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 موجز  
ــت ـا والموا قـا علي ـا    ــر ذل  المجلس التنفـيذي وارق مـناقاــــــــــــ ُتقـد  ويققـا البرـمامل الق ري لمإــــــــــــ

الدورة الحالقا، عل  أسـا  عد  اععتراق  وتاـتما الويققا عل  مقترم ميزامقا ذردـا إا ذجمالقا ومبل     ي 
 وعر من الموار     101  497  000 وعر من الموار  العـا إـا، رانـات اتوا ر األموال، ومبل     15 730 000

  2027ذل  عا   2023األخرى، رانات اتوا ر المساامات المحد ة الارق، للفترة من عا  
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 مبررات البرنامج  

عادــت مإــر عدة ســنوات من اعســتقرار الســقاســي واعقتإــا ي والمالي  واســتمر النمو اعقتإــا ي   - 1
ــا اـا  ي   ي ـا عل  مـدى الســــــــــــــنوات ال مس  المـايـــــــــــــــقا واي ألـد البلـدام القليلـا  ي العـالم التي ممـا اقتإــــــــــــ

  عل   ( 1) (19- ي المائا، رغم التأيير الســــــلبي لجائحا مرق  يرو   وروما ) و يد 6,3انســــــ ا  2020 عا 
أم الحكوما وإم  عمت النمو اعقتإــــا ي واســــتقرار اعقتإــــا  الاللي،  الم اادــــللات اعقتإــــا إا ال قكلقا 

ــما تل    2019-2016اعتمدت ا  ي الفترة التي  ــقا، وتاــــ ــر الم قاــــ ــلبي عل  ر اسقا األســــ قد  ام ل ا وقع ســــ
اادــــللات خفر ســــعر الإــــرا وتقلقم ااعامات الم إــــإــــا لق از ال اقا واــــكا  بير و  ا ة معدل  

ت الفقر يــر  ا المقما المفــا ا  وأ ى ارتفاز التفــ م ذل  تج ا األجور الحمقمقا  ارتفعت وســبد  ل  معدع
  19-التي ام ففت ام فايا طفقفا قبيا امتاار جائحا  و يد

ــر  ي  قر مقدي، عل  أم وعر  29,7ولســــد ألدت التقديرات، إ ق   - 2 ــكام مإــ  ي المائا من ســ
 ي المائا  ي أســــــــيوب، عل  ســــــــبيا  67محا ظات دــــــــعيد مإــــــــر تســــــــجا معدعت أعل  من  ل  وك ير )

 5 000الذي يدعم  “لقاة  ر ما”كومقا الرامقا ذل  التإــــــدي للفقر ارمامل    وتاــــــما الم ا رات الح( 2) الم ال(
الذي يدعم  “لقاة  ر ما”قر ا  قيرة عبر تحســــين ال دمات األســــاســــقا والعمالا اللئقا وتمكين المرأة  و رمامل  

ــقا وتو ير  رق العما اللئر وتمكين المرأة  و رمامل   ــاســ ــين ال دمات األســ ا ا و راما  تال”القرى الفقيرة اتحســ
   ومظا  للتأمين الإحي الااما “للتحو لت النقدإا

ــكام انحو  - 3 ــما، من م    5,101و قدر عد  السـ ــرة  6,39مليوم مسـ ــن ال امنا عاـ  ( 3) مليوم طفا  وم سـ
ــاه )تتراوم أعمــارام اين    27,6 و عــامــا(  و توقع أم يرتفع عــد  اؤع    24  أعوا  و  10مليوم مراار ودـــــــــــــ

  و اـــير اذا النمو الســـكامي الســـر ع مقروما وارتفاز  ( 4) 2030ليوم دـــ م وحلول عا  م  8,119الســـكام ذل  
 معدل ذعالا األطفال ذل  أم مإر قد تستفيد من تجد  العائد الدإمارا ي 

وجا  التنإـــــــــــقم عل  اعلتزا  الوطني اتحقير أاداا التنمقا المســـــــــــتداما وخ ا اعتحا  األ ر قي  - 4
و ي اعســتراتقجقات وال  ا الق اةقا    2030اســتراتقجقا التنمقا المســتداماي رم ا مإــر يــمن   2063 لعا 

