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 منظمة األمم المتحدة للطفولة
 المجلس التنفيذي

 2022الدورة السنوية لعام  
 2022حزيران/يونيه   14-17

    * )أ( من جدول األعمال المؤقت  6البند 
 البرنامج القطري وثيقة    

  
 الجمهورية العربية السورية  

  

 موجز  
ــتها   ــورية تلف المجلس التنفيذي   ر  مناق ـــــــــــ م وثيقة البرنامج الُقطري للجمهورية العربية الســـــــــــ ُتقدَّ

والموافقة عليها في الدورة الحالية، علف أســــــــــار عدم اتعترا ل وتتةــــــــــمن الوثيقة مقتر  ميزانية تر ــــــــــا  ة  
 وتر من  42 250 000 وتر من الموار  العـا ـ ة، راـنات اتوافر األموال، ومبلغ   4  442 000 مبلغ  تجمـالـية 

ــاامـا  المحـد ة ال ر ، للفترة من   كـانون   31تلف    2022تموز/يولـيه    1الموار  األخرى، راـنات اتوافر المســــــــــــ
 ل2024األول/  سمبر 
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 ( 1) البرنامج  مبررات  

الجمهورية العربية الســــــــــورية واحدة من ألطر حات  الطواري تعقيدا في العالم، م  احتياجا   تواجه  - 1
تنســــــــانية ت مطين لها، ونزو  كبير علف اللــــــــعيدين الداخلي والسارجي، وتدمير واســــــــ  النطا  للبنف التحتية 

، أ ــــار  التقديرا  تلف 2021للسدما  المدنية واتجتماعية وآثار كارثية علف المكاســــن ائنما يةل وفي عام 
ماليين طفن، كانوا  حاجة تلف   6,08مليون  ــــــسل في الجمهورية العربية الســــــورية،  ما في  ل   13,4أن 

، م  تفــاقم 2020في المــا ــة  يمــا يتعلف  ــاألطفــال مقــارنــة  عــام    27المســـــــــــــــاعــدة ائنســـــــــــــــانيــة، ازيــا ة قــدراــا  
 ل( 2) اتحتياجا    كن متزايد  سبن التداور اتقتلا ي

وت يزال ال ـــــعن الســـــوري، وخا ـــــة األطفال،  عاني معاناة اا لة من أزمة تنســـــانية أ ـــــ حت ا ن  - 2
وجو  ادوء نســــــــــــــبي ا ن، علف األقن من حـي  عدم ت ير ”طويـلة األمد و ا  طبيعـة معـقدة، علف الرمم من 

تلــــــــا  ركو ا مير  ، ُفقد عد  ت  حلــــــــف من األروا ، و ــــــــهد اتق2011ل ومنذ عام ( 3) “الجبها  منذ ســــــــنة
مســــــــبو ، ولحقت أعــــــــرار واســــــــعة النطا   البنف التحتية الما  ة، وت ســــــــيما قطاعا  السدما  اتجتماعية،  
وموار  المياه وخدما  اللـــــــر، اللـــــــحي، مما أ ى تلف تعطن  ـــــــديد لتوافر السدما  األســـــــاســـــــية و مكانية 

ارتفاع مســـــــــــتويا  النزو  الداخلي،   الو ـــــــــــول تليهال وكان لعزمة تلثير عميف علف المجتم ، م  اســـــــــــتمرار
 ل  ( 4) مليون طفن، ام تجئون مسجلون، وفقا لعمم المتحدة 2,5ماليين  سل، من اينهم   5,6حين أن  في

ووا لت الحكومة تقد م ائعانا  المالية لدعم السل  والسدما  األساسية ل البية السكان )ادأ تر يد  - 3
ــ اي/فبراير   (، وخا ــــــة السبز، وائمدا ا  ال ذا ية، وال،هرباء، ومياه ال ــــــر ، 2022ائعانا  المالية في  ــــ

وسـعت تلف الحفا  علف ائعانا  المالية المقدمة لجمي  مكونا   عم األسـر المشي ـية علف الرمم من ا ثار 
 اتقتلا  ة لعزمة، وتلثير العوامن السارجية وارتفاع الت،اليفل 

ي تلحا  الةــــــــرر  السدما  العامة ون ــــــــوء أوجه قلــــــــور فيها الحالة التي طال أمداا ف  توتســــــــبب  - 4
 طريقتين: نوعيــة الســدمــا  والط را  في الت طيــةل وتهــد، الحكومــة تلف تعطــاء األولويــة لهــذين ال عــدين في  
السطط الوطنية المقبلةل وفي الوقت نفســه، توا ــن الجها  الفاعلة في مجال العمن ائنســاني المعتمدة تقد م 

 ل( 5)  ا رة لعد  كبير من النار المحتاجين، عبر مستلف القطاعا  ومستلف المواق المساعدة الم

ل ايد ( 6) ، أحرز  الجمهورية العربية الســورية تقدما في مجال المســاواة اين الجنســين2011وقبن عام  - 5
لـــــــ    أن اذه المكاســـــــن قد تراجعت، وتعمقت الفجوة اين الجنســـــــين من حي  النتا ج ومؤ ـــــــرا  التنميةل وت 

 ل( 7) ال ا ا  والفتيا  عشيفا    كن خاص، حي  يبّلغ عن زيا ا  في زواج األطفال

 __________ 

 أعربت حكومة الجمهورية العربية السورية عن تحفظاتها علف البيانا  الوار ة من ملا ر مير حكومية المستسدمة في اذه الوثيقةل (1) 

 ل2021ائنسانية: الجمهورية العربية السورية، مكتن األمم المتحدة لتنسيف ال ؤون ائنسانية، لمحة عامة عن اتحتياجا   (2) 

 ل2021آ ار/مارر  15مالحظا  م عوث األمم المتحدة الساص تلف سورية في ائحاطة المقدمة تلف مجلس األمن   لن سورية،  (3) 

 (4) www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/idps-tracking ل2022  اي/فبراير  17، اطل  عليه في 

 ل2024-2022تطار األمم المتحدة اتستراتيجي للفترة  (5) 

 ل2019حكومة الجمهورية العربية السورية، التقرير الوطني األول عن أادا، التنمية المستدامة،  (6) 

 المرج  نفسه، الموجز التنفيذيل (7) 

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/idps-tracking
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في المـــا ـــة من النـــاتج المحلي ائجمـــالي في   1,9ولم يتعـــد ائنفـــا  علف الحمـــا ـــة اتجتمـــاعيـــة   - 6
الميزانيـــة، انسف  ل وم  حـــدوث انسفـــا  في ائيرا ا  النفطيـــة ومير النفطيـــة وتزايـــد عجز  ( 8) 2010 عـــام

ــ ة  ل وفي الوقت نفســــه، أ   األزمة اتجتماعية ( 9) 2010في الما ة  القيمة الحقيقية منذ عام   52ائنفا  انســ
 اتقتلا  ة تلف التوس  في تدااير الحما ة اتجتماعية في تطار العمن ائنسانيل

ـتدريجي في عـد  المويفينل ويعـاني النظـام اللــــــــــــــحي من  مـار وـتداور البنف التحتـية والتـناقل ال - 7
وت ـير الت،اليف وال ـوامن المتعلقة  السـالمة تلف انسفا  معدت  تمكانية الحلـول علف الرعا ة قبن الوت ة 

، از ا  معدل  2019و   2008وبعداا وتزايد أعدا  الوت ا  التي تحدث خارج المرافف اللـــــــحيةل وبين عامي  
ــة من  ــن السامســــــــ مولو  حي،  1  000حالة وفاة ل،ن   23,7ف ما  قر  من  تل 17,8و يا  األطفال  ون ســــــــ

ل وتة  جا حة  ( 10) مولو  حي  1  000حالة وفاة ل،ن    12تلف ما  قر  من    9واز ا  معدل و يا  المواليد من  
( أع اء تعــا ية علف نظام الرعا ة اللــحية المتةــرر أ ــال، م  تداعيا   19-مر  فيرور كورونا )لوفيد

 نا ئة تعا يةل

تلف   2008في الما ة في عام   99ةـــــــــــــت الت طية القا  السنا /ال،زاز/الســـــــــــــعال الد كي من وانسف - 8
ل ومن العوامن ائعــــــــا ية  ( 11) ، وكانت اناك حات  مت،ررة لتف ــــــــي الحلــــــــ ة2018في الما ة في عام  66

المنقولة   المســــــاامة في تفاقم اعتالل األطفال وو ياتهم ائســــــهال والتها ا  الجهاز التنفســــــي الحا ة واألمرا 
 ال ذاء والماءل ومن الظرو، اللــــحية الســــيئة األخرى لدى األطفال ائ ــــا ا  الجســــد ة، وائعاقا  وســــوء 

 اللحة العقليةل

في المـا ـة(، أو ســـــــــــــوء الت ـذ ـة الحـا  المتوســـــــــــــط   0,4ولم ت،ن معـدت  ســـــــــــــوء الت ـذ ـة الحـا  الوخيم )  - 9
، علف الرمم من ائاالغ عن 2019ســـــتويا  الطواري في عام في الما ة( عند م  12,6الما ة( أو التقزم )  في  1,3) 

في الما ة من    27ل ويؤثر فقر الدم الناجم عن نقل الحديد علف  ( 12) زيا ة عن ايانا  المســـ  من الســـنوا  الســـا قة 
تزال  في الما ة من النســاء الحوامن والمرعــعا ل وت   31   ــهرا و   59  أ ــهر و   6األطفال الذين تراو  أعمارام اين 

في الما ة من األطفال الحد   42ممارســــــا  ت ذ ة الرعــــــ  واألطفال اللــــــ ار  ون المســــــتوى األمطن، حي  يتلقف  
في الما ة من الرعـّ  رعـاعة طبيشية حلـرية خالل األ ـهر السـتة األولف   29األ نف من التنوع ال ذا ي، ويرعـ   

 ل  ( 13) ميلية المناس ة في حينها في الما ة من األطفال من األخذ  الت ذ ة الت،   25وت  ستفيد  

في الما ة من الســـــــــكان قبن   95ويعاني نظام المياه اللـــــــــالحة لل ـــــــــر ، الذي كان  سدم ألطر من  - 10
األزمة ائنســـــانية، من  مار كبير وأعـــــرار جســـــيمةل وقد تةـــــرر ما  قدر انحو ثلطي محطا  معالجة المياه، 

ب  محطا  معالجة مياه اللـــر، اللـــحي، وســـدر  ونلـــف محطا  الةـــث، وثل  أاراج خزانا  المياه، ور 
 __________ 

 (8) ilo.org/ilostat ل2020  اي/فبراير  23، اطل  عليه في 

 (9) Abu-Ismail, K. et al., Syria at War: Five years on, United Nations Economic and Social Commission 

for Western Asia and University of St. Andrews, 2016ل 

جمهورية العربية السـورية، واليونيسـف، ومنظمة الـلحة العالمية، ووزارة الـلحة،  راسـة عن أسـ ا  و يا  األطفال  ون سـن حكومة ال (10) 
 ل2019السامسة، 

 ل2019الجمهورية العربية السورية، وزارة اللحة،  (11) 

