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وثيقة البرنامج القطري
موريتانيا
موجز

تُقدَّم وثيقة الربنامج القطري ملوريتانيا إىل اجمللس التنفيذي بغرض مناقشتها واملوافقة عليها يف الدورة
احلالية ،على أساس عدم االعرتاض .وتشتمل وثيقة الربنامج ال ُقطري هذه على مقرتح ميزانية إرشادية امجالية
للفرتة املمتدة من آذار/مارس  2018إىل كانون األول/ديسمرب  ،2022ويتألف من موارد عادية مببلغ
 13،815،000دوالر رهنا بتوافر األموال ،وموارد أخرى مببلغ  45،000،000دوالر ،رهناً بتوافر
مسامهات حمددة الغرض.
ووفقاً ملقرر اجمللس التنفيذي  ،1/2014تعكس هذه الوثيقة التعليقات اليت أدىل هبا أعضاء اجمللس
التنفيذي بشأن مشروع وثيقة الربنامج ال ُقطري اليت ُعممت قبل انعقاد الدورة العادية األوىل لعام 2018
مبدة  12ـأسبوعا.
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األساس المنطقي للبرنامج
تعرمـ ـ ـ ــت موريتانيا لصـ ـ ـ ــدمات
 - 1نظراً لوقوعها بني الصـ ـ ـ ــحراء الكربى وإقليم السـ ـ ـ ــاضل األفريقن ،د
متكررة مبا يش ـ ــمل موجة اتفاع وتداعيات األممة يف ماأ ،ا أدى إىل ضركات نزوح س ـ ــكانية وتوس ـ ـ ـ
عمراين كثيف .ويُق ددر عدد الس ــكان بنحو  3.8مليون نس ــمة ،ويرتدكز معظمهم يف العان ــمة نواكش ــوط
( 26يف املائة) ،ويف اتزء اتنويب من البالد)1(.وقد نتج عن التوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العمراين مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغو ات كبرية على
اخلدمات االجتماعية وأمـ ـ ـ ـ ـ ــعف آليات احلماية االجتماعية التقليدية ،ا ترو أثره على ضقو األ فال.
مرت بنمو اقتص ــادي ُمس ــتدام يف الس ــنوات األخرية ،ا س ــاهم يف انتقا ا إىل مص ــاع
وم أن البالد قد د
ٍ
بشكل
البلدان ذات الدخل املتوسط األدىن ،فقد تومعت الثروة املتزايدة على حنو غري متسا ٍو ومل تنعكس
ٍ
كاع يف خمصصات املوامنة الو نية للقطاعات االجتماعية.
 - 2تُظهر خريطة ُومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعت بدعم من اليونيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف لقابلية تأثلر األ فال أن أكثر من ُرب أ فال
موريتانيا يعيش ـ ــون يف فقر ُمطل ( )2وأ دن ثلث األ فال يتعرم ـ ــون خلطر اتفاع والفيض ـ ــان ،ا يؤدي إىل
انعدام األمن الغذائن وسوء التغذية احلاد والشديد (.)SAM
عامن  2000و ،2015تراج مع ددل وفيات األ فال دون اخلامسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من  113إىل 84
 - 3بني َ
()4
()3
لكل  1000والدة ضيدة وارتف معدل الرمــاعة الطبيعية ضص ـراً من  26إىل  41يف املائة .ال حتضــر
حنو ثُلث النس ــاء احلوامل أرب جلس ــات اس ــتش ــارية ملا قبل الوالدة ،ويس ــتفيد  7يف املائة فقط من املواليد
اتُدد من ميارة ما بعد الوالدة خالل األس ـ ــبوع األول من ضياام .هناو أربعة من بني كل فس ـ ــة أ فال
ال حيصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلون على التطعيم الكامل قبل عيد ميالدهم األول ،وتقريباً ال يتل دقى ثُلثا األ فال املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابون
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ واأل فال
باإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــهال
العالم باإلماهة الفموية .وتُظهر املؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات املرتفعة لوفيات األمهات والر د
َ
باس ـ ـ ـ ــتمرار ،وخص ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـاً وفيات املواليد اتُدد وس ـ ـ ـ ــوء التغذية احلاد العاملن ،أ دن احلاجة تس ـ ـ ـ ــتدعن ميادة
االستثمارات يف قدرات النظام الصحن ،ومبا يف ذلك على مستوى اجملتم احمللدن.
 - 4ترو األممات املتكررة املتعلقة بالتغذية تأثرياً ضاداً على وجه اخلصوص على األ فال الضعفاء يف
املنا األشد ضرماناً يف وسط البالد (وتُعرع باسم منطقة أفطوط) ويف خميدم مبريا لالجئني ،الذي
يستضيف حنو  52ألف الجئ من ماأ ،ومن بينهم  28ألف فل)5(.منذ عام  ،2012أدى ونول
عرمية بني الالجئني
الالجئني إىل ميادة الضغط على املوارد الشحيحة أنالً ،ا تسبب يف ضدوث توترات َ
واجملتمعات احمللية املستضيفة.
ُ
 - 5تشمل االختناقات الرئيسية يف قطاع الرعاية الصحية االفتقار إىل املوظفني املؤدهلني يف املنا
الريفية؛ والنقص يف العقاقري واملعدات الضرورية؛ واإلدارة غري املالئمة ألمراض الطفولة على مستوى
انل مبا يصاضب توفري اخلدمات؛ والوفرة احملدودة
اجملتمعات احمللية؛ ُ
ومعف تعبئة اجملتم واسرتاتيجيات التو ُ
املفصلة وفقاً الضتياجات املراهقني .ومن جانب الطلب على اخلدمات ،تعمل احلواجز
للرعاية واملعلومات د
ُ
( )1التوقعات الدميغرافية على أساس التعداد العام للسكان واملوائل ( )GCPHلعام .2013
() 2
يتعرض األ فال إىل نوعني أو أكثر من مظاهر احلرمان احلاد ،وفقاً ل ـ ـ ــغمقاربة غوردونغ (بريستول) .وتتعل هذه املظاهر باحل
د
يف احلصول على مسكن مالئم وتعليم ومياه ُشرب وخدمات نرع نحن ومعلومات.
( )3الفري املشرتو بني الوكاالت املعين بتقدير وفيات األ فال.
( )4املسح العنقودي املتعدد املؤشرات 2011 ،و.2015
() 5
مفوض األمم املتحدة السامن لالجئني.2017 ،
مكتب د
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الرم واأل فال الصغار ويف
االجتماعية الثقافية املتوانلة على من اعتماد املمارسات املثلى يف إرماع د
ُ
النظافة الصحية املناسبة والصرع الصحن املناسب ،ا يُفاقم اخنفاض املؤشرات املتدندية أنالً املتعلقة
بالتغذية.
 - 6وقد أُضرم تقدم كبري يف توفري املياه وخدمات الصرع الصحن والنظافة الصحية ( :)WASHفقد
ارتفعت معدالت إتاضة مياه الشرب من  53يف املائة عام  2011إىل  62يف املائة عام  ،2015وارتفعت
معدالت إتاضة خدمات الصرع الصحن األساسية من  32يف املائة عام  2011إىل  41يف املائة عام
)6(.2015وم ذلك ،يوانل  2يف املائة من األ فال استعمال املياه السطحية ،وال يزال  38.8يف املائة
()7
أي ٍ
شكل متاح
يتغو ون يف العراء وهناو فالن من بني كل فسة أ فال يفتقرون إىل د
من السكان د
جمهزة بشكل
من املراضيض .هناو  47يف املائة فقط من املراكز الصحية و 33.2يف املائة من املدارس د
مالئم بالبنية التحتية لتوفري املياه وخدمات الصرع الصحن والنظافة الصحية .ونظراً ألهنا بلد نحراوي
تتعرض لضغط متزايد على خمزوهنا املائن الشحيح ،وال سيدما
أساساً ويتأثر د
بالتغري املناخن ،فإن موريتانيا د
يف املنا الريفية .وال تزال مسؤولية مج املياه ملقاة على عات النساء ،الاليت ميشني يف املعدل ألكثر من
 30دقيقة لبلوغ مصدر املياه .ويتطلب قطاع توفري املياه وخدمات الصرع الصحن والنظافة الصحية
معزمة ،فضالً عن التمويل املالئم.
تنسيقاً وقدرة فندية وآليدات رند وتقييم َّ
ُ
ٍ
العنف واالستغالل واإلساءة .وهناو
-7
يتعرض األ فال واملراهقون يف موريتانيا إىل أشكال شىت من ُ
د
()8
سن اخلامسة غري ُمقيددين يف السجالدت عند والدام نظراً لقلدة الوعن بأمهية
 %41من األ فال دون د
التسجيل ،ولطول املسافات اليت تفصلهم عن الونول إىل اخلدمات ،وبسبب اإلجراءات الطويلة .ويؤثر
احلرمان من هذا احل أساساً على األ فال يف شرائح الدخل اخلمسيدة األدىن ( 60يف املائة ُهم غري
مسجلني) .على الرغم من
مسجلني) وأولئك الذين يعيشون يف املنا الريفية ( 53يف املائة ُهم غري د
د
اتهود اليت بُذلت على مدى العقد املامن ال يزال تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلناث واس االنتشار:
فهناو  53يف املائة من الفتيات الاليت ترتاوح أعمارهن بني  14-0سنة و 62يف املائة من الفتيات الاليت
خضعن ٍ
لشكل واضد على األقل من تشويه/برت األعضاء التناسلية.
ترتاوح أعمارهن بني  19-15سنة قد
َ
وقد ُس دجلت أعلى معدالت بني الفتيات األشد فقراً ( 90يف املائة يف قعر الشرحية اخلمسية) ومجاعات
إثنيدة معيدنة .كما أ دن موام األ فال ال يزال واس االنتشار :فهناو  37يف املائة من النساء املتزوجات الاليت
العمر .وتتوانل هذه التحديات بسبب األعراع
تزوجن قبل بلوغهن  18سنة من ُ
يبلغن  24-20سنة قد د
ومعف التغطية اتغرافية خلدمات احلماية.
االجتماعية ،والعادات الثقافية املتأنلةُ ،
 - 8وال يزال التأديب العنيف لأل فال واس االنتشار ،بغض النظر عن نوع جنس الطفل و ٍ
مبعزل عن
د
سن  14عاماً ألساليب تأديبية
حمل اإلقامة َ
تعرض  80يف املائة من األ فال دون د
احلضري أو الريفن .وقد د
ِ
تنطوي على العنف اتسدي أو النفسن على أيدي أُسرهم .وتؤثر عمالة األ فال على كال البنات والبنني،
ومعف نتائج التعلم .وهناو  37يف املائة
التسرب من املدارس ُ
وترتبط على حنو أكثر شيوعاً بفقر األسرة و د