واعســـــتراتقجقا الوطنقا لحقوس اامســـــام   2030والاـــــاملا، م ا اعســـــتراتقجقا الوطنقا لتمكين المرأة المإـــــر ا 
2021-2026  

ــيين   وقد ألر ت مإــــــــر تقدما اائل  ي مجال دــــــــحا األموما وال فولا  ي أينا  ا - 5 لعقدين المايــــــ
لالا و اة لالا   20 ي المائا، ليبل     60ام فر معدل وفقات األطفال  وم ســــــــــــن ال امســــــــــــا وما إقاره    قد

  وع يزال التقد  المحر  متفاوتا، ليث يز د التمال و اة األطفال األ  ر  ( 5) 2020مولو  لي  ي عا    1  000

 __________ 

 ، و ارة الت  قا واادلم اا اري، القاارة  2020/2021النارة اعقتإا إا السنو ا للعا  المالي  و ارة الت  قا واادلم اا اري،   (1) 

ــا ،   (2)  ، الج ـا  المر زي للتعبـةا العـامـا  “ 2019/2020وحـث اـلدخـا واامـفاس واعســــــــــــــت ل  ” الج ـا  المر زي للتعبـةا العـامـا واالإــــــــــــ
ــا ، القــاارة،   ، اطُّلع  www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5109&YearID=23629واالإـــــــــــــ

  2022أإار/مايو  31علقه  ي 

  2021، اليومقسف، ميو ور ، تار ن األول/أ تو ر 2021لالا األطفال  ي العالم منظما األمم المتحدة لل فولا )اليومقسف(،  (3) 

، الج ا  المر زي للتعبةا  “ 2052-2017الســــــــــكامقا  ي مإــــــــــر خلل الفترة التوقعات ” الج ا  المر زي للتعبةا العاما واالإــــــــــا ،   (4) 
  2019العاما واالإا ، القاارة، 

  2021الفر ر الماتر  اين الو اعت المعني اتقدير وفقات األطفال،  (5) 

http://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5109&YearID=23629
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واألطفال المنحدر ن من األســــــــر ال ر ا  وع تزال    قرا وأ  ر من الفــــــــعف قبا الوغ م ســــــــن ال امســــــــا مقارما
التحدإات القائما المتإــــــــــلا والفقر وســــــــــو  التاذإا وتعز ز قدرات تو ير  رق النما   ي مرللا ال فولا تم ا 
عائقا أما  األطفال إحول اين م و ين تحقير ذمكامات النما  التي يتعين معالجت ا  وتواجه المنظوما الإـــــحقا  

  و لز  التعجيــا ابــذل ج و  لمعــالجــا مظــاار التفــاوت 19-ت جــديــدة وســــــــــــــبــد جــائحــا  و يــدالوطنقــا تحــدإــا
 الحإائا الإحقا، وتعز ز النظم الإحقا، وتاجقع البرامل المتالاملا المتعد ة الق اعات   ي

مقم التاـذإـا ومقم الماـذإـات الـدوققـا و رب    -و  ـد  العـد  ال ليي المتم ـا  ي ســــــــــــــو  التاـذإـا   - 6
ــا  ي أ قر المجتمعات المحلقا  وعل  الرغم  ل -الو م   قاة األطفال والمرااقين ومما ام وت ورام، وخإـــــــودـــــ

ــتراتقجقات الوطنقا التي تعالل رواار التقز    من التقد  الملحوظ المحر ، يلز  اذل مز د من الج و  لدعم اعســ
  ( 6) ومقم الماذإات الدوققا والسمنا لدى األطفال

، ُألر  تقد   بير  ي ماار ا الفتقات  ي التعلقم اعاتدائي، عل  الرغم من أم و ي السنوات األخيرة - 7
ــكامي األ م  يرا  يواج وم لواجز   ــقا الواقعا  ي ال مس الســـــ ــر الم قاـــــ الفتقام والفتقات المنحدر ن من األســـــ

األســـــر األ  ر  جنســـــامقا أعل  و بل  التمال من ُيتنمُّ من م تعلقم م اعاتدائي ال مس مقارما ومن إ قاـــــوم  ي
يرا   ورلت المعدل ااجمالي لللتحاس والمدار  العاما قبا المرللا اعاتدائقا من ففــــــــــــــا، ليث ال  لوالي  