التقرير النهـا ي لمـ ا رة ا (12)  ــحـة، واليونيســـــــــــــــف،  ــورـية، وزارة اللــــــــــــ العربـية الســــــــــــ لر ـــــــــــــــد الموحـد وتقييم ائمـاـثة والحـات   الجمهورـية 
 ل2019 اتنتقالية،

 المرج  نفسهل (13) 
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ل وتةــــــــــــرر  علف نحو مماثن البنية التحتية للمياه  ( 14) ا  ار، م  وجو  اختالفا  كبيرة في جمي  أنحاء البلد
في الما ة من   36واللـــر، اللـــحي والنظافة اللـــحية في المدارر والمرالز اللـــحيةل ويعتمد ما  قر  من  

علف ملـا ر مياه اديلة، كطيرا ما ت،ون    2020الدراسـا  اتسـتقلـا ية في عام  األسـر المشي ـية التي  ـملتها 
ل وعالوة علف  لــ ، أ   حــات  الجفــا، تلف انسفــا  في احتيــاطيــا  الميــاه وموار  الميــاه  ( 15) مير مــلمونــة

 الجو ية المتجد ةل 

في الما ة من  78نة قبن األزمة ائنســـــانية في متناول ســـــ ولئن كانت مرافف اللـــــر، اللـــــحي المح - 11
في الما ة ممن كانوا  ســـــــتفيدون من محطا  معالجة مياه اللـــــــر، اللـــــــحي، ف ن  70الســـــــكان،  من فيهم 

، مما عر  الســــــــــــكان ( 16) 2020في الما ة علف األقن من مياه اللــــــــــــر، اللــــــــــــحي لم تعالج في عام  70
ــيمةل وتنسف  ائيرا ا  العامة وائنفا   يما يتعلف  المياه  واللـــــر، اللـــــحي، وينز  لمساطر  ـــــحية جســـ

 عد  كبير من الفنيينل

  (17) ســــــــنة( 14-ســــــــنوا  6مليون ) 1,1وتراو  تقديرا  عد  األطفال مير الملتحقين  المدارر اين   - 12
ــنة( 17-ســـــنوا  5مليون )  2,5 و مليون   5,52، اين الســـــكان في ســـــن المدرســـــة ال الغ عد ام حوالي  ( 18) ســـ

في الما ة في    8,9تلف  2011في الما ة في عام  12طفال من نســـــــــــمةل وانسف  معدل اتلتحا  اريا  األ
ل وت ــــــير األ لة الجز ية من  ع  المحافظا  تلف انسفا  معدت  الحةــــــور اللــــــا ية م  ( 19) 2021عام 

ــف  2018تقدم العمرل ومن اين الطال  الذين اجتازوا امتحان اللــــف التاســــ  في عام  ، لم  ســــجن في اللــ
في الما ة من الطال  الملتحقين  المدارر في    11وعالوة علف  ل ، لم  كن  في الما ةل  81العا ـــــــر ســـــــوى 

ل وبلغ مؤ ــر ت،افؤ الجنســين للمعدل ائجمالي لاللتحا   المدارر في ( 20) اللــف اللــحي   النســ ة تلف ســنهم
الدراسية  في السنة    0,97، مقارنة اـــــــــــــــ 2018/2019للال  الفتيا  في السنة الدراسية   1,03التعليم الطانوي  

 ل( 21) 2017/2018

مدرســة مفتوحا   19  663في الما ة من المدارر المســجلة قبن األزمة ال الغ عد اا   55ولم  كن ســوى   - 13
ل وارتفــاع معــدت  الطال  تلف المعلمين أمر  ــــــــــــــا   في المنــاطف التي  مر  ( 22) 2018 حلول حزيران/يونيــه  

من أفرا  القوة العـامـلة من المعلمين   63 000 خرج من السـدمـة ، كـان ـقد  2018المرافف التعليمـية فيهـاف ففي عـام 
ل ويواجـه المعلمون المت قون اتحتـياجـا  التعليمـية المتنوعـة والمعقـدة  ( 23) والمويفين التربويين العـاملين قـبن األزمـة 

 __________ 

 ل2017، “ خسا ر الحر : الت عا  اتقتلا  ة واتجتماعية لللراع في سوريا” مجموعة البن  الدولي،  (14) 

 ل2021سورية، مكتن تنسيف ال ؤون ائنسانية، لمحة عامة عن اتحتياجا  ائنسانية: الجمهورية العربية ال (15) 

 ل2020الجمهورية العربية السورية، وزارة الموار  الما ية،  (16) 

عــامــا في المنــاطف الســاعــــــــــــــعــة لســــــــــــــيطرة   14و  6تقــدير حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســــــــــــــوريــة لعطفــال الــذين تراو  أعمــارام اين   (17) 
 ل2020 ،الحكومة

 (18) OCHA, Humanitarian Needs Overview and Humanitarian Response Plan: Syrian Arab Republic, 

 ل2020
 ل2021الجمهورية العربية السورية، وزارة التربية،  (19) 

 المرج  نفسهل (20) 

 المرج  نفسهل (21) 

 المرج  نفسهل (22) 

 المرج  نفسهل (23) 
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معي من  قبن الجا  لعطفال الذين فقدوا  ــــــهورا أو ســــــنوا  من التعليمل وانسفةــــــت نســــــ ة ائنفا  علف التعليم ما 
 ل ( 24) 2018في الما ة في عام   8,3تلف   2010في الما ة من الميزانية الوطنية في عام  15

وتوســــــــــــ  األزمة التي طال أمداا نطا  وحجم مســــــــــــا ن الحما ة التي تؤثر علف األطفال: التعر   - 14
المواجهةل    المت،رر للعنف والمو ف وحات  انفلــــــال أفرا  األســــــرةف واســــــتنزا، أ ــــــول األســــــر وقدرتها علف

واألطفال المنفلــــــلون عن  ويهم، واألطفال الالجئون والنازحون  اخليا أو العا دون، ام ألطر عرعــــــة للعنف 
الجنســاني واتســت الل الجنســيل ويؤثر السو، والقلف والحزن علف  ــحتهم العقليةل والقوة العاملة اتجتماعية  

 المحدو ة مير كا ية لمعالجة المسا ن النا ئةل

وكان لعزمة ائنســـانية تلثير اا ن علف األطفال والمرااقين المتةـــررين م ا ـــرة والمعرعـــين للعنف  - 15
ماليين  سل،   10,3وسوء المعاملةل وت كن المتفجرا  من مسلفا  الحر  خطرا كبيرا علف ما  قدر انحو 

احتمـال تعر  اؤتء مليون طفـن م  تعـاقـا ف ويز ا     1,5ل ويشيش ألطر من  ( 25) ماليين طفـن 5,5من اينهم  
 ل( 26) األطفال للةيف النفسي مقارنة   يرام

في الما ة من الم اركين عن عمن األطفال  اعت اره آلية   80وفي تقييم مجتمعي أجري مؤخرا، أالغ   - 16
ســـــــــــــــنة    18في المـاـ ة عن زواج األطفـال علف الرمم من أن الســــــــــــــن القـانونـية للزواج اي    45للت،يفف وأالغ  

)قبن األزمة، كان   ( 27) في الما ة تن العنف األسـري   ـكن ملـدر قلف 51لفتيان والفتيا ف وقال   النسـ ة تلف ا
ل وكان اناك انت ــــار كبير للتل ين العنيف قبن ( 28) عاما( 18في الما ة من الفتيا  قد تزوجن قبن ســــن  8,3

 الذين  شي ون  ون رعا ة الوالدينلل ويلزم تحدي  القوانين المتعلقة اتسجين المواليد واألطفال ( 29) األزمة

في الما ة من الســـــــكانل ويحرم ال،طيرون منهم    20ســـــــنة( ألطر من    19تلف    10ويمطن المرااقون ) - 17
ــال عن المجتم ل   ــعورام  اتنفلــــــــ ــاركة المدنيةف وام يبل ون عن  ــــــــ من التعلم وفرص العمن الال ف والم ــــــــ

العمـن وللقتـن أو ائ ـــــــــــــــا ـة، في حين أن الفتيـا   ويتعر  الفتيـان اوجـه خـاص تســــــــــــــت الل األطفـال في  
معرعـــــا  لسطر زواج األطفال، واتتجار اهن ومير  ل  من أ ـــــكال اتســـــت الل والعنف الجنســـــانيينل وقد  

ــ ا  ) ــلوكيا  محفوفة  المساطر كلليا  للت،يفل وكان ال ــــ ــنة(    24تلف    15أفيد  لن المرااقين يتبنون ســــ ســــ
 ل  ( 30) 2015ي ال طالة في عام  الما ة من تجمال في  32,7 مطلون  

من   44ويحـــد  التقرير الـــدوري الســـامس للحكومـــة المقـــدم تلف لجنـــة حقو  الطفـــن  موجـــن المـــا ة   - 18
اتتفاقية ائجراءا   ا  األولوية،  ما في  ل  اعتما  م ــــــــروع قانون حقو  الطفنف وتعدين القانون الجنا ي، 

جراء تقييم  ـــــــــامن للميزانيا  العامة م  مراعاة احتياجا   وقانون الجنســـــــــية وقانون األحوال ال ـــــــــسلـــــــــيةف و 
 األطفال السوريينل 

 __________ 

 المرج  نفسهل (24) 

ل ويقدر أن واحدا من كن  2021ائنسـانية: الجمهورية العربية السـورية،    مكتن تنسـيف ال ـؤون ائنسـانية، لمحة عامة عن اتحتياجا  (25) 
 أربعة عحا ا مسجلين او طفنل

 المرج  نفسهل (26) 

 المرج  نفسهل (27) 

 ل2019حكومة الجمهورية العربية السورية، التقرير الوطني األول عن أادا، التنمية المستدامة )الموجز التنفيذي(،  (28) 

 ل2019تنسيف ال ؤون ائنسانية، لمحة عامة عن اتحتياجا  ائنسانية: الجمهورية العربية السورية، مكتن  (29) 

 ل2019حكومة الجمهورية العربية السورية، التقرير الوطني األول عن أادا، التنمية المستدامة )الموجز التنفيذي(،  (30) 
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، ادأ  الحكومة ووكات  األمم المتحدة التنســــــــيف لةــــــــمان تطبيف التدااير 2020وفي آ ار/مارر   - 19
ا حة  ل وســـــت ـــــكن التدااير الن ـــــطة لمراق ة التلثير الطوين األجن للج19-الوقا ية المطلوبة واتســـــتجا ة ل،وفيد

ل وسيتعين  2024-2022والتسفيف منه واتستجا ة له أولوية في تنفيذ تطار األمم المتحدة اتستراتيجي للفترة  
ــلة لفهم طبيعة ومدى ا ثار المترت ة علف اتحتياجا  ال ال ة األامية  ــة  ا   ــــــ تجراء تقييما  متسلــــــــلــــــ

 والمساعدة في األجن الطوينل

راعاة تطور الحالة والتقدم المحرز والدرور المســـــــــــتفا ةل و ـــــــــــملت  وقد ُوعـــــــــــ  البرنامج القطري  م - 20
األعمال التحليلية التحةـــــيرية م  ال ـــــركاء المعنيين اســـــتعراعـــــا  للبرامج، وتحليال  للمساطر، وم ـــــاورا   

