ن  اتّفقت اليونيسف وبلدية الزّنتان عىل إنشاء مركز لت�يح وإعادة دمج الشباب والأطفال المرتبط�ي
اتة بحماية الأطفال. ام من بلدية ص�ب ن بالجماعات المسلحة. أعقب هذا التفاق ال�ت
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ــا ليبي

بلغ معدل تلقيح الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة أك�ش من ٩5%.

ي عام ١٩٩٠، وبقيت ثابتة عىل نسبة ٩7% منذ عام ٢٠٠8.
ن بالمدارس البتدائية من 88% �ن ارتفعت نسبة الأطفال الملتحق�ي

ي الأردن، إل أّن معدل الحصول عىل مصادر محّسنة للمياه ارتفع إىل ٩7% بحلول عام ٢٠١5. ارتفع معدل الحصول عىل مرافق رصف 
رغم ُشّح المياه �ن

ق الأوسط وشمال أفريقيا. ي ال�ش
صحي محسنة من 48% إىل ٩٩%، وهي إحدى أعىل المعدلت �ن
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ردن لأ ا

ن حماية الطفل ضمن الإجراءات القضائية. سالمي وقانون الإجراءات الجنائية إىل تحس�ي ي قانون العقوبات الإ
أّدت التعديالت �ن

باتت عملية التلقيح ضد الأمراض المعدية تغّطي أك�ش من ٩5% من الأطفال.

ي نظام التعليم الرسمي العام، وهي خطوة أساسّية نحو تحقيق التعليم الشامل للجميع.
ن �ن أيّد مرسوم أصدره المرشد الأعىل إدماج الأطفال الالجئ�ي
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ي شبه الكاملة. فبينما كان 5% من الفتيان و١% من الفتيات فقط يذهبون إىل المدرسة، بلغ 
حققت ُعمان معدلت التعليم البتدا�أ

ي عام ٢٠١٢ ما نسبته ٩6.3%.
اللتحاق بالمدارس البتدائّية �ن

ي عام ٢٠١3.
ي معدل النتظام بالمدارس نسبة 84% �ن

ي التعليم الثانوي قدراً مشابهاً من النجاح، إذ بلغ صا�ن
حقق التقدم �ن

ي كما الثانوي.
ي التعليم البتدا�أ

ن �ن ن الجنس�ي حّققت ُعمان المساواة ب�ي

حققت ُعمان معدلت تغطية خدمات صحة الأم شبه الكاملة، وبلغت نسبة رعاية السابقة للولدة ٩8.6%.

اًما رفيع المستوى بحماية حقوق الطفل. ن ي ال�ت
يكرس قانون الطفل العما�ن

ن الأطفال دون سن الخمس سنوات إىل النصف. نمائية لالألفية، بتخفيض معدل نقص الوزن ب�ي حّققت ُعمان الأهداف الإ

نمائّية لالألفّية ، بتقليص وفّيات الأطفال.   حّققت ُعمان الهدف الرابع من الأهداف الإ

ن ١5-٢4 سنة.  اوح ب�ي ي ت�ت
ي الفئة العمرية ال�ت

ن الشباب �ن ي القدرة عىل القراءة والكتابة ب�ي
حّققت المعدلت الكاملة �ن
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ُعمان

نسان لتعزيز وحماية حقوق الطفل. ي لحقوق الإ
ي المجلس الوط�ن

أنشأت المغرب الآلية الوطنية لتظلم الأطفال �ن

ن عامّي ٢٠٠3 و٢٠١8.  انخفضت وفيات الأطفال دون سن الخمس سنوات من 47 إىل ٢٢ وفاة لكل ألف ولدة ب�ي

ين  ن 7-١7 عاًما عىل مدار العقدين الأخ�ي اوح أعمارهم ب�ي انخفضت نسبة الأطفال الذين يعملون مّمن ت�ت
ي عام ٢٠١7.

ي عام ١٩٩٩ إىل 3.5% �ن
من ٩.7% �ن

ي عام ٢٠١8.
ي عام ٢٠٠8 إىل ٩٩% �ن

ارتفعت مستويات التسجيل للمدارس البتدائية من ٩٠% �ن
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لمغــرب ا

ي معدلت أعىل بكث�ي من ٩5%.
يغّطى برنامج التلقيح الفلسطي�ن

ازداد عدد الأطفال الذين يذهبون إىل المدارس بنسبة %7٠.

ن بلغت  يُقّدر أن ما نسبته ٩٢% من العائالت لديها الآن مرافق رصف صحي محسنة، بزيادة عما كان سنة ١٩٩١ ح�ي
نمائية لالألفية. النسبة 88%، وبذلك تحّقق الأهداف الإ
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للمزيد من المعلومات

انخفضت معدلت وفيات الأطفال دون سن الخمس سنوات بنسبة %44.

ي عام ٢٠١٢.
ي عام ٢٠٠٠ إىل 7١% �ن

ن بالمدارس البتدائية من 57% �ن ارتفع عدد الملتحق�ي

ي عام ٢٠١4.
ي عام ٢٠١٠ إىل 76% �ن

ي المدارس البتدائية من 74% �ن
ي معّدل النتظام �ن

ارتفع صا�ن

ناث، حدث ٩7٩ إعالن عام عن التخىلي  ي تتناول تشويه أو ب�ت الأعضاء التناسلية لالإ
وفًقا لحملة ”سليمة“  للتوعية ع�ب وسائل التواصل ال�ت

ي جميع أنحاء البالد.
عن هذه الممارسة �ن

زاد معدل انتشار الرضاعة الطبيعية الحرصية عىل مستوى البالد من 4١% إىل 55%، وقد تجاوز الآن هدف بلوغ نسبة 5٠% والذي وضعته جمعية الصحة 
العالمية )التابعة لمنظمة الصحة العالمية(. 

اعات المسلحة. ن ي ال�ن
كة لحماية الأطفال �ن وّقع السودان عىل خطة العمل المش�ت

اعات المسلحة. ن ي ال�ن
كة لحماية الأطفال �ن وّقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال عىل خطة العمل المش�ت
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السودان

ن البالد الوطنية واتفاقية حقوق الطفل. ن قوان�ي يعي مفصىلي يحّقق تواُفًقا ب�ي اعتمد قانون حماية الطفل، وهو إجراء ت�ش

ي المدارس البتدائية وصل ٩٩%.
معدل اللتحاق �ن

لزامية والمجانية.   ي المدارس العامة الإ
بإمكان الفتيات والفتيان التعّلم �ن

انخفض معدل وفيات الرضع إىل ١٢ لكل ألف ولدة.

يتضمن الدستور الجديد الذي تّم تبنيه بعد عام ٢٠١١، وبشكل رصيح، العديد من الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل.

1995

2011

2014

تونـس

قليمي عالم الإ  جولييــت توما |  مديرة الإ
ق الأوســط وشمال أفريقيا قليمي لمنطقة ال�ش مكتب اليونيســف الإ

هاتف:

عالم لينا الكرد  |  مســؤولة الإ
ق الأوســط وشمال أفريقيا قليمي لمنطقة ال�ش مكتب اليونيســف الإ

هاتف:

+ ٩6٢ 7٩ 867 46٢8

+٩6٢ 7١٠٩ ٩ 6644

jtouma@unicef.org : ي
و�ن |  بريــد إلك�ت

lelkurd@unicef.org : ي
و�ن | بريد إلك�ت