( )6املسح العنقودي املتعدد املؤشرات  2011و.2015
( )7املسح العنقودي املتعدد املؤشرات .2015
( )8املصدر الساب .
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من األ فال البالغني  17-5عاماً دن يعملون ،ويعمل  26يف املائة منهم يف ظروع خطرة)9(.وتتصاعد
تعرمهم إىل خطر
املخا ر على الالجئني األ فال ل ُقرب خميدم مبريا من منطقة النزاع يف ماأ ،واليت د
جتنيدهم على يد اتماعات املسلدحة األجنبية.
 - 9يف عام  ،2005اعتمدت موريتانيا قانوناً قضائياً لألضداث .ويف ضني أ دن عدة أضكام قد ُومعت
لتنفيذه إالد أن إنفاذه يسري ببطء بسبب القدرات احملدودة للجهام القضائن اخلاص باألضداث ،وللعدد
سن
غري الكايف من احملامني وموظفن اخلدمات االجتماعية ،وللتسجيل املدين احملدود ،ا يع دقد حتديد د
الطفل.
 - 10هناو  12يف املائة فقط من األ فال البالغني  5-3سنوات دن يرتادون رياض األ فال ،م
()10
احلضرية ( 19.5يف املائة) والريفية ( 6.2يف املائة).
وجود تفاوتات كبرية بني املنا
َ

 - 11لقد حت دسنت معدالت املتابعة الدراسية يف مرضلة التعليم االبتدائن ،وارتفعت معدالت إمتام املرضلة
الدراسية بني التالميذ الذين يصلون إىل عامهم الدراسن السادس من  59يف املائة عام  2008إىل 80
نص عليه ا دع  2من األهداع
يف املائة عام  .2015وبرغم هذا التقدم إالد أ دن التعليم للجمي الذي د
سن املرضلة
اإلمنائية لأللفية مل يتحق حبلول عام  .2015فهناو ما يزيد قليالً عن نصف األ فال يف د
االبتدائية ( 6-11عاماً) دن يرتادون املدارس؛ وتُع دد نسبة احلضور بني البنات أعلى منها بني البنني (54
ضرية منها يف الريفية ( 64مقابل  43يف املائة))11(.ويشري
مقابل  50يف املائة) ،وهن أعلى يف املنا احل َ
تقرير حتليل إجنامات التعلدم للتالميذ يف السنتني الثالثة واخلامسة من املرضلة االبتدائية إىل أن معدل النجاح
يظل دون التوقعات (أقل من  40يف املائة من املعايري املرتقبة).
يف االختبار التقييمن د
 - 12يرتاد  34يف املائة فقط من األ فال البالغني  15-12عاماً املدرسة الثانوية ،ضيث يبلغ مؤشر
سجلت معدالت النجاح يف
التكافؤ بني اتنسني  .0.90ويف العام الدراسن  2015-2014د
االمتحانات الو نية  55.7يف املائة يف امتحانات االنتقال إىل املرضلة الثانوية؛ و 28يف املائة يف نفوع
املرضلة الثانوية؛ و 12.19يف املائة يف امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) )12(.يف عام  ،2013قُ ددر
العمرية  17-6عاماً بنحو  183،389فالً ،ومبا يشمل
عدد األ فال خارم مقاعد الدراسة من الفئة ُ
()13
يتسرب حنو  60،000فل سنوياً ،وهناو خيارات
األ فال يف التعليم غري الرمسن واملدارس القرآنية.
د
حمدودة يف التدريب املهين أو التعليم املوامي املؤدي إىل احلصول على شهادة أو دبلوم.
 - 13يكشف التحليل السبيب لقطاع التعليم عن حتديات ع ددة :اإلنفا احملدود على التنفيذ والرند
معف توظيف اخلرائط يف
واإلشراع ،وخصوناً على املستوى الو ين الفرعن؛ اخنفاض أداء إدارة النظام؛ ُ
تومي املدارس؛ النقص يف املعلدمني املؤهلني؛ وجود عدد غري ٍ
كاع من مراف الطفولة املبكرة واالفتقار إىل

( )9غالعمل الذي بطبيعته أو للظروع اليت جيري تنفيذه فيها من املرجح أن يضر بصحة األ فال وسالمتهم أو
أخالقياامغ ،املادة ( 3د) ،منظمة العمل الدولية ،اتفاقية أسوأ أشكال عمل األ فال( 1999 ،رقم .)182
( )10املسح العنقودي املتعدد املؤشرات .2015
( )11املصدر الساب .
( )12مديرية االسرتاتيجيات والربجمة والتعاون يف ومارة التهذيب الو ين.
( )13التعداد العام للسكان واملوائل ( ،)GCPHلعام .2013
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معدات التعليم املالئمة؛ اخنفاض مشاركة أولياء األمور يف إدارة اجملتم احمللن للمدارس ،والتصور السليب
للمدارس الذي يؤثر على وجه التحديد يف تعليم البنات.
 - 14إ دن موريتانيا هن أضد األ راع يف اتفاقية ضقو الطفل واالتفاقيات الدولية الرئيسية املعنيدة حبقو
َ
الر  .وقد استُكملت املراجعة
اإلنسان .يف عام  ،2014أ لقت احلكومة خطة عمل و نية ملكافحة آثار د
الدورية الشاملة عام  .2015وقد أتاضت التونيات وآليدات املتابعة ذه الصكوو معايري بالغة األمهية
دعماً ملراقبة ضقو الطفل .وم ذلك ال بُد من تعزيز النظم والسياسات املعنيدة بتحليل عدم املساواة
والفقر واملخا ر واالستجابة إليها ،إىل جانب وم أ ر عمل للموامنة وآليدات للتنسي .
 - 15وعلى الرغم من النقاش العام الدائر مؤخراً لصاحل إجراء حتسينات على وم املرأة ،فال تزال هناو
نندفت موريتانيا يف املرتبة 152
عقبات كثرية حتول دون حتقي ضقو الفتيات والنساء .يف عام ُ ،2014
من بني  162بلداً يف مؤشر عدم املساواة بني اتنسني .وتُظهر املشاركة االقتصادية والسياسية املتدندية
للمرأة استمرار األدوار التقليدية .ليس لدى النساء والفتيات املوريتانيات سوى منفذ حمدود إىل سبل العيش
وهن ال يتمتعن بالتحكم حبياان الصحية واإلجنابية؛ وتدخل واضدة من
املُستدامة ،مثل األرامن الزراعية ،د
بني كل أرب فتيات (وواضدة من بني كل ثالث فتيات يف املنا الريفية) يف مرضلة األمومة قبل أن تبلغ
العمر )14(.يُش دكل احلمل يف سن مبكرة خما ر على نحة الفتيات املراهقات وتعليمهن.
 18سنة من ُ

 - 16أظهرت التقييمات اليت أُجريت خالل دورة الربنامج للفرتة  2017-2012قلدة التضافر بني
العمرية  5-3سنوات ،وخصوناً يف التعليم واحلماية
املبادرات اليت تصب اهتمامها على األ فال من الفئة ُ
انل من أجل التنمية ( ،)C4Dا قلل األثر املتوق للنماء يف مرضلة الطفولة املبكرة (.)ECD
والتو ُ
وقد أومح تقييم لالستجابة اإلنسانية املعنيدة بالتغذية أ دن موريتانيا ،بونفها بلداً يواجه أممات غذائية
َ
دورية ،ال بُد ا من الرتكيز أكثر على ممان وم استجابة متعددة القطاعات وتأمني التمويل يف امليزانية
الو نية وبناء قدرة اجملتم احمللن على الصمود.
 - 17إ دن التحديات الدائمة اليت تتصل بصحة اجملتم احمللن ،ووفيات املواليد اتُدد وسوء التغذية احلاد؛
التغوط يف العراء وإتاضة مياه الشلرب؛ واملنفذ إىل التعليم ،والبقاء يف املدرسة وجودة التعليم ،وخصوناً
و د
لأل فال خارم مقاعد الدراسة؛ وتشويه/برت األعضاء التناسلية لإلناث ،وموام األ فال ال تزال تش دكل
الضارة وامليزنة
أولويةً يف الربنامج ال ُقطري اتديد .وسوع تُش دكل املشاركة يف مساعن تغيري املمارسات د
االجتماعية لدعم اإلنالح التمويلن العام اسرتاتيجيات رئيسية لتحقي نتائج عادلة لأل فال.