 لوع  نظريا  للت يير واألولويا ، وتحليال لحالة األطفالل 

ــم - 21 ــية في الحاجة تلف عــ ــورة فعالة من ويتمطن أحد الدرور الر يســ ــية  لــ ــاســ ان تقد م السدما  األســ
حي  الت،لفة علف نطا  واســـــ ، نظرا للطبيعة المطولة لعزمة ائنســـــانيةل ومن ثم، ســـــي ـــــد  البرنامج القطري  
ــمو    ــية، والقدرة علف اللـــ ــاســـ ــتعا ة السدما  األســـ ــتجا ة القا مة علف اتحتياجا  واســـ ــلة اين اتســـ علف اللـــ

 س  اتجتماعي لتحقيف نتا ج مستدامة لمللحة األطفالل اتجتماعي اتقتلا ي والتما

وأارز  رر آخر الحاجة تلف اســـــــــــتعرا  كفاءة وفعالية اتتلـــــــــــات  اتجتماعية والمتعلقة ات يير  - 22
الســـلوك،  ما في  ل  ائاالغ عن المساطر و  ـــراك المجتمعا  المحليةل وســـيزيد البرنامج القطري من ثم من 

ة والمتعلـقة ات يير الســــــــــــــلوك المت،ـامـلة والمتـقارـبة األاـدا، لتمكين الـنار من اعتمـا   اتتلــــــــــــــات  اتجتمـاعيـ 
 ممارسا  أسرية محسنة وزيا ة الطلن علف السدما  األساسية،  ما في  ل  التوعية  مساطر األل امل

واليونيســــــف  ويهد، البرنامج القطري تلف احترام حقو  الطفن وحمايتها و عمالها، و عم التزام الحكومة  - 23
، والسطة  ( 31) 2024- 2022 اتفاقية حقو  الطفنل ويواءم البرنامج م  تطار األمم المتحدة اتســـــــــــــتراتيجي للفترة 

، 2025- 2022، وخطة عمن اليونيســف للمســا ن الجنســانية للفترة 2025- 2022اتســتراتيجية لليونيســف للفترة 
ــد المرأة، واتفاقية حقو  األ ـــساص  وي ائعاقة، وأادا، التنمية   ــاء علف جمي  أ ـــكال التمييز عـ واتفاقية القةـ

ــتطبف المعايير والم ا ي الوطنية التي أ رج  ــتدامةل وســ ــها الوطني الطوعي األول  المســ ــتعراعــ تها الحكومة في اســ
ــتدامة لعام  معايير وم ا ي المســــــــــاعدة التي ” ، تلف جانن  2020للتقدم المحرز نحو تحقيف أادا، التنمية المســــــــ

، في تنفيذ البرنامج القطري و عما لتركيزه علف ارامج القدرة علف اللــــــمو  ( 32) “ تقدمها األمم المتحدة في ســــــورية 
 ل ( 2021)  2585م كر وفي تطار قرار مجلس األمن  والتعافي ال 

وتســتند مســااما  اليونيســف في تطار األمم المتحدة اتســتراتيجي وخطط اتســتجا ة ائنســانية تلف  - 24
السـدمـا  اتجتمـاعيـة وقطـاعـا     وتيتهـا في مجـال حقو  الطفـن وميزتهـا النســــــــــــــبيـة و وراـا القيـا ي في ركيزة

تنســيف ال ــؤون ائنســانية الطالثة ومجال المســؤولية عن حما ة الطفنل والم ا ي التوجيهية اي ملــال  الطفن  
ــانية، والنزااة، والحيا ،  ــين، وائ ماج، وائنســــــ ــاواة اين الجنســــــ ــا،، والمســــــ ــلف، وعدم التمييز، وائنلــــــ الفةــــــ

تمكانية حلــــــول جمي  األطفال،     النظر عن جنســــــهم ووعــــــعهم واتســــــتقاللل وتتمطن الر ية في زيا ة 
اتجتماعي اتقتلــــــا ي ومنطقتهم الج را ية ومســــــتوى قدراتهم واأل عا  األخرى السا ــــــة اهم، علف السدما   

 __________ 

مجات  اتحتياجا  الر يســــــية وجوانن   2024-2022حدة اتســــــتراتيجي للفترة  تعكس المجات   ا  األولوية وهيكن تطار األمم المت (31) 
الةــعف للنار في الجمهورية العربية الســورية التي تعتزم األمم المتحدة المســاامة في معالجتها، اســتنا ا تلف تقييما  مســتقلة لجوانن  

 ل“ 2030سورية ” ة الوطنية الةعف، واي تتوافف م  األولويا  الوطنية المدرجة في السطة اتستراتيجي

 ل“ معايير وم ا ي المساعدة التي تقدمها األمم المتحدة في سورية” لم تست ر حكومة الجمهورية العربية السورية   لن  (32) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
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ــانية وفي تحقيف أادا، التنمية  ــمو ، وفي عدم ترك أي طفن خلف الركن لةماثة ائنســـــــــــ القا رة علف اللـــــــــــ
 ز علف الطفنلالمستدامة التي ترك

وســـتنفذ اليونيســـف و ـــندو  األمم المتحدة للســـكان وبرنامج األمم المتحدة ائنما ي ارامج م ـــتركة  - 25
لتحســــــين  ــــــحة األمها  والمرااقا ، وتمكين النســــــاء والفتيا ، وبرامج التعليم المت،امن، والتلــــــدي للعنف 

 الجنساني، وتعزيز توافر البيانا  الملنفة واستسدامهال

ويعزز البرنامج القطري تمكانية الو ـــــــول الموســـــــعة والمنلـــــــفة والمســـــــتمرة وال ـــــــاملة للجمي  تلف  - 26
ــتند  ــ  اتجتماعيل ويسـ ــمو  والتماسـ ــهم في القدرة علف اللـ ــية والحما ة اتجتماعية، مما  سـ ــاسـ السدما  األسـ

ــدما  وق ــتجي ة لللــ ــتنيرة  المساطر ومســ االة للت،يف، ويوفر البرنامج تلف ســــت نظريا  ارنامجية للت يير مســ
 ل( 33) فر ا لالات،ار

 وسيطبف البرنامج القطري استراتيجيا  الت يير التالية: - 27

 البرمجة المنسقة والمتقاربة األادا، لتحسين الفعالية والجو ة، وعلف نطا  أوس ف  )أ( 

ععرا،  اســتراتيجية اتلــال للت يير اتجتماعي وت يير الســلوك تعالج األســ ا  المترا طة ل ) ( 
 والممارسا  اتجتماعية الةارة  لحة األطفال وتعليمهم ونما هم وم اركتهمف

البلد  ال رالا  في ين تطار األمم المتحدة اتستراتيجي التي تطبِّّف أفةن الممارسا  في )ج( 
 ومن جماعا  الممارسين العالمية،  ما في  ل  التعاون  يما اين الدان الجنو  والتعاون الطالثيف

 تسسير قوة األ لة لتوجيه السياسا  والسطط واتستراتيجيا  والبرامج المنلفةف  () 

 لسن الدعم من متسذي القرارا  وأ حا  المللحة لفا دة قةا ا األطفال وم اركتهمف )ه( 

ــاواة  )و(  ــين في جمي  البرامج وكذل  البرامج التحويلية في مجال المســــــــ ــاواة اين الجنســــــــ المســــــــ
 الجنسينل اين

ــية تزاء األطفال في مجال العمن  - 28 ــاســــــــ ولئن كان البرنامج القطري يوا ــــــــــن الوفاء  اتلتزاما  األســــــــ
 ائنساني، ف نه سيتحول نحو:

ارامج أقوى متعـد ة القطـاعـا  لعطفـال والمرااقين، الـذين فـاتتهم تمكـانيـة الو ــــــــــــــول تلف  )أ( 
 ف تمكاناتهم،  سبن سنوا  من األزمة ائنسانية والنزو فالتعلم والفرص األخرى لالز اار والتطور تلف أقل

الربط اين تدااير العمن ائنســــــــــــاني، والتماســــــــــــ  اتجتماعي، والت،يف م  المنا  وبرامج  ) ( 
 تعزيز القدرة علف اللمو ف

ُنهج القدرة علف اللـــــمو  التي تعزز ائنلـــــا، وتتلـــــدى ألوجه الةـــــعف المتعد ة التي  )ج( 
ال األ ـد فقرا وأسـرام عبر  ورة الحياة،  اسـتسدام منظور المسـاواة اين الجنسـين،  ما في  ل   عاني منها األطف

  عم تلميم وتنفيذ نظم حما ة اجتماعية منلفة ومستنيرة  المساطر ومتسقة ومنسقةل

 __________ 

 ل(2015) 2254تم يا م  تطار األمم المتحدة اتستراتيجي،  ستر د عمن اليونيسف  قرار مجلس األمن  (33) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
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 األولويات البرنامجية والشراكات  

 الصحة والتغذية   

لـــــورة منلـــــفة علف خدما   ـــــحية وت ذوية جيدة ســـــيزيد البرنامج من تمكانية حلـــــول األطفال    - 29
وقا رة علف اللــــــمو  ومراعية لالعت ارا  الجنســــــانية واســــــتسدامهال وســــــيتلــــــدى البرنامج للحواجز الر يســــــية 
المستارة: قلة البيانا  واأل لة والســــــــــــياســــــــــــا  واتســــــــــــتراتيجيا  والم ا ي التوجيهيةف وعدم كفا ة الطلن علف 

ــام لة لعدة قطاعا  الرامية تلف النماء في مرحلة الطفولة الم كرةف وعدم كفا ة السدما ف وعـــــعف الروا ط ال ـــ
 أاميتهما ال ال ةل  19-نوعية تقد م السدما  ونظم السدما  وقدرتهما، اللذين ألد  جا حة كوفيد

  وت ــــــمن اتســــــتراتيجيا  الرامية تلف التلــــــدي لهذه الحواجز توليد األ لة واســــــتسدامها، والدعم التقني، - 30
والدعوة، وح ـد الموار  لتهيئة ايئة للسـياسـا  والميزانية ألطر تمكينال وسـيوفَّر الدعم التقني وائمدا ا   يما يتعلف 
ــلة من خدما  الرعا ةل  ــلسـ ــحية األولية عبر سـ ــيط الرعا ة اللـ ــوء الت ذ ة وعالجه وتن ـ  اللقاحا  والوقا ة من سـ

تلف التلثير ت جاايا   عا  للت يير اتجتماعي وت يير الســـلوك وســـتســـعف اســـتراتيجية اتلـــال مت،املة ومتعد ة القطا 
علف معايير وممارســـــا  ا  اء ومقدمي الرعا ةل وســـــيتناول البرنامج اتحتياجا  ائنســـــانية والحاجة تلف الرعا ة  
اللــــحية األولية القا رة علف اللــــمو  في وجه اللــــدما ، م  اتنتقال من نمو ج قا م علف العر  تلف حلول  