  ورغم أم واســـــت اعا الم اجر ن واللجةين أم يلتحقوا  ( 7)  ي المائا عل  مدى الســـــنوات الســـــ ع المايـــــقا 24
 ين  لـ ، وحيــث ع يتجــاو  عـد  األطفــال والمرااقين  وـالمــدار  العــامـا،  ـالم م يواج وم لواجز تحول اين م و 

 ر   و بل  عد  األطفال  وي ااعاقا الذين ام   77 000اللجةين والم اجر ن ممن ام مســــــــــجلوم والمدار  
  ( 8)  ي المدرسا ولقسوا مسجلين ا ا مليوم طفا عل  األقا

التعلقم األســـــــــــــاســـــــــــــي ع إكتســـــــــــــبوم    وتبين تقيقمات التعلم المولدة أم معظم األطفال الذين إكملوم  - 8
 ي المائا من طله الإــــــف الراوع لم إإــــــلوا ذل  النق ا  69  و قدر أم ( 9) المعارا والم ارات األســــــاســــــقا

ــقا  وأ ى التحول ذل  التعلم عن وعد خلل جائحا  و يد ــاســ ذل  تفاقم الفجوة   19-المرج قا الدمقا للقرا ة األســ
 م ماين ألس اه من اين ا ر ا ة اعتإال واامترمت الرقمقا اين األطفال والمرااقين ال

 ي المــائــا من األطفــال لاــــــــــــــكــا من أدــــــــــــــكــال التــأ يــد العنق   ي   93و تعرق مــا إقــدر انحو   - 9
، و تزايـد العنف يـــــــــــــــد األطفـال عل  اامترمـت  وتاــــــــــــــمـا العوامـا الم   ـا لمنع العنف األعراا   ( 10) المنزل

ــارة، وقلا   ــامقا واعجتماةقا الفــ ــاليد التأ يد غير العنقفا، ويــــعف المنإــــات المجتم قا  الجنســ المعر ا وأســ
ــدي ل ا  و عد ذيداز األطفال  ي   ــار ا األطفال، ومقم خدمات الوقاإا من العنف والتإـــــ ــا لماـــــ ــإـــــ الم إـــــ

 __________ 

 El-Zanaty and Associates and ICF International, Egypt Demographic and Healthو ارة الإــــحا والســــكام،   (6) 

Survey 2014, Ministry of Health and Population and ICF International, Cairo and Rockville, 2015  

  2021-2020و ارة التر قا والتعلقم والتعلقم الفني، الحولقا االإائقا  (7) 

  2018، اليومسكو، وار س، 2019قم لعا  التقر ر العالمي لردد التعلمنظما األمم المتحدة للتر قا والعلم وال قا ا،  (8) 

 ,Trends in International Mathematics and Science Study 2019, IEAالراو ا الدولقا لتقيقم التحإـــــــــيا العلمي،   (9) 

Amsterdam, 2020و   Institute of Education Sciences, Progress in International Reading Literacy 

Study, IES, Washington D.C., 2016  

 El-Zanaty and Associates and ICF International, Egypt Demographic and Healthو ارة الإــــحا والســــكام،   (10) 

Survey 2014, Ministry of Health and Population and ICF International, Cairo and Rockville, 2015  
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طفا  ي رعاإا    15 000مؤســـــــســـــــات الرعاإا الاـــــــكا الســـــــائد للرعاإا البديلا  ي مإـــــــر، ليث يوجد لوالي 
 المؤسسات  تل 

غم أم التاــــــــــــــر عـات الوطنقـا المتعلقـا وحمـاإـا ال فـا مت ـاوقـا مع المعـايير الـدولقـا،  ـالم األلكـا  ور  - 10
المتعلقا وعد  ذخفــــــــاز األطفال الم الفين للقاموم وعيدا لاجرا ات القفــــــــائقا ما  الت لم تإــــــــدر رســــــــمقا   

األط وع م رولـــــا  و تعرق  تحـــــدإـــــات  لر ت  م  للقـــــاموم  الم ـــــالفين  األطفـــــال  الم ـــــاجروم  يزال لرمـــــام  فـــــال 
ــبيل م عند الحدو  أو أينا  ذقامت م أو عند  غير ــلين عن  و  م ل  ر اعتراق ســـــــــــ ــحو ين والمنفإـــــــــــ المإـــــــــــ