أولويات البرنامج وشراكاته
 - 18إ دن الربنامج ال ُقطري املقرتح يتس كلياً م النتائج املتعلقة باأل فال يف اسرتاتيجية النمو املتسارع
املشرتو ( )SCAPPللفرتة  2030-2016اليت ومعتها احلكومة وإ ار عمل األمم املتحدة
والرفاه
َ
للمساعدة اإلمنائية ( )UNDAFللفرتة  .2022-2018ويردكز الربنامج على أوجه قابلية تأثر األ فال
وعلى تسري النتائج الرئيسية املعنيدة باأل فال مبا يتماشى م املساعن الو نية لتحقي أهداع التنمية
املستدامة ،وخطة عمل االحتاد األفريقن لعام  ،2063واخلطة االسرتاتيجية لليونيسف،2021-2018 ،
ُ
واسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساضل.
( )14املسح العنقودي املتعدد املؤشرات .2015
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حمسنة
 - 19وتتوخى رؤية الربنامج أن حتظى الفتيات والفتيان وخصوناً أولئك األشد معفاً ب ُفرص د
للحصول على التغذية والصحة والتعليم ومياه الشلرب وخدمات الصرع الصحن األساسية واالستفادة
تعرمهم
منها ،وأن يتمتعوا باحلماية من مجي أشكال العنف واإلساءة والتمييز ،ا خيفف بالتاأ من د
ملخا ر متعددة األبعاد والفقر وعدم املساواة.
تتكون االسرتاتيجية الشاملة من ش دقني .على مستوى السياسة العامة سيعمل الربنامج على حتسني
 - 20د
توليد واستخدام الدليل مبا يتيح دعماً أفضل للدعوة والربجمة االسرتاتيجية واختاذ القرار وضشد املوارد
لأل فال .ويف التعاون الوثي م الشركاء ،ستدعم االسرتاتيجية الومراء يف تطوير السياسات واخلطط
وامليزانيات اخلانة بالقطاعات وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها .وعلى املستوى دون الو ين ،سيساهم الربنامج
يف تنفيذ التدخالت اليت تركز على العدالة املشرتكة بني القطاعات يف املنا اتغرافية ذات األولوية ،واليت
سيتم حتديدها بالتعاون الوثي بني احلكومات ووكاالت األمم املتحدة األخرى ،للتعامل م أوجه ضرمان
األ فال املتعددة ولتوثي النتائج وال ُفرص املختلفة مبا يرف تلك التدخالت إىل النطا املطلوب.
التغذية والصحة
 - 21سوع يدعم الربنامج املرضلة الثانية من اخلطة الو نية للتنمية الصحية ( )2017-2020واخلطة
يعزم
االسرتاتيجية لألمن التغذوي ( )2016-2025املتعددة القطاعات ملدة  10سنوات .وسوع د
اإلتاضة األفضل للخدمات الصحية والتغذوية الرفيعة اتودة واألثر واعتماد املمارسات الصحية والتغذوية
السليمة .وينصب الرتكيز على بناء قدرة العاملني يف القطاع الصحن لتوفري رعاية رفيعة اتودة ملرضلة ما
قبل الوالدة وحلديثن الوالدة؛ وعلى إنشاء خدمات للصحة اإلجنابية واتنسية للمراهقني ،وخصوناً
للفتيات؛ وعلى حتسني تغطية التحصني يف املقا عات األقل أداءً .ولتعزيز املراف الصحية ومباين خدمات
اجملتم احمللن يف املنا ذات األولوية ،ستُق ددم اإلمدادات الطبية واألدوية واملعدات مبا يضمن املعاتة
املالئمة لسوء التغذية احلاد والشديد ،والنقص يف املغذيات الدقيقة وأمراض الطفولة .وسوع تتعاون
اليونيسف م ومارة الصحة والشركاء اآلخرين ،مبا يشمل التعاون م التحالف العاملن للتحصني واللقاضات
(غايف)؛ والصندو العاملن ملكافحة اإليدم والسل واملالريا؛ وشراكة ( H6شراكة الوكاالت الست يف جمال
الصحة :برنامج األمم املتحدة املشرتو املعين بفريوس نقص املناعة البشرية ومتالممة نقص املناعة
املكتسب/اإليدم ،ونندو األمم املتحدة للسكان ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،وهيئة األمم املتحدة
للمرأة ،ومنظمة الصحة العاملية ،والبنك الدوأ) ،وذلك لتعزيز نظم التحصني والصحة ولتنفيذ اسرتاتيجيات
و نية للصحة اإلجنابية ونحة األمهات واأل فال ضديثن الوالدة واأل فال واملراهقني .وعلى املستوى
الالمركزي ،سيتشارو الربنامج م البنك الدوأ ومنظمة الصحة العاملية ،والوكالة الو نية غالتضامنغ ،وهن
الكيان احلكومن الرئيسن املعين مبكافحة خملدفات الر والفقر ،ولتجربة وتوثي (أ) تعزيز النظام الصحن
اجملتمعن؛ (ب) التمويل القائم على األداء؛ (م) التغطية الصحية الشاملة من خالل اسرتاتيجيات مبتكرة
يف والييت احلوض الغريب وكيدي ماغة.
 - 22ولتقوية الطلب على اخلدمات سريدكز الربنامج على اتمعيات النسائية والنساء احلوامل واملرمعات،
مبا يشمل الفتيات املراهقات ،لتحسني اخنرا هن ومعرفتهن و ارساان املتصلة بالرعاية الضرورية حبديثن
الرم والصغار ،واتوانب األخرى من الصحة والنظافة الصحية والصرع
الوالدة والتغذية املثلى لأل فال د
ُ
الصحن.
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التعليم
 - 23سوع يُساهم هذا الربنامج يف تنفيذ الربنامج الو ين لتنمية قطاع التعليم يف الفرتة -2011
 .2020وسيُساعد يف ممان تقدمي مزيد من املنشآت العامة واحمللية يف األماكن ذات األولوية لُِفرص
العمرية  17-3سنة من خالل( :أ) تعزيز قدرات اتهات احلكومية
تعليم أفضل لأل فال من الفئة ُ
وهيئات اجملتم احمللن ناضبة املصلحة يف تقدمي برامج النماء ذات اتودة العالية يف مرضلة الطفولة املبكرة
العمرية  5-3سنوات؛ (ب) تعزيز قدرات السلطات املركزية ودون الو نية واجملتم
لأل فال من الفئة ُ
العمرية  14-6سنة ،وخصوناً الفتيات ،على البقاء يف املدارس من
املدين ملساعدة األ فال من الفئة ُ
املتسربني
احملسنة؛ (م) املسامهة يف تأسيس نظام دعم شامل للقطاعات يق ددم لأل فال د
خالل فرص التعلدم د
من املدارس اإلرشاد واخليارات اليت تساعدهم يف اللحا مبا فاام ،وتقوية فرص التدريب املهين ،ورف
مستوى الربامج واملناهج يف املدارس القرآنية إىل املعايري الو نية .وستعمل اتهود املقرتنة بتوفري املياه
وخدمات الصرع الصحن والنظافة الصحية وعنانر محاية الطفل على تشجي احلضور يف املدرسة،
وخصوناً بني الفتيات ،من خالل بناء قدرات املعلدمني وحتسني مراف املياه والصرع الصحن والنظافة
الصحية يف املدارس وحتسني التعبئة االجتماعية احمللية ضول أمهية تعليم الفتيات.
 - 24وستعمل اليونيسف بونفها عضواً رئيسياً يف جمموعة التعليم احمللن والوكالة الرئيسية يف قطاع
التعليم مبوجب إ ار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ( )UNDAFعلى دعم تنفيذ منحة الشراكة
مفوض األمم املتحدة السامن لالجئني
العاملية من أجل التعليم ومراقبتها .وبالتعاون الوثي بني مكتب د
وبرنامج األغذية العاملن ستوانل اليونيسف دعمها للتعليم األساسن ذي اتودة العالية يف خميدم مبريا
لالجئني ويف اجملتمعات احمللية املستضيفة املجاورة.
ُ
ُ
حماية الطفل
 - 25سيدعم الربنامج املساعن احلكومية لضمان تسجيل عدد أكرب من األ فال عند والدام،
وخصوناً األشد معفاً الذين يعيشون يف املنا ذات األولوية ،ومحايتهم من العنف واإلساءة وموام
القصر وخنان اإلناث/تشويه األعضاء التناسلية لإلناث .وسوع يعزم القدرات الو نية يف التخطيط
د
لالستجابة املنهجية حلماية الفتيات والفتيان بفعالية ،ووم ميزانيتها وتنسيقها .وبالعمل م الشركاء ،مبا
يف ذلك نندو األمم املتحدة للسكان ،سوع يعمل االحتاد األورويب ومنظمة إنقاذ الطفولة واليونيسف
على االستفادة من القانون العام حلماية الطفولة املعتمد مؤخراً لدعم احلكومة يف حتديث اسرتاتيجيااا
الو نية املعنيدة حبماية الطفل وتنفيذها ،والتخلدن عن تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلناث ،والقضاء على
موام األ فال ،وإجياد البدائل الضتجام األ فال املنتهكني للقانون.
 - 26وسيعمل هذا اتانب على بناء قدرات مقدِّمن اخلدمات واتهات احمللية ناضبة املصلحة اليت
املعرمني خلطر وحتديدهم وإضالتهم واالعتناء هبم
تعمل يف املنا اتغرافية ذات األولوية لوقاية األ فال د
ومراقبتهم ،أو الذين ُهم محايا للعنف واإلساءة مبا يشمل من ُهم يف أوماع ارئة .وسيعمل على ميادة
التوعية وتعزيز قدرات املراهقني واألُسر واجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني للحث على اإلجراءات التأديبية
غري العنيفة ،وتسجيل والدات األ فال وشجب املمارسات مثل تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلناث
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وموام األ فال ،م رعاية مشاركتهم واخنرا هم يف مثل تلك اتهود .وستوانل اليونيسف دعم احلكومة
يف رف تقاريرها إىل تنة ضقو الطفل ويف تنفيذ مالضظااا اخلتامية.
توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية
 - 27بالعمل م الشركاء لدعم احلكومة يف تشغيل اخلطط الو نية لتوفري املياه وخدمات الصرع
الصحن والنظافة الصحية وفقاً للقطاعات والرتكيز على فئات السكان األشد معفاً يف املنا ذات