 ر استدامة لتحسين الرعا ة اللحية لعطفال و عا ة اناء ثقة المجتمعا  المحليةل ألط 

وسيحد  البرنامج التدااير الرامية تلف تعزيز السدما  وتحسين فعالية م ا را  اتتلال، م  التركيز   - 31
ــيقدم   ــتد الحاجة فيها و يالء ااتمام خاص لعطفال  وي ائعاقةل وســــ ــين علف المجات  التي ت ــــ عم التحلــــ

 اللقاحا  في جمي  أنحاء البلدل وسيكون اناء القدرة علف اللمو  علف مستويي المجتمعا  المحلية والمرافف  
 اللحية أساسيا لتوسي  نطا  الت طية وتحسين استدامة البرنامجل 

 
 التعليم   

مياه واللــــر، اللــــحي  ســــيعزز البرنامج فعالية التعلم في البيئا  المدرســــية الملمونة التي ت ــــمن ال - 32
ــدى البرنامج للعنف في المدارر   ــيتلــــــ ــين وائعاقةل وســــــ ــحية والتي تراعي الفوار  اين الجنســــــ والنظافة اللــــــ
وســـييســـر تقد م الم ـــورة النفســـية اتجتماعية وائحات  تلف خدما  متسلـــلـــة في مجات  اللـــحة العقلية 

لملتحقين  المدارر في التعليم مير الرســــــــــمي والبدنية والت ذ ةل وســــــــــتعطف األولوية لتســــــــــجين األطفال مير ا
والرسـمي ) ما في  ل  مرحلة ما قبن المدرسـة(، وكذل  لتنمية المهارا  الحياتية لتيسـير الم ـاركة اتجتماعية  

 والمساامة في مجتم  ألطر تماسكال  

والنماء  لـورة   وسـيتلـدى البرنامج للحواجز التي تحول  ون اتلتحا   المدارر وال قاء فيها والتعلم - 33
عا لة،  ما في  ل  عدم كفا ة اتســــــــتعدا  للمدارر واللــــــــفو، الدراســــــــيةف وحات  التعطن في مجال العمن  

ــد ــة كوفيـ ــا حـ ــة  جـ ــن المتعلقـ ــات  التعطـ ــا في  لـــ  حـ ــال  19-ائنســــــــــــــــاني ) مـ ــدا  ال،بيرة من األطفـ (ف واألعـ
لللــف الدراســيف والفجوا  في ت ارة كن من الملتحقين  المدارر واألطفال الذين تجاوزوا الســن النظامية  مير

ال ــؤون الجنســانية والســياســا  المعلوما ف ومســتوى نوعية التعليم الرســمي وجدواه األقن من المســتوى األمطنف 
ــاركة المحدو ة لا اء والمجتمعا  المحليةف والتالميذ والمعلمون الذين  عانون   ــيةف والم ـ ور اءة البيئا  المدرسـ

 ية و/أو ائعاقا  و/أو سوء اللحة والت ذ ةل من اللدما  النفس
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وتتمطن اتســــتراتيجيا  الر يســــية في الدعوة المرت،زة تلف األ لة والمســــتنيرة  المساطر والدعم التقنيف   - 34
ــتفا ة من  ــدما  وتعزيز نظام معلوما  ت ارة التعليمف واتســـ ــتجا ة لللـــ وتعزيز قدرة النظام التعليمي علف اتســـ

  الدعم المجتمعي لتحسين نوعية التعلم ) ما في  ل  التعلم عن  عد والتعلم الذاتي(ف وتعزيز  ال رالا  و  كا
التماســ  اتجتماعيل وُتدعم أ ةــا خطط تحســين المدارر والمناطف التعليمية  ا  اللــلة  الســيا  وال ــاملة  

ظن السدما  وائمدا ا   للجمي ف وبرامج تطوير المعلمينف والسدما  المت،املة في المدارر والمرالزل وســــــــــــت 
  الالزمة لالستجا ا  ائنسانية استراتيجية اامةل

 
 حماية الطفل   

ســـــيعزز البرنامج النظم علف جمي  المســـــتويا  لحما ة الفتيا  والفتيان والنســـــاء ممن يهد ام خطر   - 35
اســـا  والقوانين  التعر  لجمي  أ ـــكال العنف وائامال و ســـاءة المعاملة واتســـت اللل وت ـــمن الحواجز الســـي 

التي عفا عليها الزمنف والر ـــــــــــــد و  ارة المعلوما   ما  قن عن المســـــــــــــتوى األمطنف وعدم كفا ة القوة العاملة  
اتجتماعيةف وانت ار المعايير والممارسا  الةارة،  ما في  ل  عدم المساواة اين الجنسين والعنف الجنسانيل 

تعلف  حما ة األطفال ور ــد اتنتهالا  الجســيمة المرت، ة عــد وســتفي اليونيســف  التزاماتها األســاســية  يما ي 
األطفال في النزاع المســــــــــــــل  وائاالغ عنها،  ما في  ل   يما يتعلف اتجنيد األطفال واســــــــــــــتسدامهم واألطفال  

 ل( 34) المحتجزين، والتلدي ألي من اذه اتنتهالا 

ــتجا ة للطواري اتعزيز   - 36 ــيربط البرنامج اتســــــ ــتراتيجيا  تقد م الدعم التقني  و  النظملوســــــ ــمن اتســــــ ت ــــــ
ــتراتيجيا  لحما ة   ــياســـــا  واســـ ــاتية،  ما في  ل  وعـــــ  ســـ ــياســـ والدعوة من أجن تجراء ت ييرا  ت ـــــريشية وســـ
الطفــن، ومن أجــن تعزيز القوة العــاملــة في ميــدان الســدمــة اتجتمــاعيــة لتوفير الســدمــا  في مجــات  الوقــا ــة  

 يما يتعلف اتقد م   ( 35) طا  واســــــــــ ل وســــــــــيســــــــــتهد، تعزيز النظم وتنمية القدرا واتســــــــــتجا ة والترويج علف ن 
الســدمــا  اتجتمــاعيــة ال ــال ــة األاميــة تلبيــة اتحتيــاجــا  ومعــالجــة جوانــن الةــــــــــــــعف لعطفــال والمجتمعــا  
ــ  اتجتمــاعي وتعزيز حقو  األطفــال   المحليــة وتعزيز قــدرتهم علف اللــــــــــــــمو ، وكــذلــ  النهو   ــالتمــاســـــــــــــ

سـيتحول أ ةـا نحو نهج ألطر ت،امال واتسـاما  الطا   المحلي  سـتجين للعق ا  المتعد ة التي او  وحمايتهمل و 
تعو  قدرة األطفال علف اللــــــمو  ويســــــتفيد من النظم المحلية من أجن التعافيل وســــــيكون اناك تركيز علف 

جتماعية وعمن من  العنف عـــــــد األطفال والتلـــــــدي لهف والعنف الجنســـــــانيف وقةـــــــاء األحداثف والرعا ة ات
 ارة الجيـدة للحـات  وتوفير مجموعـة مت،ـاملـة من خـدمـا  حمـا ـة الطفـن  ا  النوعيـة ائاألطفـال، من خالل  

م الدعم في اقتفاء أثر األسـر ولم  ـملها،  الجيدة علف مسـتويا  البلد والمحافظا  والمجتمعا  المحليةل وسـيقدَّ
من رعا ة الوالدين ) من فيهم األطفال مير الملـــــــــحوبين والرعا ة األســـــــــرية والمجتمشية لعطفال المحرومين  

ــحة العقلية  ــي اتجتماعي وائحات  تلف خدما  اللــ ــيكون الدعم النفســ ــلين عن  ويهم(ل وســ اذويهم والمنفلــ
 المتسللة أمرا أساسيا أ ةال 

وسـيكون من الةـروري وعـ  اسـتراتيجية مت،املة تتلـدى للمعايير والسـلوكيا  اتجتماعية السـلبيةل  - 37
ومن خالل التلزر ال ــــامن لعدة قطاعا ، ســــيوســــَّ  نطا  وحجم التطقيف   ــــلن مساطر األل ام، فةــــال عن 

تقدم خدما  مركزة مهارا  تن ـــــئة األطفال والتعلم الملمون في األمالن الرســـــمية ومير الرســـــمية وحولهال وســـــ 
 __________ 

 ل(2005) 1612 موجن قرار مجلس األمن  (34) 

ســتركز تنمية قدرا  المؤســســا  الوطنية علف القدرا  الةــرورية لل ا ة لتحســين التقد م الم ا ــر للسدما  األســاســية للنار واألطفال   (35) 
 ين و عم التقيد  اتلتزاما  الدوليةلالمحتاج

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
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لعطفال المتةــــــــررين من األزمة وميرام من األطفال الةــــــــعفاء لل ا ة،  من فيهم  وو ائعاقة، في المناطف  
 الريفية والةشيفةل 

 
 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية    

مونة، ســـيتلـــدى البرنامج للحواجز التي تحول  ون تمكانية الحلـــول علف المياه المدارة  لـــورة مل - 38
ومرافف اللــر، اللــحي األســاســية، وممارســا  النظافة اللــحية الســليمة،  ما في  ل  اتفتقار تلف البيانا  
ال،ــاملــة والمقــدمــة في حينهــا تتســا  القرارا ف ومحــدو  ــة توافر العــاملين في القطــاع ومهــاراتهم من أجــن ت ارة  

 كا  المياه واللـــــر، اللـــــحي المتةـــــررةف  العمليا  واللـــــيانة المســـــتدامتين والقا رتين علف اللـــــمو ف و ـــــ 
 وانسفا  ترتين أولويا  النظافة اللحية لدى األسرل

وت ــــــــمن اتســــــــتراتيجيا  البرنامجية اناء القدرا  و ســــــــداء الم ــــــــورة التقنية  يما يتعلف اتوليد األ لة   - 39
ت،لفة من خالل ت ـــــالحا   وتحليلها، والتسطيط والتنســـــيف، والتنفيذ وائ ارةف وتقد م خدما  فعالة من حي  ال

البنف التحتية الحيوية وتلايلها وت،ييفها م  ت ير المنا ف و ـــــــــراء الســـــــــل  والسدما ل وســـــــــتعزز اســـــــــتراتيجية  
اتتلـــــال المت،املة للت يير اتجتماعي وت يير الســـــلوك الممارســـــا  الجيدة ل ســـــن اليدين، والنظافة اللـــــحية  

 ةــــا  ــــيانة مرافف المياه واللــــر، اللــــحي والنظافة  واللــــحة أثناء الحي ، ونظافة الرعــــ ل وســــت ــــمن أ
اللـــــحية في المدارر، والمرافف اللـــــحية واألســـــر المشي ـــــية علف أســـــس قا رة علف اللـــــمو  في وجه ت ير  
المنـا ، م  تيالء ااتمـام خـاص للفتيـا  واألطفـال األلطر عــــــــــــــعفـا،  من فيهم األطفـال  وو ائعـاقـة، وكـذلـ  

 ل19-الناجمة عن كوفيد اتستجا ة لالحتياجا  ائعا ية

وســيوا ــن البرنامج  عم تنســيف قطاع العمن ائنســاني واتســتجا ة ائنســانية  طريقة نزيهة وحيا  ة   - 40
ومســــــتقلة و ــــــاملة للجمي ل وســــــتربط اســــــتراتيجيا  اســــــتعا ة النظم والقدرا  و عا ة التلاين اين أادا، العمن  