 محاولت م الماا رة و رس غير مظامقا 

وعل  الرغم من تناقم معدل امتاــــــــار تاــــــــو ه األعفــــــــا  التناســــــــلقا األم و ا  المه ع يزال مرتفعا    - 11
ســنا   19 و  15 ي المائا من النســا  والفتقات اللئي تتراوم أعماران اين   61ف حســد ألدت التقديرات،  الم 

  وقد ويـعت الحكوما عدة لبنات أسـاسـقا لمنع العنف يد  ( 11) قد خفـعن لتاـو ه األعفـا  التناسـلقا األم و ا
واألعراا التقليدإا األطفال والتإـــــــــدي له و جري تنفيذاا تحت وقا ت ا عل  الرغم من أم التقد  المحر  مقيد 

 وقلا الموار  

ســــــــنا ممن لقســــــــوا  ي ق از   24و   15وتبل  مســــــــ ا المرااقين والاــــــــ اه الذين تتراوم أعمارام اين   - 12
  واـنا  تـنا ر اين الم ـارات التي ينمي ـا مظـا  التعلقم وتلـ  ( 12)  ي المـاـئا  3,17العمـالـا أو التعلقم أو الـتدرـ د 

ــا التي تت لب ا التقاجات ســــــوس الع ــامقا أإفــــ ما  ما أم ارامل تنمقا الم ارات قليلا  وتســــــ م المعايير الجنســــ
 ي المائا واو إفوس وأ  ر من يليا أيعاا معدل  53مظاار التفاوت ذ  ذم معدل و الا الااوات يبل    ي

ــ اه )    ي المائا(  وأ ا  أ  ر من مإـــــــــــــف الفتقات وأم لر ت ن  ي التنقا خارة المنزل قليلا 14و الا الاـــــــــــ
  أما  رق الماـــار ا والت وز المتالا  ( 13) أم وقت الفراغ الذي إســـتمتعن وه أقا وســـبد األعمال المنزلقا و/أو

للمرااقين والاــــــــــــــ ـاه   ي محـدو ة  وع تتجـاو  مســــــــــــــ ـا المرااقـات الماــــــــــــــار ـات  ي المنظمـات اعجتمـاةـقا  
  و واجه المرااقوم ( 14) ي المائا  4,5المائا،  ي لين تبل  مســـــــــــــ ا ماـــــــــــــار ا الفيتام المرااقين  ي ا   ي 7,1

ــافقا من الحرمام ومن ا محدو إا  رق الحإـــــول   ــ اه من أانا  و نات اللجةين والم اجر ن أوج ا ذيـــ والاـــ
عل  التدر د عل  قاالقا التورق  وخدمات تنمقا الم ارات  و واجه المرااقوم والاــــــــ اه  وو ااعاقا التمييز 

المدرَّ ين  وقد مفذت مإــــــــر علقات لتعز ز الحوار اين الاــــــــ اه،  والودــــــــم، وانا  مقم  ي عد  المقســــــــر ن 
 سقما من ا المؤتمرات السنو ا والوطنقا والدولقا للا اه ومنتدى الا اه العالمي  وع

ــناعا وتوليد  - 13 واعتماُ  البلد عل  م ر النيا للحإـــــــول عل  مقا  الاـــــــره والزراعا و ي أماـــــــ ا الإـــــ
المناخ الذي إاـــكا، ذل  جامد الم اطر البيةقا، خ را عل  دـــحا ال فا    ال اقا إجعله معريـــا واـــدة لتاير

ور اايته، وخإــودــا  ي المجتمعات المحلقا األ قر  ومن المتوقع أم تففــي اســتراتقجقا وطنقا جديدة لتاير 
 المناخ ذل  ر ع مسألا تاير المناخ ذل  مرت ا أعل   ي جدول األعمال المتعلر والسقاسات العاما 

 __________ 

 المرجع مفسه  (11) 

  ILOSTATإستند التقدير ذل  است لز عينات من القوى العاملا موجو  عل  ارمامل الالااا االإائي لمنظما العما الدولقا  (12) 