التغوط يف العراء ،وتشجي اعتماد ارسات النظافة الصحية
األولوية ،سيسعى الربنامج إىل القضاء على د
السليمة ،وحتسني السبيل املستدام والعادل إىل خدمات مياه الشرب من خالل( :أ) بناء قدرات اتهات
ُ
خلو القرى من
الفاعلة يف توفري املياه وخدمات الصرع الصحن والنظافة الصحية؛ (ب) التشجي على د
التغوط يف العراء واحملافظة على ذلك؛ (م ) تقنيات هيدرولوجية (مائية) منخفضة التكلفة؛ (د) التشجي
د
على النظافة الصحية يف اجملتمعات احمللية واملدارس واملراكز الصحية؛ (هـ) توفري مراف توفري املياه وخدمات
الصرع الصحن والنظافة الصحية يف املدارس واملراكز الصحية؛ (و) االستعداد واالستجابة للطوارئ.
انل من أجل التنمية ( )C4Dاليت
وسوع يتكامل التنفيذ م القطاعات األخرى وبدع ٍم من أنشطة التو ُ
ادع إىل حتفيز الطلب واملسامهة يف التغيري السلوكن .ستعمل اليونيسف على دعم ا يئات الفنية يف
ُ
البالد ومنظمات اجملتم املدين واجملتمعات احمللية املستهدفة لتعزيز قدرااا التخطيطية وتعزيز استدامة
خدمااا وحتسني التنسي ممن قطاع توفري املياه وخدمات الصرع الصحن والنظافة الصحية .لتعزيز
األمن املائن يف املنا املستهدفة سيستفيد الربنامج من خربة اليونيسف يف أعمال احلفر املنخفضة
مخ املياه بالطاقة الشمسية ويعزم اخنراط اتمعيات التعاونية النسائية
التكلفة؛ ويدعم تطوير منظومات د
يف معاتة املياه لألسر املعيشية وختزينها اآلمن .وسرتكز أعمال الدعوة على السياسة الو نية مبا خيص توفري
املياه وتقدميها إىل اجملتمعات احمللية اليت يقطنها أقل من  500فرد.
اإلدماج االجتماعي
 - 28سيدعم الربنامج السلطات املسؤولة عن القطاعات االجتماعية لضمان تكامل اضتياجات
األ فال ومسائل العدالة ونوع اتنس بشكل مالئم يف السياسات الو نية والربامج وخمصصات املوامنة.
وسيدعم احلكومة يف تنفيذ اسرتاتيجية إضصاءات التنمية الو نية لتوليد وحتليل دليل أقوى وبيانات مصندفة
ضول عدم املساواة وأسباب ضرمان األ فال .وسيش دكل ذلك جزءاً من اتهود الرامية إىل تسليط الضوء
ستتعزم الشراكات
على األمهية الكبرية لالستثمار يف املحددات االجتماعية للنمو .حتت قيادة احلكومةَّ ،
ُ
االسرتاتيجية لتشجي احلوار ضول السياسات العامة املعنيدة بامليزنة االجتماعية لأل فال ودعم آليات
احلماية االجتماعية واملبادرات ا ادفة إىل رعاية احلوكمة احمللية والالمركزية واخنراط اجملتم احمللن .سيشمل
الشركاء البنك الدوأ ونندو النقد الدوأ واالحتاد األورويب وبرنامج األغذية العاملن ومنظمة األمم
املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائن ووكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية والوكالة
األملانية للتعاون الدوأ ومنظمة إنقاذ الطفولة.
 - 29يتطلدب حتقي النتائج يف الربنامج ال ُقطري التزام احلكومة مبواءمة القوانني الو نية م املعايري الدولية
وممان إنفاذها؛ والتزام احلكومة واليونيسف والشركاء الرئيسيني حبشد املوارد الضرورية؛ واخنراط الومارات
منس ؛ وااللتزام املتوانل من مجي األ راع املعنيدة بتنفيذ
ذات الصلة واستعدادها للعمل بأسلوب د
التدخالت وإداراا ومراقبتها بشكل مالئم.
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 - 30تستدعن احلالة الغذائية الدورية اليت تزيد سوءاً اختاذ تدابري متزامنة لرعاية اتهومية واالستجابة
احلضرية الفقرية.
املتعددة القطاعات ونمود اجملتمعات احمللية واألنظمة ،وخصوناً يف املنا الريفية وشبه َ
ومفوض األمم املتحدة السامن لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملن
بالتعاون الوثي م احلكومة د
والوكاالت املتعددة األ راع واملنظمات غري احلكومية ،ستوانل اليونيسف دعمها لالجئن ماأ خبدمات
متكاملة وتعزيز التدخالت اليت تُفيد اجملتمعات احمللية املستضيفة من أجل تعزيز التعايش املشرتو املسامل.
ُ
ُ
ُ
وسيعمل الربنامج أيضاً على تقوية التعاون العابر للحدود من أجل تعليم أ فال الالجئني واأل فال
املرتبطني باتماعات املسلدحة.
 - 31ومبا يتف م إ ار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وبالتعاون م شركاء األمم املتحدة،
احلضرية الفقرية من نواكشوط واملقا عات الريفية
سوع يُن دفذ الربنامج ال ُقطري أساسا يف املنا شبه َ
سجل فيها ارتفاع الفقر ويف والية
احملرومة املُختارة والتجمعات احمللية يف املنا املركزية (أفطوط) اليت يُ د
احلوض الغريب ،اليت تستضيف الالجئني من ماأ .ستن دفذ اليونيسف والشركاء ضزمة تدخالت ادع إىل
املساعدة يف كسر ضلقة الفقر املتعدد األبعاد بني األجيال ،واحلد من عدم املساواة ،والتعامل م
االضتياجات التنموية واإلنسانية لأل فال.
فعالية البرنامج
 - 32يضمن هذا العنصر التصميم الفعال للربنامج ال ُقطري وتنسيقه وإدارته والدعم املالئم مبا يستويف
معايري الربنامج وحتقي أفضل النتائج لأل فال .وسيستثمر الربنامج يف بناء قدرات الشركاء واملوظفني
الداخليني مبا يتعل باإلدارة واملوامنة القائمة على النتائج وإدارة الربنامج التمويلن واملقاربة اإلنسانية املتخذة
يف وم الربنامج القائمة على احلقو  .وسيعمل التنفيذ الكامل للمنهج املتوائم املتخذ يف التحويالت
النقدية على توضيد األنشطة املتعلقة بضمان اتودة وتقوية القدرات لدى شركاء التنفيذ ،ويؤدي بالتاأ
انل من أجل التنمية عامالً
إىل تقليص املخا ر وممان مراقبة النتائج بصورة مالئمة .سوع يش دكل التو ُ
مهماً يف حتسني معرفة أنحاب احلقو وأنحاب الواجبات بسلوكيات التغيري اليت تؤثر يف ضقو األ فال
بالتعامل م عواقب املمارسات املؤذية ،وتشجي العادات االجتماعية اإلجيابية ،وتوليد الطلب على
انل من أجل التنمية التدخالت القطاعية للحث على النقاش العام والتوعية
اخلدمات .وسيدعم التو ُ
حبقو الطفل ورعاية مشاركة اجملتمعات احمللية واأل فال واملراهقني .ستعمل العالقات اخلارجية على توسي
مشاركة اتمهور العام واحلكومة واجملتم املدين ووسائل اإلعالم وقادة الرأي مبا يضمن مزيد من املنانرة
والشراكة االسرتاتيجية.
 - 33سيستفيد الربنامج من االسرتاتيجيات املشرتكة بني القطاعات للتغلب على االختناقات املعروفة
وحتسني تنفيذ الربنامج .بوم برامج ادع إىل حتقي نتائج باحلجم املطلوب فسوع يستند الربنامج إىل
مشرتكة بني القطاعات تردكز على العدالة وتكون على دراية باملخا ر لتحقي نتائج أفضل لأل فال
مقاربة َ
مبا يف ذلك على املستوى دون الو ين .سوع يُعاجل نوع اتنس كمسألة مركزية متقا عة ممن عنانر
الربنامج اخلمسة م التشديد بوجه خاص على نحة الفتيات املراهقات ،وتعليم الفتيات ،وعلى القضاء
على تزويج األ فال وتشويه/برت األعضاء التناسلية لإلناث .وسوع ُجتري اليونيسف محلة منانرة رفيعة
املستوى تستند إىل الدليل (وخصوناً ضول الفقر املتعدد األبعاد) ،وحتليل املوامنات وضاالت االستثمار
احملسنة والتمويل املتزايد للقطاعات االجتماعية والربامج املالئمة لأل فال.
لعرض أمهية االسرتاتيجيات د
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وسوع يشج الربنامج على استخدام التقنيات اتوالة مثل تقارير غيو ريبورتغ ( ) U-Reportللونول
إىل فئات السكان املعزولة ،وتقوية مراقبة النتائج وتشجي املشاركة من قِبل اجملتمعات احمللية واأل فال
والشباب .وسوع يستكشف شراكات مبتكرة إمافية م القطاع اخلاص.
تعزم اليونيسف شراكااا االسرتاتيجية م املؤسسات احلكومية على مجي املستويات ،إىل
 - 34سوع د
جانب اتامعات ومعاهد األحباث ،والشركاء الفنيني واملاليدني املشاركني يف القطاعات االجتماعية،
ُ
واملبادرات والصنادي العاملية (مثل غايف ،التحالف العاملن للتحصني واللقاضات؛ الشراكة العاملية من أجل
التعليم؛ الصندو العاملن ملكافحة اإليدم والسل واملالريا؛ وضركة تعزيز التغذية) ،واملنظمات غري احلكومية
الو نية والدولية ،ومنظمات اجملتم املدين ،وا يئات الدينية ومجعيات اجملتم احمللن ،ومجعيات املرأة والطفل،
ووسائل اإلعالم .باالستفادة من مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركات املراعية لأل فال ،سوع ادع
الشراكات م القطاع اخلاص إىل ميادة التوعية بوم النساء واأل فال وتشجي العمل املساند .وسيعمل
ُ
التعاون م وكاالت األمم املتحدة األخرى ،الذي سيشكل عنصراً مركزياً مبوجب إ ار عمل األمم املتحدة
للمساعدة اإلمنائية اتديد على رعاية التكامل والتضافر اإلمايف والكفاءة من ضيث التكلفة واالستدامة
يف منا االلتقاء .سوع حيافظ على التعاون م برنامج األغذية العاملن يف مقا عة باسكنو ومدينة كيفة
لتحسني التنفيذ األمثل للربنامج وتقوية املراقبة امليدانية وخفض التكاليف التشغيلية.