ــمو  عن طريف ال ــاني وأادا، القدرة علف اللــ ــتطمارا ، ائنســ ــمول الجمي  في اتســ ــا، و ــ تلليد علف ائنلــ
 والم اركة المحلية في اتسا  القرارا ، والليانة ووع  النظم القا رة علف اللمو  في وجه ت ير المنا ل

 
 تنمية قدرات المراهقين ومشاركتهم    

ســـــنوا    10رام اين  تراو  أعمات ســـــيســـــتفيد البرنامج من النظم القا مة للو ـــــول تلف المرااقين الذين   - 41
ــعفهم وتوترام،   19 و ــتهد، الحد من عــــ ــعفاء منهم ) من فيهم  وو ائعاقة(، واو  ســــ ــة الةــــ ــنة، وخا ــــ ســــ

 وتحسين قدرتهم علف اللمو  وزيا ة فر هم في الم اركة والتسا  التعلم والمهارا ل

ياســـا  والسطط  وتركز اتســـتراتيجيا  علف ت ماج جدول أعمال يركز علف المرااقين في جمي  الســـ  - 42
والسدما  لةـــــمان الو ـــــول المنلـــــف وال ـــــامن للجمي  تلف ا ليا  والمنلـــــا  من أجن الم ـــــاركة والتعلم 
ز الهيالن القا مة، مطن مرالز التعلم المت،املةل  وتنمية المهارا ، مما  ســــهم في التماســــ  اتجتماعيل وســــتعزَّ

ــاركة ات ــا الم ـ ــاملة لعدة قطاعا  أ ةـ ــتراتيجية  ـ ــتتي  اسـ ــتت ـــج   وسـ جتماعية والمدنية والرقمية للمرااقين وسـ
علف التعاون م  ال ـــ ا    ـــلن المســـا ن التي تؤثر فيهمل وســـيجري التنســـيف م  مستلف القطاعا  من أجن  
زيا ة تمكانية الحلــول علف خدما  اللــحة البدنية والعقلية والتعليم والحما ةل وســتمكن النهج المبت،رة وزيا ة  

 قران، وت سيما  النس ة تلف الفتيا ، المرااقين من ت جا  فر هم  لنفسهمل  استسدام مجموعا  األ
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 اإلدماج االجتماعي   

ــيســـــتهد، البرنامج - 43 ــســـــا  وا ليا  للتلـــــدي  فعالية ألوجه الةـــــعف المستلفة التي   ســـ تعزيز المؤســـ
ســــــياســــــا  من أجن توفير خدما   يواجهها األطفال األلطر حرمانا من خالل توليد األ لة والدعوة تلف وعــــــ  

اجتماعية ألطر  ــموت للجمي  و نلــافا وجو ة، تعــافة تلف اســتجا ة جها  العمن ائنســاني في مجال الحما ة  
اتجتماعيةل وت ــمن الحواجز الر يســية تجز  نظام الحما ة اتجتماعية القا م علف  ــعيد الســياســا  والبرامج 

ارا  في األطفالف واتفتقار تلف ايانا  وتحليال   ا   ــلة لالســتر ــا  وائ ارةف وعدم كفا ة وفعالية اتســتطم
اها في وعــ  الســياســا ف واتفتقار تلف منهجيا  موحدة لقيار فقر األطفالف واتفتقار تلف نظام لر ــد فقر  

عامة في  األطفالل وينســـف البرنامج عمن اليونيســـف في مجالي توليد األ لة والدعوة  يما يتعلف    ارة المالية ال
 جمي  المجات  البرنامجيةل 

وت ـــــمن اتســـــتراتيجيا  تقد م الدعم التقني لتلـــــميم وتنفيذ نظام وطني لر ـــــد فقر األطفال وبرامج  - 44
للحما ة اتجتماعية تركز علف الطفن وت،ون  ــاملة للجمي  ومت،املة وتلخذ في اتعت ار اتحتياجا  المحلية  

ــين ت ارة المالية العامة، والتقييم  للمجتمعا  المحليةف ونقن المعار  ــا  العالمية  عما لتحســـ ــن الممارســـ ، وأفةـــ
والميزنة واتســــــــتطمار المال مين لعطفالف وتوفير الحما ة اتجتماعية ائنســــــــانية لعطفال األلطر تةــــــــررا من 

الحما ة اتجتماعية    جراء األزمة ائنسانية، وت سيما األطفال  وو ائعاقةف والمساعدة التقنية لتعزيز قدرة نظام
ل وســــــــيدعم البرنامج  19-علف اتســــــــتجا ة لللــــــــدما  في عــــــــوء آثار من قبين التراج  اتقتلــــــــا ي وكوفيد

ــلن   ــد والتقييمل ومن  ـ ــلة علف الر ـ ــركاء الوطنيين  وي اللـ ــتطمار الفعال في األطفال وتعزيز قدرا  ال ـ اتسـ
د جهو  الدعوة تلف اســــــــتطمارا   توليد األ لة  يما يتعلف  فقر األطفال وعدم المســــــــاواة اي  ن الجنســــــــين أن ُير ــــــــِّ

 متماسكة ومتعد ة القطاعا  في مجال الحما ة اتجتماعيةل 

 
 القدرات الخاصة بالتصدي لحاالت الطوارئ والتنسيق الميداني   

تدمج القدرا  السا ــــة  التلــــدي لحات  الطواري والتنســــيف واتســــتجا ة في البرامج، م  توفير  - 45
رمة للقيام  لعمال التنســــــــيف العامل وســــــــيجري تحدي  منلــــــــة المكتن القطري السا ــــــــة  التلان  قدرة متف

لحات  الطواري  لـورة مسـتمرةل وسـتسـاام اليونيسـف في وثيقتي اللمحة العامة عن اتحتياجا  ائنسـانية 
ن ائنســانية، وخطة اتســتجا ة ائنســانية الســنويتين،  قيا ة منســف ال ــؤون ائنســانية ومكتن تنســيف ال ــؤو 

م  موا لة قيا ة قطاعا  الت ذ ة، والمياه واللر، اللحي والنظافة اللحية، والتعليم ومجال المسؤولية  
عن حما ة الطفنل وســـتفي اليونيســـف  اتلتزاما  األســـاســـية تزاء األطفال في مجال العمن ائنســـاني عبر 

ــتركــة اين القطــاعــا  المتمطلــة ف  ــ   القطــاعــا  وعبر األولويــا  الم ــــــــــــ ي الحمــا ــة اتجتمــاعيــة، والتمــاســـــــــــــ
اتجتماعي، والمســـــاواة اين الجنســـــين، م  اتلتزام  م ا ي العمن ائنســـــاني المتمطلة في ائنســـــانية والنزااة  

 والحيا  واتستقاللل 
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 )أ(جدول موجز للميزانية   

 ) لت،  وترا  الوت ا  المتحدة(  
 المجموع الموار  األخرى  الموار  العا  ة العنلر البرنامجي

 959 13 250 13 709 اللحة والت ذ ة    
 459 11 750 10 709 التعليم

 171 2 415 1 756 حما ة الطفن
 738 13 250 13 488 المياه واللر، اللحي والنظافة اللحية

 370 1 835 535 تنمية قدرا  المرااقين وم اركتهم
 919 1 250 1 669 ائ ماج اتجتماعي

 076 2 500 1 576 فعالية البرنامج
 692 46 250 42 442 4 المجموع 

 
مليون  وتر موزعــا علف   453تمويــن حــات  الطواري مير مــدرج في اــذا الجــدولف ومن المتوق  أن يبلغ مبل ــا قــدره   )أ( 

 جمي  البرامجل
  

 إدارة البرنامج والمخاطر  

البرنامج القطري م  السـلطا  الوطنية  ا  اللـلة وايئة التسطيط والتعاون  تتولف اليونيسـف تنسـيف  - 46
الدولي، وســـــيقوم ال ـــــركاء الوطنيون والدوليون المعنيون اتنفيذهل و  ا لزم األمر،  مكن اتســـــتعاعـــــة عن  ل  

ســــــــتجا ة   قيام اليونيســــــــف  التنفيذ الم ا ــــــــر لجزء من البرنامج أو للبرنامج  للمله، لتمكين اليونيســــــــف من ات
لحات  القوة القاارةل وسـتسـعف اليونيسـف أ ةـا تلف الحلـول علف الدعم التقني، عند اتقتةـاء، من السبراء  
اتســــت ــــاريين والمؤســــســــا  علف اللــــعد الوطني وائقليمي والدولي، وكذل  من المكتن ائقليمي لليونيســــيف 

 لل ر  األوسط و مال أفريقيا ومقر اليونيسفل

ــكـن اـذه ا - 47 ـــية للمســــــــــــــاءـلة أمـام المجلس التنفـيذي عن مواءمـة النـتا ج  وت ــــــــــــ لوثيقـة الوحـدة الر يســــــــــــ
الموار  المسلــــــلــــــة للبرنامج علف اللــــــعيد القطريل وير  في ســــــياســــــا  و جراءا  المنظمة  لــــــد   م  

البرامج والعمليا  و ــف لجوانن مســاءلة المديرين علف اللــعيدين القطري وائقليمي وعلف  ــعيد المقر  
  البرامج القطريةل يما  ستل 

ومن المرج  أن يواجه تنفيذ البرنامج القطري مساطر ت ــــــ يلية وبرنامجية كبيرة تتلــــــن أســــــاســــــا   - 48
ابيئة الت ـــــ ينل وســـــيجري تقييم المساطر مرتين علف األقن في الســـــنة نظرا لعدم اســـــتقرار الحالةل وســـــتنفذ  

يف علف  ــــــــــعيد البلدل وتجم  تدااير خطة لتسفيف المساطر في جمي  مناحي الوجو  الميداني لليونيســــــــــ 
التسفيف اين تعزيز القدرا  و جراءا  المراق ة البرنامجية والمالية وائ ــــــــــــرا، وائجراءا  التلــــــــــــحيحيةل  
ــسم المفري والركو    ــتمرار األعمال العدا ية واألزمةف والتةــــــــــ ــية اســــــــــ ــمن المساطر السارجية الر يســــــــــ وت ــــــــــ

لمحدو ة لل ـــــــركاءف والتعقيد والمساطر المالية في تقد م اتقتلـــــــا يف وتقلن أســـــــعار اللـــــــر،ف والقدرا  ا
الدعم والمســــــــــــــاعدةف واألوبئةف وت ير البيئة والمنا  وعــــــــــــــعف ت ارة الموار  الطبيشيةف والظرو، التي تقيد 

 تمكانية ت لال المساعدا  ائنسانيةل 
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ا علف اللــــــمو  م  وت ــــــمن تدااير التسفيف أ ةــــــا تعزيز تلان النظم والمجتمعا  المحلية وقدرته - 49
ــراك   ــتجا ة لها، وائاالغ عن المساطر و  ـــــ ــداا واتســـــ ــانية وتقييمها ور ـــــ ــؤون ائنســـــ ــيف ال ـــــ ــلة تنســـــ موا ـــــ
المجتمعا  المحلية تم يا م  سياسة اليونيسف   لن المساءلة أمام السكان المتةررينل وست ارك اليونيسف 