 (13) Roushdy, Rania, and Maia Sieverding, “Panel Survey of Young People in Egypt (SYPE) 2014: 

generating evidence for policy, programs, and research”, Population Council, Cairo, 2015  
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لعلقا اين العما اامســــــــامي والتنمقا والســــــــل  اي أ  ر أامقا  ي اعســــــــتجاوا لقفــــــــاإا اللجةين  وا - 14
، ســـجلت مفويـــقا األمم المتحدة لاـــؤوم 2021تاـــر ن األول/أ تو ر   31والم اجر ن وطالبي اللجو   ولت   

إـــح ا  و  م عجئ وطالد لجو ، و بل  عد  األطفال الموجو ين يـــمن م ممن لقســـوا و  267  000اللجةين  
طفل  ومإـــــــــر من الدول الموقعا عل  اعتفاوقا ال ادـــــــــا اويـــــــــع  4 134أو الذين ام منفإـــــــــلوم عن م  

اللجةين واي ملتزما ومبدأ عد  ااعا ة القســـــــر ا  وتعما مإـــــــر أإفـــــــا  ي ذطار ال  ا ااقلقمقا للجةين 
ــرا ا مع األمم ا ــأت الحكوما واــــ ــتر  المعني وتعز ز القدرة عل  مواج ا األ مات  وأماــــ لمتحدة المنتدى الماــــ

 والم اجر ن واللجةين لتعز ز التنسير اين الج ات  ات المإلحا 

و سـتفيد اذا البرمامل الق ري من الدرو  المسـتفا ة من اسـتعراق منتإـف المدة للبرمامل السـاار،   - 15
رمامل لقاة  ر ما لتعز ز  وما  ي  ل ي الحاجا ذل  اســــــت دا  المنإــــــات الوطنقا م ا ارمامل تالا ا و راما و  

م ــاس الم ــا رات التي تــدعم ــا اليومقســــــــــــــف وإ مــاج ــا  ي البرامل الحكومقــا  والحــاجــا ذل  المقــا  ومز ــد من 
اعســـــت مارات  ي النظم الوطنقا للإـــــحا والحماإا اعجتماةقا لتعز ز قدرت ا عل  الإـــــمو   ي وجه األ مات 

  19-ومقاوما ددمات ا، وما  ي  ل   و يد

وســــــــــــــيـتألف البرـمامل الق ري من العـنادــــــــــــــر البرـمامجـقا الـتالـقاي اا مـاة اعجتمـاعي  و قـا  ال ـفا   - 16
وممام   والتعلم  ولماإا ال فا  والمرااقوم والاــ اه  و عالقا البرمامل  وتن ع مبررات البرمامل من الماــاورات  

مم المتحــدة للتعــاوم من أجـا  التي جرت مع النظرا  الوطنيين وو ــاعت األمم المتحــدة  ي ســــــــــــــقــاس ذطــار األ
التنمقا المسـتداما والاـر ا  ااممائيين الرئقسـيين  وأ دت اذ  الماـاورات الحاجا ذل  ات ا  ذجرا ات متفـا رة  
 اخا ذطار األمم المتحدة للتعاوم من أجا التنمقا المســـــــــــــتداما ومع الاـــــــــــــر ا  ااممائيين لتحقير األولو ات 

ســــ م  ي تحقير أاداا التنمقا المســــتداما  والحد من الفجوات والحواجز  ي  الوطنقا المتإــــلا وال فا والتي ت 
مجال اامإــاا  والميزة النســبقا لليومقســف و رق التج ر  اخا ذطار األمم المتحدة للتعاوم من أجا التنمقا 

 المستداما ومع الار ا  ااممائيين  والتوادا مع البرمامل الق ري الساار 

 
 البرنامجية والشراكاتاألولويات    

يدعم البرمامل الق ري الحكوما المإر ا  ي الو ا  والتزام ا والترا  لقوس ال فا ولمايت ا وإعمال ا   - 17
امســــــــــــــجـامـا مع اتـفاوـقا لقوس ال ـفا، واتـفاوـقا القفــــــــــــــا  عل  جمقع أدــــــــــــــكـال التمييز يــــــــــــــد المرأة، واتـفاوـقا 

اعلتزامـات الوطنقـا والـدولقـا  و توا ر البرمـامل توا قـا تـامـا مع األدــــــــــــــ ـاق  وي ااعـاقـا، وغيراـا من   لقوس 
 األولو ات المنإوق علي ا  ي السقاسات وال  ا الوطنقا  ات الإلا والمويوز 