جدول موجز للميزانية
(بآالع دوالرات الواليات املتحدة)

العنصر الربناجمن

موارد
عادية

موارد
أخرى

الصحة والتغذية
التعليم
محاية الطفل
توفري املياه وخدمات الص ــرع الص ــحن والنظافة
الصحية
اإلدمام االجتماعن
فعالية الربنامج
المجموع

2053
1973
1992

15907
6850
4580

17960
8823
6572

1462

11380

12842

2000
4335
13815

2250
4033
45000

4250
8368
58815

اجملموع

إدارة البرنامج والمخاطر
نس الربنامج م ومارة االقتصاد واملالية اليت تشرع على التعاون م وكاالت األمم املتحدة
 - 35سوع يُ د
من خالل اللجنة التوجيهية إل ار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية واجملموعات املواميعية يف
القطاعات .وستوفدر آليات التنسي هذه إ اراً للتشاور م الدوائر احلكومية والتنفيذ وم شركاء التمويل
املشاركني يف اخلطط الو نية وتنفيذ إ ار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية .ستعمل هذه اآلليات
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على تعزيز التخطيط واملراقبة املشرتكة للنتائج وتزيد الشفافية يف التمويل ويف ختفيف خما ر التداخل بني
األمم املتحدة وغريها من الشركاء.
 - 36وفيما يتعل باملخا ر اخلارجية احملتملة اليت قد تؤثر على حتقي نتائج الربنامج ال ُقطري ،فقد سلدط
حتليل الوم الضوء على( :أ) التغريات يف البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية أو األمنية؛ (ب)
الكوارث الناجتة عن املخا ر الطبيعية؛ والتغري املناخن و/أو تفشن األوبئة املتعلقة بالصحة؛ (م) خمصصات
امليزانية املخ دفضة للقطاعات االجتماعية يف ضالة النمو االقتصادي األكثر بطئاً و/أو االخنفاض يف
املساعدات الدولية.
سيطور الربنامج اسرتاتيجية أقوى للدعوة وضشد املوارد لدعم متويل
 - 37لتخفيف هذه املخا ر،
د
الربنامج وميادة االستثمار من القطاعني العام واخلاص يف اضتياجات األ فال .سوع يردكز الربنامج على
املنا ذات األولوية ويستفيد من املكاتب اإلقليمية القائمة يف باسكنو وكيفة لتخطيط التدخالت وتنسيقها
ومراقبتها ،وتوفري الدعم الفين لشركاء التنفيذ وتعزيز ممان اتودة .ستعمل اتهود املتوانلة لتنسي
التدخالت املتصلة باألضداث الطارئة املتكررة م الربنامج اإلمنائن على توسي النتائج وحتسني استخدام
املوارد إىل احلد األمثل وتعزيز قدرة اجملتمعات احمللية على الصمود ،وعلى التالضم االجتماعن بني الالجئني
وفئات السكان املستضيفة .إ دن اعتماد برامج على دراية باملخا ر ،تستند إىل اسرتاتيجية األمم املتحدة
ُ
املتكاملة ملنطقة الساضل وإىل مبادرة تعزيز القدرات للحد من خما ر الكوارث ،من شأنه أن يتيح الرند
املنتظم ملستويات املخا ر وتكييف اسرتاتيجيات الربنامج يف الوقت املناسب لالستعداد حلاالت الطوارئ
واالستجابة ا.
 - 38وحتدد وثيقة الربنامج القطري هذه معامل إسامهات اليونيسف يف حتقي النتائج الو نية ،ومتثدل
الوضدة الرئيسية للمساءلة أمام اجمللس التنفيذي عن مواءمة النتائج واملوارد املخصصة للربنامج على الصعيد
تتضمن السياسات واإلجراءات اليت تنظم برنامج املنظمة وعمليااا أوجه املساءلة الواقعة على
القطري .و د
عات املديرين على الصعيدين القطري واإلقليمن و على نعيد املقر فيما يتعل بتنفيذ الربامج القطرية.