المشي ـــية  حي  تنفَّذ البرامج وفقا لالحتياجا    لـــورة م ا ـــرة، قدر ائمكان، م  المجتمعا  المحلية واألســـر 
ــا عند تجراء التقييما ، وتحديد أولويا  اتحتياجا ،   ــتطبف تل  الم ا ي أ ةــــ ــانيل وســــ وم ا ي العمن ائنســــ
وتحديد الفئا  الســــكانية والمواق  الج را ية لتقد م المســــاعدةل وســــتبذل العنا ة الواج ة الم ــــتركة اين الوكات   

النظر في تقـد م المســـــــــــــــاعـدة في المواق  التي توجـد فيهـا ا عـاءا  موثوقـة  حـدوث انتهـالـا    ت ا كـان  جري 
 لحقو  ائنسان أو للنظامين األساسي وائ اري لمويفي األمم المتحدةل

وسـينفَّذ البرنامج أ ةـا  ما يتواءم م  سـياسـا  اليونيسـف وآلياتها المتلـلة  من  اتسـت الل واتنتهاك   - 50
 وحما ة األطفال، والحما ة البيئية واتجتماعيةلالجنسيين،  

وســـتعالاج المساطر الداخلية، مطن نقل الموار ، من خالل اســـتراتيجية لتعبئة الموار  ت ـــمن التموين  - 51
من ملــــــــا ر متنوعةل وســــــــتسفف المساطر المتلــــــــلة  ائ ارة والمســــــــاءلة عن التحويال  النقد ة وتحويال  

ــتسدام ــيا  المحلي،  التعاون م    ائمدا ا  من خالل اســـــ ــف للتحويال  النقد ة، وت،ييفه م  الســـــ النهج المنســـــ
وحدة ت ارة المساطر التا عة لمكتن منســـــف األمم المتحدة المقيمل وي ـــــمن  ل  التدرين، تلف جانن ائ ـــــرا،  

ــيي  ن من اليقظ واســـتسدام نظام الم ـــتريا  العالمي لليونيســـيفل وســـتسفف مساطر اتســـت الل واتنتهاك الجنسـ
 خالل خطة سنوية للوقا ة واتستجا ة  النس ة تلف المويفين وال ركاء المعنيينل 

 
 الرصد والتعلم والتقييم  

ــتراتيجي  - 52 ــيواءم م  تطار األمم المتحدة اتســـ ــتند الر ـــــد والتقييم تلف تطار النتا ج والموار  وســـ ــيســـ ســـ
نا  حالية وتمطيلية وطنيا تتســـــــــم  الدقةل  وخطة التقييم المحد ة الت،اليفل ومن اللـــــــــعن الحلـــــــــول علف ايا

وســـــتقوم اليونيســـــف من ثم  اســـــتطمارا  لزيا ة توافر البيانا  وقيار التقدم المحرز نحو تحقيف أادا، التنمية 
ــانية في   ــتراتيجية لليونيســـــيفل وتنظر المؤ ـــــرا  ائنســـ ــتدامة ومجات  األادا، الوار ة في السطة اتســـ المســـ

األطفال في مجال العمن ائنســـــــاني واي تواءم م  خطة اتســـــــتجا ة ائنســـــــانيةف  اتلتزاما  األســـــــاســـــــية تزاء
 وأادا، السنوا  الطالث اي مؤقتة  الةرورةل

وســــــتوا ــــــن نظم الر ــــــد المعززة تقييم الت يرا  في حالة األطفال وزيا ة اســــــتسدام الت،نولوجيا في  - 53
ين تطار األمم المتحدة اتســـــتراتيجي،   ـــــلن   الوقت الحقيقيل وتعمن اليونيســـــف  التنســـــيف م  الحكومة، في

النهج المت عة في جم  البيانا  وتحليلها ور ــــــــداا واســــــــتسدام األ لة لتعزيز ائنلــــــــا،ل وت ــــــــمن ملــــــــا ر  
البيانا  التقييما  الســريعة، والدراســا  اتســتقلــا ية، والبيانا  ائ ارية، ونظم المعلوما  السا ــة  ال ــركاء  

ــلة، وال ــد آليا  اليونيســـــف و ـــــركا ها، ونظم األطرا،  الوطنيين  وي اللـــ  ح  والتقييمل وت ـــــمن آليا  الر ـــ
 الطالطة المستقلة، وتعليقا  المجتم  المحلي، والمساءلة أمام السكان المتةررينل
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 المرفق
 )أ(إطار النتائج والموارد  

  
 2024كانون األول/ديسمبر  31 - 2022تموز/يوليه  1لليونيسف، برنامج التعاون القطري  -الجمهورية العربية السورية 

 40 و 39 و 36 و 34 و 31 و 29 و 26 و 23 و 19 و 17 و 15-12 و 10-6 و 3-1: الموا  اتفاقية حقوق الطفل
 “2030سورية ”: السطة اتستراتيجية األولويات الوطنية

 2-6و  1-1-6و   3-5ج و -5و   1-5أ و -4و   7-4و  5-4و   2-4و  1-4و  2-3و   1- -3و   8-3و  2-3و   2-2  و -1و  4-1و   3-1:  أهداف التنمية المستدامة
 18-17و  6-17و  3-17و  7-16و  3-16 و 2-16و  1-16  و - 6و  3-6و 

 :نتائج إطار األمم المتحدة االستراتيجي التي تشارك فيها اليونيسف
 :2024 حلول نها ة عام 

 الو ول المنلف وال امن للجمي  والملمون تلف السدما  األساسية الجيدةلتحسين تمكانية   - 1
 المنلف وال امن للجمي ل تحسين تمكانية و ول النار، وخا ة ألطرام ععفا، تلف خدما  الحما ة اتجتماعية، وسبن الشيش المستدامة، والتعافي اتجتماعي اتقتلا ي - 2
 للنازحين والعا دين والمجتمعا  المتةررةلتحسين الظرو، المشي ية  - 3
 تعزز قدرة األ ساص الةعفاء علف اللمو  من خالل زيا ة قدرة المؤسسا  علف اتستجا ة في تسطيط السدما  وتقد مهال - 4

 5-1: 2025-2022مجاالت األهداف ذات الصلة في خطة اليونيسف االستراتيجية للفترة 
 

  

 لعن الحلول علف ايانا  محدثة وموثوقة للبلد  لسرهل ولذل  ف ن خطوي األسار واألادا، المقدمة مؤقتة أو اي ت تزال قيد التحديدجعن السيا  القطري من ال )أ(  
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األمــم  ــار  تطـــــ ــا ــج  ــتـــــ ن
 نتا ج اليونيسف المتحدة اتستراتيجي  

ــــــار  ــــــية وخطوي األســــ ــــــرا  التقدم الر يســــ مؤ ــــ
 البرنامج القطري ائر ا  ةنواتج   وسا ن التحقف  واألادا،

ال ـركاء الر يسـيون، أطر  
 ال رالة

الموار  ائر ا  ة حسن نتا ج البرنامج القطري: 
ع( والموار  األخرى )م أ(  الموار  العا  ة )م

  وترا  الوت ا  المتحدة( ) لت،
 المجموع  م أ  م ع

         
 ستفيد المزيد من األطفال   - 1 4 و 3و  2و  1

ــ ار   حديطي الوت ة واألطفال اللـ
ألطرام   والمرااقين، وخـــــا ــــــــــــــــــة 
ــة للسطر، من خــدمــا    عرعـــــــــــــ
اللــــــــــــــحـة والت ـذ ـة المنلــــــــــــــفـة  
عبر  اللــــــــــــــمو   علف  ــا رة  والقـــــ

 سلسلة من خدما  الرعا ةل

النســــــــــــــ ـــة المئويـــة لعطفـــال الـــذين تراو  
 ــــــهرا الذين  جري   11 و 0أعمارام اين 

تطشيمهم اطالث جرعا  من لقا  السنا   
الســــــــــــــعــال الــد كي/أو اللقـا     -ال،زاز   -

 السماسي الت،افؤ، علف المستوى الوطني 

 في الما ة 68(: 2020خط األسار )

 الما ة في 90(: 2024الهد، )
 

ــال  ون  األطـفـــــ ــا   و ـيـــــ ــدل  ســـــــــــــــن  مـعـــــ
 السامسة*

  000ل،ن    23,7(:  2018خط األسـار )
 مولو  حي 1

( ــن    21(:  2024اـلهـــــــد،    1  000ـل،ـــــ
 مولو  حي

 
النســــــــــــــ ـــة المئويـــة لعطفـــال  ون ســــــــــــــن 

 السامسة الذين  عانون من التقزم

 في الما ة 12,6(: 2018خط األسار )

 الما ة في 7,6(: 2024الهد، )
عــد  األطفــال الــذين تتراو  أعمــارام اين  

 ــــــــــــــهرا الــذين يتلقون  59  ــــــــــــــهور و 6
 الم ذ ا  الدقيقةمسحو  

 462 863(: 2019خط األسار )

 850 000(: 2024الهد، )

ــارير وزارة   تقـــ
 اللحة

ــياســـــــــــا  واســـــــــــتراتيجيا    1-1 ُتعتمد ســـــــــ
 ــــــــــــــحيـة وت ـذويـة مال مـة للطفـن ومراعيـة 

 للمنظور الجنسانيل

ز خــدمــا  الرعــا ــة اللــــــــــــــحيـــة  1-2 تعزَّ
ــحية وخدما  الت ذ ة  األولية وائحالة اللــــــ
لتوفير خــدمــا  منلــــــــــــــفــة وعــاليــة التــلثير 
وعالية الجو ة لعطفال عبر ســـــــــلســـــــــلة من 

 خدما  الرعا ةل 

مقــــــدمي  1-3 من  وميرام  ا  ــــــاء  يتمت  
الرعا ة  المعرفة والداف  الالزمين للحلـــول  

 علف السدما  اللحية والت ذويةل

ــاء في الحات     1-4 يتمكن األطفال والنســــ
ــانية من الحلــــــــــــول علف السدما    ائنســــــــــ

 اللحية والت ذويةل 

  :وزارا 

 اللحة •

ــاـلي   • الـعـــــ الـتـعـلـيـم 
 وال ح  العلمي

 ائعالم •

ــط   ــيـ الـــتـــســـطـ ــة  اـــيـــئـــــ
 والتعاون الدولي

ــة  الســــــــــــــوريـــــ ــة  اـلهــيئـــــ
األســـــــــــــــرة  ل ـــــــــــــــؤون 

 والسكان

األمــــــــــــم   وكـــــــــــــات  
 المتحدة  ا  الللة

األحـــــــمــــــر  الـــــــهـــــــالل  
 العربي السوري 

ــر   ــيـ مـ ــا   ــمـــــ ــظـ ــنـ ــمـ الـ
الحكوميـــة/المنظمـــا   
الــــحــــكــــومــــيـــــــة   مــــيــــر 