ــاام البرمــامل الق ري  ي ال  ــا اعســــــــــــــتراتقجقــا لليومقســــــــــــــف للفترة   - 18 وإطــار   2025-2022و ســـــــــــــ
داما مسـتردـدا  ي  ل  وم ا ا اامإـاا والمسـاواة اين الجنسـين المتحدة للتعاوم من أجا التنمقا المسـت  األمم

 والقدرة عل  الإمو  واعستداما 

 و ستند البرمامل الق ري ذل  مظر ا التايير التالقاي - 19

ذ ا تعز ت اســـــــــــــتفا ة األطفال الفـــــــــــــعفا  وأســـــــــــــرام من م ا رات مكا حا الفقر الفعالا   )أ( 
ــلو قـات تحـد من توارت الفقر  عل  األ لـا، ومـا  ي  لـ  الح والقـائمـا  مـاإـا اعجتمـاةقـا، ومـار  اؤع  ســــــــــــ

 اين األجقال  فقما
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ذ ا تعز  لإــــــــــــــول األطفـال والمرااقين عل  الرعـاإـا الإــــــــــــــحقـا الجيـدة والمقـا  المـأمومـا  )ه( 
والإــرا الإــحي والنظا ا الإــحقا واعمتفاز ا ا، وســل  اؤع  ممارســات تســاام  ي ا  اارام وات عوا مظما 

 ما عا، وعادوا  ي مناخ و يةا يو رام األمام و تسمام واعستداما غذائقا 

ذ ا تمتع األطفال والمرااقوم والاــــــــ اه، وع ســــــــقما من م األ  ر لرماما، وحق م  ي التعلقم   )ة( 
 من خلل اعستفا ة من  رق التعلم الجيد وتنمقا الم ارات 

دمات الوقاإا واعســتجاوا الاــاملا  ذ ا تحســن لإــول األطفال والمرااقين والاــ اه عل  خ ) ( 
للجمقع والقائما عل  الحقوس والمراةقا للمنظور الجنســامي التي تتإــدى للعنف واعســتالل واايذا  وااامال 

 والممارسات الفارة واعستفا ة من ا  ي ايةا تاجع األعراا اعجتماةقا ااإجااقا 

أددام يعفا، وتعز ت مؤا رت م وام  ي طور  ذ ا  ا  تمكين المرااقين والا اه، وع سقما  )ه( 
 اعمتقال ذل  مرللا البلوغ لقإ حوا مواطنين ماار ين ومنتجين 

 عندئذ ســــوا تحر  الحكوما المإــــر ا تقدما  بيرا محو ذعمال لقوس األطفال، وع ســــقما  )و( 
 م ن ام أدد يعفا، ومحو تحقير أاداا التنمقا المستداما المتعلقا وال فا 

ع تراق األســـــــاســـــــي او أم الحكوما ســـــــتوادـــــــا ذع ا  األولو ا للســـــــت مار  ي أاداا التنمقا وا - 20
 اعقتإا إا والجارافقا  - المستداما وتحمقق ا، مع التر يز  ي  ل  عل  الحد من الفوارس اعجتماةقا

  وســــــــقســــــــت د  البرمامل الق ري عدة اســــــــتراتقجقات دــــــــاملا لت  ي الحواجز التي جرى تحديداا، - 21
  ي  ل  ما يليي وما

 عم تعز ز النظم الوطنقا لتو ير خدمات جيدة لألطفال والمرااقين، وع ســــــــــــــقما أدــــــــــــــدام  )أ( 
يــــــعفا، وما إاــــــما التعلقم قبا اعاتدائي والتعلقم ال اموي النظامي وغير النظامي، والرعاإا الإــــــحقا األولقا، 

 والعما اعجتماعي، والحماإا اعجتماةقا 

ليا البقامات واأل لا للسـتردـا  ا ا  ي ويـع السـقاسـات وتو ير التمو ا لمعالجا  توليد وتح )ه( 
 التحدإات الحالقا والنادةا التي تقف  ي وجه ذعمال لقوس األطفال والمرااقين 