الرصد والتقييم
 - 39تكون اخلطة املتكاملة للرند والتقييم والبحث اإل ار مبثابة املرجعية لرند الربنامج وتقييمه.
وستدعم خطة التقييم احملسوبة التكاليف أربعة تقييمات رئيسية تتصل مبا يلن( :أ) نظام محاية الطفل؛
الرم واأل فال الصغار؛ (م) عنصر اإلدمام االجتماعن؛
(ب) العنصر اجملتمعن يف اسرتاتيجية تغذية د
(د) عنصر التعليم .سوع يعمل الرند املنتظم ملؤشرات األداء الرئيسية ،مقرتناً باملراجعات السنوية
ُ
واستعراض منتصف املدة إل ار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ،على قياس التقدم احملرم يف حتقي
نتائج إ ار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية والربنامج ال ُقطري.
 - 40ستدعم اليونيسف ،م وكاالت األمم املتحدة وشركائها اآلخرين ،حتليل الوم اتاري ورند
التقدم احملرم يف حتقي أهداع التنمية املستدامة من خالل املسامهة يف الدراسات االستقصائية الو نية
ُ
العمر،
وتعزيز منظومات املراقبة واملعلومات القطاعية ،م الرتكيز على تصنيف البيانات ضسب نوع اتنس ،و ُ
واملستويات اإلدارية ،وشرائح الثروة اخلمسية .من شأن التحليل املتعم للدراسات االستقصائية لألسر
املعيشية والرند التثليثن ذي البيانات النوعية واإلدارية أن يُنتج دليالً قوياً على ضالة النساء واأل فال وعلى
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التفاوت وعدم املساواة بني اتنسني وفجوات املعرفة .سيُساهم الربنامج ال ُقطري حتت قيادة احلكومة يف
املشرتو ( )SCAPPوللسياسات واخلطط القطاعية
آليات الرند والتقييم السرتاتيجية النمو املتسارع والرفاه َ
األخرى .سوع حتظى الوظائف الرقابية والتقييمية واإلشرافية يف املؤسسات العامة بالتعزيز ،مبا فيها
املؤسسات الربملانية واتامعات واجملتم املدين.
 - 41سـ ـ ـ ــيدعم الربنامج ،م وكاالت األمم املتحدة وشـ ـ ـ ــركائها اآلخرين ،تفعيل الرقابة دون الو نية يف
منا التدخل املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهدفة لتمكني اتم الفوري للبيانات ضول التقدم احملرم يف النتائج املتوقعة وتقدمي
نظرة فاضصة لفعالية التدخالت واستدامتها.
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البرنامج ال ُقطري للتعاون بين موريتانيا واليونيسف ل ،آذار/مارس  - 2018كانون األول/ديسمبر 2022

اتفاقية حقوق الطفل :المواد 40–39 ،37–35 ،32 ،31 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،13 ،12 ،10–9 ،8 ،7 ،6 ،4
ـرتو ( :)SCAPPالركيزتان  2و :3تنمية رأس املال البشــري والســبيل إىل اخلدمات االجتماعية
األولويات الوطنية :)2030–2016( :اس ـرتاتيجية النمو املتســارع والرفاه املشـ َ
األساسية وتعزيز احلوكمة جبمي أبعادها.
نتائج إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ذات الصلة باليونيسف:
األولوية االسرتاتيجية ( 2رأس املال البشري) ،النتائج  ،1و ،2و3؛ األولوية االسرتاتيجية ( 3احلوكمة) ،النتيجتان  3و.4
نتائج الخطة االستراتيجية لليونيسف  2021-2018ذات الصلة :جماالت األهداع 5-1
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املرف
إ ار النتائج واملوارد

نتائج اليونيسف
 -1حب ـ ـ ـل ـ ـ ــول ع ـ ـ ــام ،2022
س ـ ـ ـ ـ ــيكون هناو عدد أكرب من
الفتيــات املراهقــات والنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
احلوامل واملرم ـ ـ ــعات واأل فال
دون سـ ـ ـ ـ ـ ـ ُدـن  5أعوام الـ ـ ــذين
يعيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون يف منــا التــدخــل
ذات األول ــويـ ـ ــة دـ ـن حيـ ـظ ــون
باخلدمات الص ـ ـ ـ ــحية والتغذوية
ال ـ ـ ـ ـرف ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة اتـ ـ ـ ــودة واألثـ ـ ـ ــر
ـج
ويسـ ـ ـ ــتخدموهنا واليت تش ـ ـ ـ ـ د
كذلك على اعتماد املمارسات
الصحية والتغذوية اتيددة.

 -1النس ــبة املئوية لعمليات الوالدة املس ـ ـ ـ ـ ـ ــح العنقودي
املباش ـ ـ ـ ـ ــرة للنس ـ ـ ـ ـ ــاء (  20عاماً) املتعدد املؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
حبضــور أخصــائن نــحن ماهر م ()MICS
التحليل وفقاً للمنطقة
خط األساس%33 :
ا دع%45 :
 -2النس ــبة املئوية لأل فال ( 5-0مب ـ ـ ــادرة الرنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
أشــهر) الذين ضصــلوا على رمــاعة امل ــوضـ ـ ــد وت ـ ـق ـ ـي ـ ـي ــم
مومعة وفقاً للمنطقة اإلغ ــاث ــة واحل ــاالت
بيعية ضصراً ،د
االنتقالية
خط األساس%36 :
ا دع%60 :
 -3النس ـ ـ ـ ـ ــبة املئوية لأل فال (–6
 23أش ـ ـ ــهر) الذين حيص ـ ـ ــلون على
مومعــة وفق ـاً
نظ ــام غــذائن مقبول ،د
للمنطقة
خط األساس%22 :
ا دع%35 :

 -1تـُقـ ـ ـ ددم املـراكـز الصـ ـ ـ ـ ـ ــحيـ ـ ــة ومارة الصحة
ومسـتشـفيات اإلضالة الصـحية يف
املن ــا ذات األولوي ــة ضزم ــة من ومارات االقـتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
اخلدمات الص ــحية ،وتق ددم الرعاية واملـ ــاليـ ــة ،والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
الضــرورية والعالم للنســاء احلوامل االجتمــاعيــة والطفولــة
واألسـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،والتهذيب
واأل فال ضديثن الوالدة.
الـ ــو ـ ــين ،والـ ــزراعـ ـ ــة،
 -2يتمكن أن ـ ـ ــحاب املص ـ ـ ــلحة والتجـارة والص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاعة
يف اجملـتـمـع ـ ـ ــات احملـلـيـ ـ ــة يف  30والسياضة.
مقــا عــة ذات أولويــة على األقــل
من تش ــجي املمارس ــات الس ــليمة م ـن ـظ ـم ـ ـ ــات اجمل ـت ـم ـ
الرم والصغار املدين
يف تغذية األ فال د
ويف النظافة الص ـ ـ ـ ـ ــحية والص ـ ـ ـ ـ ــرع
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحن ويف التمـ ــاس الرعـ ــاي ــة
والنصيحة من اخلدمات الصحية،
عند اللزوم.

مع

مأ

2053

15907
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مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات التق ـ ـ ـ ــدم الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية
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(هـ)

الشركاء الرئيسيون،
نواتج الربنامج القطري اإلرشادية أ ر الشراكة

املوارد اإلرش ـ ـ ـ ــادية ضس ـ ـ ـ ــب نتائج الربنامج القطري:
املوارد العادية (م ع) ،واملوارد األخرى (م أ) (بآالع
دوالرات الواليات املتحدة)
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 -3لــدى ومارة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة القــدرة
على حتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني تغطيـ ـ ــة التطعيم
وخصوناً يف املنا األسوأ أداءً.

 -5عملت مراف الرعاية الصحية
والعاملني يف القطاع الص ـ ـ ـ ــحن يف
املنا ذات األولوية على حتسني
القـ ــدرات والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ـ ــل إىل اللوامم
واملعــدات الطبيــة ملعــاتــة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء
14/19

E/ICEF/2018/P/L.3

 -4اتهات ن ـ ـ ـ ــاضبة املص ـ ـ ـ ــلحة
املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـ ــة يف مكـ ــافحـ ــة نقص
املغذيات الدقيقة قادرة على تنفيذ
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيـ ــات مالئمـ ــة لتزويـ ــد
األ ف ـ ــال بكمي ـ ــات مالئمـ ــة من
املغذيات الدقيقة.

مع

مأ

15/19

اجملموع

التغذية احلاد والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديد وأمراض
الطفولة الشائعة بطريقة مالئمة.
 -2حبـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــول عـ ـ ـ ــام 2022
ســيتمكن عدد أكرب من املراف
العامة ومنش ـ ــآت اجملتم احمللن
يف م ـن ـ ـ ــا ـ ال ـت ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل ذات
األولويــة من تقــدمي فُرص تعلدم
أفضــل لأل فال البالغني  3إىل
 17عاماً.