 الدولية  ا  الللة

ــاص   ــســـــ الـ ــاع  ــطـــــ ــقـ الـ
 الللة  و

ال حطيــــــة  المنظمــــــا  
  ا  الللة 

ائعــالم  وســـــــــــــــــــــا ــط 
 الللة  ا 

709 250 13 959 13 

يتمكن المزيـد من الفتيـا    - 2 4 و 3و  2و  1
والفتيان، وخا ــة ألطرام عــعفا،  
من الو ــــــــــول تلف ارامج التعليم  
وتنمية المهارا  الملمونة والجيدة 

 وال املة للجمي ل 

المعــــدل ائجمــــالي لاللتحــــا   ــــالمــــدارر  
 اتاتدا ية )حسن الجنس والمحافظة(*

  77,11  :( )تناث(2021خط األســــــــار )
 في الما ة

ــار     77,11  :( ) كور(2021)خط األســـ
 في الما ة

في المــا ـة   95  :( )تنـاث(2024الهــد، )
ــهـــم   ــنـ ــاث    3)مـ ائنـــــ مـــن  ــة  ــا ـــــ ــمـــــ الـ فـــي 

نــــــــــــــــــظــــــــــــــــــام 
ــا    مــــعــــلــــومـــــ
 ت ارة التعليم 

ــر  ــاريــــــــ ــقــــــــ تــــــــ
تنســيف قطاع 

 التعليم

ــدرا    2-1 والـقـــــ ــة  الـتـعـلـيـمـيـــــ الـنـظـم  ز  تـعـزَّ
المؤســــســــية من أجن تحســــين األ لة وكذل   
الت ـريعا  والسـياسـا  وال ـرالا  و ـ كا  

الملــــــــــــــلحـة المســــــــــــــتنيرة  عم أ ــــــــــــــحـا   
  المساطرل

تحسن نتا ج تعلم األطفال في ايئا    2-2
 تعليمية ألطر فعاليةل

  ـــــــــــــــــارك األطفــــال مير الملتحقين   2-3
 المدارر واألطفال المتةـــــــــــررين من جراء  

 :زارا و 

 التعليم •

 الطقافة •

ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون  •
 اتجتماعية والعمن

ــط   ــيـ الـــتـــســـطـ ــة  اـــيـــئـــــ
 والتعاون الدولي

 

709 750 10 459 11 



 

 

 
E

/IC
E

F
/2

0
2

2
/P

/L
.1

8
 

2
2

-0
5

7
2

5
 

1
6

/1
9

 

األمــم  ــار  تطـــــ ــا ــج  ــتـــــ ن
 نتا ج اليونيسف المتحدة اتستراتيجي  

ــــــار  ــــــية وخطوي األســــ ــــــرا  التقدم الر يســــ مؤ ــــ
 البرنامج القطري ائر ا  ةنواتج   وسا ن التحقف  واألادا،

ال ـركاء الر يسـيون، أطر  
 ال رالة

الموار  ائر ا  ة حسن نتا ج البرنامج القطري: 
ع( والموار  األخرى )م أ(  الموار  العا  ة )م

  وترا  الوت ا  المتحدة( ) لت،
 المجموع  م أ  م ع

 ائعاقة(  وا 
في المــا ــة    95  :( ) كور( 2024الهــد، ) 

الــــــذكور  وي   3)منهم   من  ــا ــــــة  المــــ في 
 ائعاقة( 

 
معـدت  النجـا  في اتمتحـانـا  الوطنيـة  
 في نها ة التعليم اتاتدا ي )ســـــــــــــنة واحدة

سـنوا  تلف    10سـنوا ( والطانوي ) 9تلف  
 سنة(، حسن الجنس 12

 
 التعليم اتاتدا ي

في الما ة    81,7(:  2020خط األســار )
 في الما ة ) كور( 70,7)تناث(/

( ــا ـــــــة    83(:  2024الـــهـــــــد،  الـــمـــــ فـــي 
 في الما ة ) كور( 73)تناث(/

 
 التعليم الطانوي 

في الما ة    73,1(:  2020خط األســار )
 في الما ة ) كور( 61,9)تناث(/

( ــا ـــــــة    75(:  2024الـــهـــــــد،  الـــمـــــ فـــي 
 في الما ة ) كور( 65)تناث(/

مـن  ــد  مـتـزايـــــ ــد   عـــــ ـفي  اـلطـواري  ــات   حـــــ
ــول علف التعليم مير  ــا  التعلم للحلـ منلـ

 النظامي وتنمية المهارا  الحياتيةل

األمــــــــــــم   وكـــــــــــــات  
 المتحدة  ا  الللة

األحـــــــمــــــر   الـــــــهـــــــالل 
 العربي السوري 

ــر   ــيـ مـ ــا   ــمـــــ ــظـ ــنـ ــمـ الـ
 الحكومية/

ــر   ــيـ مـ ــا   ــمـــــ ــظـ ــنـ ــمـ الـ
ــدوليــــــة   الــــ ــة  الحكوميــــ

  ا  الللة

القطــــاع الســــاص  و  
 الللة

ال حطيــــــة  المنظمــــــا  
 الللة ا  

وســــا ط ائعالم  ا   
 الللة

        

ــان  - 3 4و  3و  2و  1 ــد من الفتيـ يتمت  المزيـ
والفتيـــــا   ـــــالحمـــــا ـــــة من جمي   
أ ـــــــكال العنف وائامال وســـــــوء 

 المعاملة واتست اللل

عـــد  األمهـــا  وا  ـــاء ومقـــدمي الرعـــا ـــة 
ــول تليهم من خالل ارامج  الذين تم الو ـــ
ــئة األطفال المدعومة   ــلن تن ــ التطقيف   ــ

 من اليونيسفف

 0(: 2021خط األسار )

 120 000(: 2024الهد، )
عـد  الفتيـا  والفتيـان الـذين يتعرعــــــــــــــون  
للعنف والذين تلـــن تليهم  وا ر اللـــحة 

العمــــن اتجتمــــاعي أو العــــدالــــة/تنفـــا    أو
 القانون المدعومة من اليونيسف

 0(: 2021خط األسار )

( في   10)  20  000(:  2024الهـــــــد، 
في   50المــا ــة منهم أطفــال  وو تعــاقــة( )

 الما ة من الفتيا (

ــر  ــاريــــــــ ــقــــــــ تــــــــ
اـلـيوـنيســــــــــــــف  

 و ركا ها

ــاتية   3-1 ــياســ ــريشية والســ ز األطر الت ــ تعزَّ
ــية   ــســـــ ــاءلة، والقدرة المؤســـــ وائ ارية، والمســـــ
الوطنية لمن  تعر  الطفن للعنف و ســــــاءة 
ــدى   ــت الل وائامال وتتلــــــ المعاملة واتســــــ

 تعر للهذا ال

ــاء   3-2 الفتيـــــا  والفتيـــــان والنســــــــــــــــ تتمت  
المعرعـــــــــــــا  لسطر العنف واتســـــــــــــت الل  
 ـ مكـانيـة الو ــــــــــــــول العـا ل تلف السـدمـا   
المت،ـاملـة و ا  النوعيـة الجيـدة في مجـالي  
ــاني   حمــــا ــــة الطفــــن ومن  العنف الجنســـــــــــــــ

 والتلدي لهل

األطفــــال وا  ــــاء والمجتمعــــا     3-3 يزيــــد 
ــاعهم و  ــدفـ ــارفهم وانـ ــة من معـ ــدراتهم المحليـ قـ

علف تعزيز الممـارســــــــــــــا  وتطبيقهـا لحمـا ة  
 أنفسهم والحد من العنفل

ــئــــــــــون   ال ـــــــــــــــــــــ وزارة 
 اتجتماعية والعمن

 
 :وزارا 

 التعليم •

 اللحة •

 األوقا، •

 العدل •

 الداخلية •

 
ــط   ــيـ الـــتـــســـطـ ــة  اـــيـــئـــــ

 والتعاون الدولي

 

756 415 1 171 2 
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األمــم  ــار  تطـــــ ــا ــج  ــتـــــ ن
 نتا ج اليونيسف المتحدة اتستراتيجي  

ــــــار  ــــــية وخطوي األســــ ــــــرا  التقدم الر يســــ مؤ ــــ
 البرنامج القطري ائر ا  ةنواتج   وسا ن التحقف  واألادا،

ال ـركاء الر يسـيون، أطر  
 ال رالة

الموار  ائر ا  ة حسن نتا ج البرنامج القطري: 
ع( والموار  األخرى )م أ(  الموار  العا  ة )م

  وترا  الوت ا  المتحدة( ) لت،
 المجموع  م أ  م ع

ــاء   3-4 الفتيـــــا  والفتيـــــان والنســــــــــــــــ تتمت  
ــانية  الحما ة  ــررون من األزمة ائنسـ المتةـ
من جمي  أ ــــــــــــكال العنف ويتلقون خدما   
 جيدة لحما ة الطفن ومن  العنف الجنسانيل 

ــة  الســــــــــــــوريـــــ ــة  اـلهــيئـــــ
األســـــــــــــــرة  ل ـــــــــــــــؤون 

 والسكان

 
األمــــــــــــم   وكـــــــــــــات  

 المتحدة  ا  الللة

 
األحـــــــمــــــر   الـــــــهـــــــالل 

 العربي السوري 

 
ــر   ــيـ مـ ــا   ــمـــــ ــظـ ــنـ ــمـ الـ
الحكوميـــة/المنظمـــا   
الــــحــــكــــومــــيـــــــة   مــــيــــر 

 الدولية  ا  الللة

 
القطــــاع الســــاص  و  

 الللة

 
ال حطيــــــة  المنظمــــــا  

  ا  الللة

 
وســــا ط ائعالم  ا   

 الللة
ــتفيد األطفال وأســــــرام  - 4 4و  3و  2و  1  ســــ

من خـــدمـــا  الميـــاه واللــــــــــــــر، 
ــورة  اللــــــــــــحي الملمونة والميســــــــــ
الت،لفة والمســـــــــتدامة ويمارســـــــــون 
النظافة اللـــــحية المناســـــ ة علف 

ــية  مســــــــــتويا  األســــــــــرة  المشي ــــــــ
 والمجتم  المحلي والمؤسسا ل

نس ة السكان الذين  ستفيدون من خدما   
 مياه ال ر  الملمونة األساسية*

 في الما ة 93(: 2020خط األسار )

 الما ة في 95(: 2024الهد، )
 

نس ة السكان الذين  ستفيدون من خدما   
 اللر، اللحي األساسية*

 
 في الما ة 78(: 2020خط األسار )

 الما ة في 91(: 2024الهد، )

ــر  ــاريــــــــ ــقــــــــ تــــــــ
الـــــحـــــكـــــومـــــــة  
واليونيســـــــــــف 

 و ركا ها

لــتــســطــيــط    :4-1 والــنــظــم  ــا   ا لــيـــــ تــعــّزز 
خدما  المياه واللـــــر، اللـــــحي والنظافة 
اللــــــــــــــحيـة المراعيـة للمنظور الجنســـــــــــــــاني 
ــاملة للجمي  والقا رة علف  ــفة وال ــــــ والمنلــــــ
ــ   ــمو  والمدارة  طريقة ملمونة ووعـــــــ اللـــــــ