 -1معــدل ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف االلتحــا يف إدارة التعليم ونظــام  -1تتمت احلكومـ ـ ــة واته ـ ـ ــات
التعليم االبت ـ ــدائن لأل ف ـ ــال ( -6املعلوم ــات ،ضوليدـ ـة احمللية ن ـ ــاضبة املص ـ ــلحة بقدرات
متزايدة يف رعاية األ فال (5-3
مومع وفقاً لنوع اتنس اإلضصاءات
 11عاماً) ،د
س ـ ـ ــنوات) يف املراف اليت تس ـ ـ ــتويف
واملنطقة
معايري اتودة.
خط األساس( %75 :بنني (ن)-
 ،%74بنات (ت))77%-
 -2اتهات ن ـ ـ ـ ــاضبة املص ـ ـ ـ ــلحة
ا ـ ـ ــدع( %80 :بـ ـن ــني،%80-
على املســتويني املركزي والالمركزي
بنات)%80-
لـ ــديه ـ ــا القـ ــدرات الفنيـ ــة لتق ـ ــدمي
 -2مع ـ ــدل إمت ـ ــام مرضل ـ ــة التعليم
التعليم املتوان ـ ـ ـ ــل وخصـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ـاً
اتنس
مومع وفق ـاً لنوع
االبتــدائن ،د
للفتي ـ ـ ــات مب ـ ـ ــا يتف م مع ـ ـ ــايري
واملنطقة
اتودة.
خط األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس( %80 :بنني-
 ،%78بنات)%82-
 -3يُطرح نظ ــام دعم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ــل
،
%
83
ـني
ا ـ ـ ــدع( %85 :بـ ـن ـ
للقطاعات إلرش ــاد البنني والبنات
بنات)%87-
خارم مقاعد الدراس ــة ملس ــاعدام
على اللحا بالتعليم.
 -3معـ ــدل االنتق ـ ــال إىل مرضلـ ــة
التعليم الث ــانوي املب دكر يف امل ــدارس
مومع وفق ـاً لنوع اتنس
احلكوميــة ،د
واملنطقة
خط األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس( %51 :بنني-
 ،%54بنات)%48-؛
ا ـ ـ ــدع( %60 :بـ ـن ــني،%60-
بنات)%60 -

ومارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
االجتم ــاعي ــة ورع ــاي ــة
الطفولة واألسرة
ومارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالميــة والتعليم
األنلن

1973

6850

8823

ومارة التعليم الو ين
ومارة الصحة
مجعيات اجملتم احمللن
ب ـ ـرن ـ ـ ــامـ ــج األغ ـ ـ ــذيـ ـ ــة
العاملن
مـ ـف ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــة األم ــم
امل ـت ـح ـ ـ ــدة لش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
الالجئني
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكة العاملية من
أجل التعليم
البنك الدوأ

 -4مع ددل ارتياد رياض األ فال
خط األساس%12 :
ا دع%15 :
 -3حب ـ ـ ـل ـ ـ ــول ع ـ ـ ــام  -1 ،2022النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة املئوية للبنني والبنات املس ـ ـ ـ ـ ـ ــح العنقودي  -1لدى املؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــات الو نية ومارة ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
تعرم ـ ـ ـ ـ ـ ـوا املتعدد املؤشرات املـه ـ ـ ــارات والـقـ ـ ــدرات لـتـخـطـيـط والالمركزية
س ـ ـ ـ ـ ــيكون هناو عدد أكرب من ( 14-1ع ـ ـ ــام ـ ـ ـاً) ن د
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجــابــة املنهجيــة وموامنتهــا
البنني والبنات الذين يعيش ـ ـ ـ ــون ملمارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات تأديبية عنيفة على يد

1992

4580

6572
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نتائج اليونيسف

مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات التق ـ ـ ـ ــدم الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية
وخطوط األساس (خـ ـ ــ) واألهداع
وسائل التحق
(هـ)

الشركاء الرئيسيون،
نواتج الربنامج القطري اإلرشادية أ ر الشراكة

املوارد اإلرش ـ ـ ـ ــادية ضس ـ ـ ـ ــب نتائج الربنامج القطري:
املوارد العادية (م ع) ،واملوارد األخرى (م أ) (بآالع
دوالرات الواليات املتحدة)

أضد أفراد األسـ ـ ـ ـ ــرة خالل الشـ ـ ـ ـ ــهر
املامن.
خط األس ـ ـ ــاس( %80.1 :بنني)،
( %80بنات)
ا دع( %75 :بنني وبنات)

يف م ـن ـ ـ ــا ـ ال ـت ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل ذات
األولوية مبن فيهم األشد معفاً
مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دجـلــني يف قـيــود الــوالدة
وحيظون ب ــاحلم ــاي ــة من العنف
واإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة وموام األ فـ ـ ــال
وتشــويه/برت األعضــاء التناســلية
 -2نس ــبة الفتيات ( 0-14عاماً)
لإلناث.
دن خضـ ــعن لتشـ ــويه/برت األعض ــاء
التناسلية
خط األساس%53.2 :
ا دع%47 :

 -3النسـ ـ ــبة املئوية للنسـ ـ ــاء (-20
تزوجن قبـ ـ ــل
 24عـ ـ ــام ـ ـ ـاً) الاليت د
بلوغهن  18عاماً
خط األساس%37 :
ا دع%35 :
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 -4نس ـ ـ ــبة األ فال ( 0-5أعوام)
ال ــذين قـُيد ـدت واقع ــات والدام يف
السجالدت
خط األساس%58 :
ا دع%63 :
 -4حب ـ ـ ـل ـ ـ ــول ع ـ ـ ــام ،2022
س ـ ـ ـ ـ ـ ــتكون الفئات الس ـ ـ ـ ـ ـ ــكانية
األش ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ــعف ـاً يف منــا
الت ـ ــدخ ـ ــل ذات األولويـ ــة قـ ــد
التغوط يف العراء
قض ـ ـ ـ ــت على د
واعتمدت ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات النظافة
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليمـة وحتظى
بس ـ ـ ــبيل مس ـ ـ ــتدام إىل خدمات
مياه الشرب.

مع

مأ

18-00289

اجملموع

لسجل
وتنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيقها حلماية البنني والبنات الوكالة الو نية
د
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ــان والوثـ ــائ
بطريقة فعالة.
املؤمنة
د
 -2مقــدِّمو اخلــدمــات واتهــات ومارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
احمللية ناضبة املصلحة يف املنا االجتم ــاعي ــة ورع ــاي ــة
ذات األولويــة لــديهم القــدرة على الطفولة واألسرة
املعرمـ ـ ـ ـ ــني للخطر
وقاية األ فال د
وحتـ ــديـ ــدهم وإضـ ــالتهم واالعتنـ ــاء ومارة الصحة
هبم ،أو الذين ُهم مــحايا للعنف
واإلسـ ـ ــاءة مبا يشـ ـ ــمل من ُهم يف م ـن ـظ ـم ـ ـ ــات اجمل ـت ـم ـ
املدين
أوماع ارئة.
 -3لـ ـ ــدى املـراهـقــني واألُسـ ـ ـ ـ ـ ــر
واجملتمع ـ ـ ــات احملليـ ـ ــة يف املن ـ ـ ــا
املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـ ــدفـ ــة املعرفـ ــة واملهـ ــارات
العتمــاد أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليــب تــأديبيــة غري
عنيفة ،ولتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيل أوالدهم عند
الوالدة ،والس ـ ـ ـ ــتنكار تش ـ ـ ـ ــويه/برت
األعض ــاء التناس ــلية لإلناث وموام
األ فال.
 -1لدى فئات الس ـ ــكان األشـ ــد ومارة املياه والص ـ ـ ـ ـ ــرع
م ـ ـ ـ ـ ــعفاً يف منا التدخل ذات الصحن
األولوية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل اآلمن إىل مياه
ال لش ـ ـ ـ ـ ـرب وخ ــدم ــات الصـ ـ ـ ـ ــرع ومارة االقتصاد واملالية
الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحن وميادة املعرفة من أجل
حتسني ظروع نظافتهم الصحية .ومارة الصحة

 -1نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ــان الـ ــذين املس ـ ـ ـ ـ ـ ــح العنقودي
يس ـ ـ ــتعملون مص ـ ـ ــادر مياه ُشـ ـ ـ ـرب املتعدد املؤش ـ ـ ـ ـرات؛
برنـ ـ ــامج الرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
حمسنة
د
املشــرتو بني منظمة
خط األساس%62 :
الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ــة الع ــاملي ــة
ا دع%75 :
وال ـ ـ ـي ـ ـ ــونـ ـ ــيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
 -2نســبة الســكان الذين د
يتغو ون إلمـ ـ ــدادات املـ ـي ـ ـ ــاه
يف العراء
واملراف الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة  -2يف منـ ـ ــا التـ ـ ــدخـ ـ ــل ذات م ـن ـظ ـم ـ ـ ــات اجمل ـت ـم ـ
%
38.8
األساس:
خط
والنظافة الصحية األولوية حيظى ُمس ـ ــتخدمو املراكز املدين
%
0
دع
ا
الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـ ـ ــة والطلبـ ـ ــة املرت ـ ـ ــادون
للمدارس بس ـ ـ ـ ـ ــبيل مالئم إىل مياه شركاء فنيدون وماليدون
ال لش ـ ـ ـ ـ ـرب النظيفة ومراف النظافة

1462

11380

12842
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نتائج اليونيسف

مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات التق ـ ـ ـ ــدم الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية
وخطوط األساس (خـ ـ ــ) واألهداع
وسائل التحق
(هـ)

الشركاء الرئيسيون،
نواتج الربنامج القطري اإلرشادية أ ر الشراكة

املوارد اإلرش ـ ـ ـ ــادية ضس ـ ـ ـ ــب نتائج الربنامج القطري:
املوارد العادية (م ع) ،واملوارد األخرى (م أ) (بآالع
دوالرات الواليات املتحدة)

مع

مأ
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اجملموع

الص ــحية والص ــرع الص ــحن ذات
اتودة يف تلك املواق .
 -3تتمت السـ ـ ـ ـ ــلطات املسـ ـ ـ ـ ــؤولة
عن قط ــاع توفري املي ــاه وخ ــدمــات
الصرع الصحن والنظافة الصحية
بقــدرات أكرب يف إدارة وتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الـقـط ـ ـ ــاع بـفـع ـ ـ ــالـيـ ـ ــة عـلــى مجـيـ
املسـ ــتويات ،مبا يشـ ــمل األومـ ــاع
الطارئة.
 -5حب ـ ـ ـل ـ ـ ــول ع ـ ـ ــام ،2022
سيتوفر لدى اإلدارات املسؤولة
عن القطـ ــاعـ ــات االجتمـ ــاعي ــة
برامج ُمراعية للمس ـ ـ ـ ـ ــاواة وأ ر
للموامنـ ـ ــة وتنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وظيفن
وآلي ــات للرق ــاب ــة والتقييم على
املستويني الو ين واحمللن.

 -1النسـ ـ ـ ــبة املئوية ملخص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــات
امليزانية العامة يف قطاعات الص ـ ــحة
والتعليم واحلمــايــة االجتمــاعيــة اليت
تُفيد الفئات الضـ ـ ـ ـ ـ ــعيفة من البنني
والبنات يف املنا ذات األولوية.
خط األساس%20 :
ا دع%25 :
 -2آليدة الرنـ ـ ـ ـ ــد الوظيفن والتقييم
والتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي ـ ــة النمو
ـرتو
امل ــتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارع وال ــرف ـ ـ ــاه املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
( )SCAPPيف املنا املستهدفة
خط األساس :ال يوجد ُ
ا دع :نعم

 -1يُتـ ــاح تصـ ـ ـ ـ ــنيف البيـ ــانـ ــات ومارة االقتصاد واملالية
قانون التمويل
والتحليالت املعنيدـة بفقر األ فــال
املتعدد األبعاد وموا ن الض ـ ـ ـ ـ ــعف ومارة الصحة
إىل جانب مسـ ــتوى الرفاه لصـ ـنداع
الشؤون
القرار واجملتمع ـ ــات احملليـ ــة إلجراء ومارة
الرن ـ ـ ـ ـ ـ ــد ِ
املنتظم لتحقي النتــائج االجتماعية ورعاية
وخص ـ ــونـ ـ ـاً النتائج املدرجة حتت الطفولة واألسرة
اسـ ـرتاتيجية النمو املتسـ ــارع والرفاه
ت ـق ـ ـ ــاري ــر ال ـل ـج ـ ـ ــان
نندو النقد الدوأ
املشرتو (.)SCAPP
َ
الـتــوجـيـهـي ـ ـ ــة/ت ـ ـ ــان
املتابعة
 -2لــدى موريتــانيــا برنــامج و ين البنك الدوأ
للحماية االجتماعية جيد التنسي
والرن ـ ـ ـ ـ ـ ــد والتكــامــل يُتيح للبنني السلطات اإلقليمية
والبنات يف املنا األش ــد مـ ــعفاً
اجملتم
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــل العــادل إىل اخلــدمــات منظمات
املدين
االجتماعية األساسية.
 -3لدى الومرات املس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولة عن
االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد والتمويل والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
االجتمـ ــاعيـ ــة األدوات واملهـ ــارات
إلدارة عملي ــات املوامن ــة مب ــا فيه ــا
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاغــة امليزانيــة والتخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيص
واإلنف ــا والق ــدرة على التع ــام ــل

2000

2250

4250

18-00289

E/ICEF/2018/P/L.3

نتائج اليونيسف

مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات التق ـ ـ ـ ــدم الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية
وخطوط األساس (خـ ـ ــ) واألهداع
وسائل التحق
(هـ)

الشركاء الرئيسيون،
نواتج الربنامج القطري اإلرشادية أ ر الشراكة

املوارد اإلرش ـ ـ ـ ــادية ضس ـ ـ ـ ــب نتائج الربنامج القطري:
املوارد العادية (م ع) ،واملوارد األخرى (م أ) (بآالع
دوالرات الواليات املتحدة)

نتائج اليونيسف

مع

مأ
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مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات التق ـ ـ ـ ــدم الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية
وخطوط األساس (خـ ـ ــ) واألهداع
وسائل التحق
(هـ)

الشركاء الرئيسيون،
نواتج الربنامج القطري اإلرشادية أ ر الشراكة

املوارد اإلرش ـ ـ ـ ــادية ضس ـ ـ ـ ــب نتائج الربنامج القطري:
املوارد العادية (م ع) ،واملوارد األخرى (م أ) (بآالع
دوالرات الواليات املتحدة)
اجملموع

بفع ـ ـ ــالي ـ ـ ــة أكرب م الفقر عنـ ـ ــد
األ فال وجوانب عدم املساواة.
 -1عدد الش ـ ـراكات االسـ ـرتاتيجية مـ ـ ــذك ــرة تـ ـفـ ـ ــا ُه ـم -1 ،تتوافر ملوظفن اليونيس ـ ـ ـ ـ ـ ــف القطاع اخلاص
ومقاالت نحفية وش ـ ـ ــركائها اإلرش ـ ـ ــادات واألدوات املؤسسات
املطورة
و/أو ال ُفرص الدعوية د
واملوارد اليت متكنهم من تص ـ ـ ـ ـ ـ ــميم الربملانيون
خط األساس)2016( 10 :
الزعماء الدينيون
الربامج وإداراا بفعالية.
ا دع)2022( 20 :

 -6حبلول عام  ،2022يكون
الربنـ ـ ــامج ال ُقطري قـ ـ ــد جرى
تص ـ ـ ـ ـ ـ ــميمه وتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيقه وإدارته
ودع ـمـ ـ ــه ع ـلــى حنــو يــتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
بالكفاءة مبا يليب معايري الربجمة
ذات اتودة يف حتقي النت ــائج  -2نسـبة املوارد املخططة احملشـودة
للربنامج
لصاحل األ فال.
خط األساس)2016( %75 :
ا دع)2022( %80 :

4335

4033

8368

رؤى م ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــة  -2تتوافر ملوظفن اليونيس ـ ـ ـ ـ ـ ــف
(( )InSightنظــام وش ـ ـ ــركائها األدوات واإلرش ـ ـ ــادات
إدارة األداء يف
نـ ـل
واملوارد الالممة لتحس ــني التوا ُ
اليونيسف)
فيما يتعل بقضايا ضقو الطفل.
 -3النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ــة املئويـ ــة للتحويالت تقارير اليونيسف
 -3تتوافر ملوظفن اليونيس ـ ـ ـ ـ ـ ــف
النقدية املباشــرة قيد التســييل ألكثر
وش ـ ـ ــركائها اإلرش ـ ـ ــادات واألدوات
من تسعة أشهر
واملوارد اليت متكنهم من ختطيط
خط األساس)2016( % 0.6 :
الربامج ومراقبتها بفعالية.
ا دع)2022( %0 :
 -4اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتـيـجـي ـ ـ ــات اإلمـ ـ ــداد
املتقـ ـ ــا ع ـ ــة والتنفي ـ ــذ املتكـ ـ ــامـ ـ ــل
مومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعــة وحتــت التنفيــذ لــدعم
حتقي النتائج لصاحل األ فال.

E/ICEF/2018/P/L.3

 -6تتوافر ملوظفن اليونيس ـ ـ ـ ـ ـ ــف
وش ـ ـ ــركائها اإلرش ـ ـ ــادات واألدوات
واملوارد لتعزيز مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ــة اجملتم
احمللن واملمــارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات األُسـ ـ ـ ـ ـ ـريــة
الضرورية بشكل أفضل.
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 -5تتوافر ملوظفن اليونيس ـ ـ ـ ـ ـ ــف
وش ـ ـ ــركائها اإلرش ـ ـ ــادات واألدوات
واملوارد اليت متكنهم بفعـ ــاليـ ــة من
الدعوة إىل وتأسـ ـ ـ ـ ــيس ش ـ ـ ـ ـ ـراكات
تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اهتمــامهــا على ضقو
األ فال.

13815

45000
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إجمالي الموارد

مع

مأ

اجملموع
58815
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مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات التق ـ ـ ـ ــدم الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية
وخطوط األساس (خـ ـ ــ) واألهداع
وسائل التحق
(هـ)

الشركاء الرئيسيون،
نواتج الربنامج القطري اإلرشادية أ ر الشراكة

املوارد اإلرش ـ ـ ـ ــادية ضس ـ ـ ـ ــب نتائج الربنامج القطري:
املوارد العادية (م ع) ،واملوارد األخرى (م أ) (بآالع
دوالرات الواليات املتحدة)