 ميزانياتها وتنسيقها وتنفيذاال 

: تستعا  نظم المياه واللر، اللحي  4-2
ــاني والقا رة علف المراعية للمنظور ال جنســــــــــ

اللـمو ، مما  حسـن تمكانية و ـول جمي   
 األطفال واألسر تليهال 

 

 :وزارا 

 الموار  الما ية •

المحليـــــــة   • ائ ارة 
 والبيئة

 التعليم •

ــط   ــيـ الـــتـــســـطـ ــة  اـــيـــئـــــ
 والتعاون الدولي

األمــــــــــــم   وكـــــــــــــات  
 المتحدة  ا  الللة
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األمــم  ــار  تطـــــ ــا ــج  ــتـــــ ن
 نتا ج اليونيسف المتحدة اتستراتيجي  

ــــــار  ــــــية وخطوي األســــ ــــــرا  التقدم الر يســــ مؤ ــــ
 البرنامج القطري ائر ا  ةنواتج   وسا ن التحقف  واألادا،

ال ـركاء الر يسـيون، أطر  
 ال رالة

الموار  ائر ا  ة حسن نتا ج البرنامج القطري: 
ع( والموار  األخرى )م أ(  الموار  العا  ة )م

  وترا  الوت ا  المتحدة( ) لت،
 المجموع  م أ  م ع

تتعزز قدرة متعهدي المياه واللــر،   :4-3
اللــحي علف توفير أنظمة المياه واللــر، 
ــتدامة والقا رة علف مقاومة   ــحي المســــــ اللــــــ

 اللدما  ومقاومة المنا ل

يتمت  األطفال واألســــــر في الحات     :4-4
ية   مكانية الو ـــــــــــول العا ل تلف  ائنســـــــــــان

السدما  وائمدا ا  من المياه واللــــــــــــر، 
اللـــــــــحي والنظافة اللـــــــــحية األســـــــــاســـــــــية  

 ال املة للجمي ل 

األحـــــــمــــــر   الـــــــهـــــــالل 
 العربي السوري 

ــر   ــيـ مـ ــا   ــمـــــ ــظـ ــنـ ــمـ الـ
الحكوميـــة/المنظمـــا   
الــــحــــكــــومــــيـــــــة   مــــيــــر 

 الدولية  ا  الللة

ــاص   ــســـــ الـ ــاع  ــطـــــ ــقـ الـ
 الللة   و

ال حطيــــــة  المنظمــــــا  
  ا  الللة 

وســــا ط ائعالم  ا   
 الللة 

         
الــمــرااــقــيــن،   - 5 4و  3و  2و  1 ــدرة  قـــــ تــعــّزز 

ألطرام عــــــــــــــعفـــــا،  وخـــــا ــــــــــــــــــة 
 لـــــــورة اا فة علف وي ـــــــاركون 

المســـــــتويا  اتجتماعية والمدنية 
واتقتلــــا  ة ويســــاامون   ــــكن 
ــوري  ســــــــــــ مـجـتـمـ   فـي  ــااـي  ت ـجـــــ
ــف ومنتج وقا ر  ــ  ومنلـ متماسـ

 علف اللمو ل

ــذين  الــــ الجنســــــــــــــين  من  المرااقين  ــد   عــــ
  ـــــــــاركون في م ا را  العمن المدني أو 
 قو ونهــا من خالل البرامج التي تــدعمهــا 

 اليونيسف*

 0 :( )تناث(2020األسار )خط 

 0 :( ) كور(2020خط األسار )

 /السنة125 000 :الهد، )تناث(

 /السنة125 000 :الهد، ) كور(
 

عد  المرااقين من الجنســــــين الم ــــــاركين  
في ارامج وفرص التعلم وبنـــاء المهـــارا   
اتات،ارية التي تراعي الســــــن واتعت ارا  

 الجنسانية*

 0 :( )تناث(2020خط األسار )

 0 :( ) كور(2020خط األسار )

ــاث( )تنـــ ــد،  ــة  150  000  :الهـــ /الســــــــــــــنـــ
 الما ة فتيا  من  وا  ائعاقة( في 6)

) كور( /الســــــــــــــنــــــة  150  000  :الهــــــد، 
 ائعاقة( الما ة فتيان من  وي  في 6)

ــر  ــاريــــــــ ــقــــــــ تــــــــ
اـلـيوـنيســــــــــــــف  

 و ركا ها

ــياســــا  واســــتراتيجيا  تركز    5-1 تطّبف ســ
علف المرااقين وتســــــــــــــتنــد تلف األ لــة لــدعم 

 تنمية قدرا  المرااقينل

تتا  للمرااقين تمكانية الحلول علف   5-2
تراعي  التي  المهـــــارا   التعلم وبنـــــاء  فرص 
الســــــــــــــن واتعت ارا  الجنســــــــــــــانية من أجن  

 تحسين التعلم والقدرا  والقاالية للتوييفل

فـي   5-3 الـمـرااـقـيـن  ـحـقـهـم  وعـي  ــد  يـتـزايـــــ
الم ـــــــــــــــاركـة وتتـا  لهم فرص للم ـــــــــــــــاركـة  

 المنظمة  لورة منهجيةل   الها فة والم اركة

 حظف ال ــــــــــــــ ــا   ــالحمــا ــة ويتلقون   5-4
ــانية  ــدون في الحات  ائنســــــــ الدعم وُيح ــــــــ
القــــدرة علف  ــاركون في ارامج انــــاء  وي ـــــــــــــــ

 اللمو ل

ــئــــــــــون   ال ـــــــــــــــــــــ وزارة 
 اتجتماعية والعمن

ائ ارة المحليــــة   وزارة 
 والبيئة

 :وزارا 

 الطقافة •

 األوقا، •

 التعليم •

 اللحة •

 
ــة   ــط  اـــيـــئـــــ ــيـ الـــتـــســـطـ

 والتعاون الدولي

 
ــة  الســــــــــــــوريـــــ ــة  اـلهــيئـــــ
األســـــــــــــــرة  ل ـــــــــــــــؤون 

 والسكان

 
ليانا  األمم المتحدة  

  ا  الللة

 
األحـــــــمــــــر   الـــــــهـــــــالل 

 العربي السوري 

535 835 370 1 
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األمــم  ــار  تطـــــ ــا ــج  ــتـــــ ن
 نتا ج اليونيسف المتحدة اتستراتيجي  

ــــــار  ــــــية وخطوي األســــ ــــــرا  التقدم الر يســــ مؤ ــــ
 البرنامج القطري ائر ا  ةنواتج   وسا ن التحقف  واألادا،

ال ـركاء الر يسـيون، أطر  
 ال رالة

الموار  ائر ا  ة حسن نتا ج البرنامج القطري: 
ع( والموار  األخرى )م أ(  الموار  العا  ة )م

  وترا  الوت ا  المتحدة( ) لت،
 المجموع  م أ  م ع

ــر   ــيـ مـ ــا   ــمـــــ ــظـ ــنـ ــمـ الـ
الحكوميـــة/المنظمـــا   
الــــحــــكــــومــــيـــــــة   مــــيــــر 

 الدولية  ا  الللة

ــاص   ــســـــ الـ ــاع  ــطـــــ ــقـ الـ
 الللة  و

ال حطيــــــة  المنظمــــــا  
  ا  الللة 

ائعــالم  وســـــــــــــــــــــا ــط 
 الللة  ا 

 ســتفيد األطفال، وخا ــة   - 6 4و  3و  2و  1
تـعـزيـز   مـن  ــا،  عـــــــــــــــعـفـــــ ألـطـراـم 
ــياســـــــــــــا  والبرامج الوطنية   الســـــــــــ
المت،ـــاملـــة للحمـــا ـــة اتجتمـــاعيـــة  
علف  المرت،زة  الفقر  من  والحـــــــد 
لـلـجـمـيـ    ــة  وال ـــــــــــــــــــــامـلـــــ ــة  األ لـــــ

 والمستجي ة لللدما ل

عـد  األطـفال  وي ائعـاـقة المســــــــــــــتفـيدين 
 من نظم الحما ة اتجتماعية المت،املة 

 11 000(: 2021خط األسار )

 في السنة  12 000 :الهد،

ــام   ــنــــــــــظــــــــ الــــــــ
ــامـــــــن   الــمــتــ،ـــــ
لــمــعــلــومـــــــا   
ت ارة الحمـاـ ة  
ــة  ــاعيــ اتجتمــ
وتقـارير وزارة  
ــؤون  ال ــــــــــــــــــــــ
ــة  ــاعيــ اتجتمــ

 والعمن

ز القـــدرا  الوطنيـــة علف القيـــار    6-1 تعزَّ
لفقر األطفـــال ور ــــــــــــــــده وائاالغ المنتظم  

 عنهل

ز القـدرا  الوطنيـة و ون الوطنيـة   6-2 تعزَّ
علف تلــــميم وتنفيذ ارامج مت،املة ومراعية 
لعطفـال للحمـا ـة اتجتمـاعيـة و  ارة المـاليـة  

 العامةل 

 جري الو ـــــــــول تلف األطفال األلطر    6-3
ععفا من خالل خطط الحما ة اتجتماعية 

 ائنسانية المنلفةل

ــئــــــــــون  وزا ال ـــــــــــــــــــــ رة 
 اتجتماعية والعمن

ــط   ــيـ الـــتـــســـطـ ــة  اـــيـــئـــــ
 والتعاون الدولي

ليانا  األمم المتحدة  
  ا  الللة

األحـــــــمــــــر   الـــــــهـــــــالل 
 العربي السوري 

ــر   ــيـ مـ ــا   ــمـــــ ــظـ ــنـ ــمـ الـ
الحكوميـــة/المنظمـــا   
الــــحــــكــــومــــيـــــــة   مــــيــــر 

 الدولية  ا  الللة 

ــســــــا  ال حطية  المؤســــ
ــة   ــيـــــــــ ــمـــــــــ ــا  ـــــــــ واأللـــــــــ

 الللة  ا 

669 250 1 919 1 

البرنامج  جري تلــــــــــــــميم  - 7 
القطري وتنســـــــيقه و  ارته و عمه 
ــايير البرمجــــة   معــ لتلبيــــة   كفــــاءة 
ــا ــج   الــنــتـــــ تــحــقــيــف  فــي  ــدة  الــجــيـــــ

 لمللحة األطفال

تفي ســــــــجال  ائنجاز السا ــــــــة  األ اء 
  المعايير التنظيمية

 في الما ة 92(: 2021خط األسار )

 في الما ة 100 :الهد،

نــــــــــــــــــظــــــــــــــــــام 
ــف   الــيــونــيســــــــــــ
األ اء   ئ ارة 

 (inSight ) 

تنســــــــــــــيف البرامج، واتتلــــــــــــــات ، والدعوة 
 وال رالا  و عم العمليا ل

ــط   ــيـ الـــتـــســـطـ ــة  اـــيـــئـــــ
 والتعاون الدولي

576 500 1 076 2 

 46 692 42 250 4 442     مجموع الموارد  
 

 مؤ ر النتا ج المتسف م  مؤ ر تطار األمم المتحدة اتستراتيجيل * 

 