ــار ـا  )ة(  اعســــــــــــــتفـا ة من الموار  وتعز ز اعلتزامـات المتعلقـا ـواألطفـال من خلل تعز ز ماــــــــــــ
إــــــــــــــلـا ـوالميزامـقا وتحلـيا دــــــــــــــؤوم المـالـقا العـامـا من أجـا الـدعوة المتعلقـا ـوأمور المواطنين  ي القرارات المت 

الميزامقا، ومن خلل الدعوة والوسـاطا من أجا ذقاما دـرا ات اين أدـحاه المإـلحا متعد ي الق اعات من 
 الق اعين العا  وال اق 

لل تعز ز  ويــــــــع ارمامل للمســــــــاواة اين الجنســــــــين والتايير اعجتماعي والســــــــلو ي من خ ) ( 
األطر القامومقا والســــقاســــاتقا وعلقات تقدإم ال دمات  ي جمقع الق اعات، وما  ي  ل  خدمات الوقاإا وتدااير 

 الحماإا، ومن خلل الماار ا المجتم قا، مع التر يز عل  التر قا الوالدإا ااإجااقا وتمكين الفتقات 

تاــار قا ويــمام ذمســا  أدــحاه المإــلحا    وســ قا ذل  تحقير متائل مســتداما ســقجري ات از م ل - 22
الوطنيين ازما  تنفيذ البرامل  وســــــــوا تويَّر الدرو  المســــــــتفا ة من البرامل النمو جقا للمســــــــااما  ي تعز ز  

 الممارسات الففل   وسوا تعمَّم  ي البرمامل مراعاة األما ا اامسامقا 
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 اإلدماج االجتماعي  

ــر  ي   - 23 ــ م اذا العنإــــ ــقســــ ــتداما   1النتقجا  ســــ من ذطار األمم المتحدة للتعاوم من أجا التنمقا المســــ
واـــــــأم التنمقا ال اـــــــر ا وســـــــيدعم م ادـــــــرة الج و  التي تبذل ا الحكوما من أجا الحد من الفقر وتعز ز النظم  

 عم  مقسـفالوطنقا للحماإا اعجتماةقا، ومن اين ا ارمامل تالا ا و راما و رمامل لقاة  ر ما  وسـتوادـا اليو 
و ارة التفـامن اعجتماعي  ي ويـع وتنفيذ ذطار سـقاسـاتي وطني دـاما، وتعز ز قدرة الم ا رات عل  مقاوما 

 الإدمات، واعست مار  ي القوى العاملا اعجتماةقا والرواوا مع ال دمات اعجتماةقا 

 ز المعلومات  ، والتعاوم مع الج ا  المر زي للتعبةا العاما واالإــــا ، ومر مقســــفوســــتدعم اليو - 24
و عم ات ا  القرار، وو ارة الت  قا والتنمقا اعقتإـا إا، ذيـفا  ال اوع المؤسـسـي عل  ردـد  قر األطفال  
وتوليد اقامات وتحليلت جيدة ومستالملا عن  قر األطفال ومظاار  المتعد ة األوعا ، وما  ي  ل  مؤدرات 

البقامات للســــــــــتردــــــــــا  ا ا  ي العملقا الوطنقا  أاداا التنمقا المســــــــــتداما المتإــــــــــلا وال فا، وتو ير تل   
 القرار  عت ا 

ــترا  مع و ارة المالقا،  - 25 ــاز من أجا تعز ز التمو ا العا  الم إـــم لألطفال واعدـ وســـوا تبذل مسـ
اســتنا ا ذل  المكاســد التي تحققت وففــا الج و  المبذولا لالقا واــأم الاــفافقا وميزامقات األطفال  وســتدعو  

ــفاليو  ــاا اامفاس  ذل مقســــ ــات ميزامقا الدولا لدعم لقوس ال فا و  ا ة  عالقا و فا ة وإمإــــ ــإــــ     ا ة م إــــ
الق اعي ألجا األطفال، وع سـقما لإـالأ أ  ر الفةات يـعفا  وسـيتم تحقير  ل  من خلل  عم تت ع النفقات 

 المإرو ا تنفيذا ألاداا التنمقا المستداما 

اطار األمم المتحدة للتعاوم من أجا التنمقا   4النتقجا  وســـــقســـــ م اذا العنإـــــر أإفـــــا  ي تحقير - 26
المســــــــــــتداما من خلل  عم البرامل اعجتماةقا و رامل تايير الســــــــــــلو  القائما عل  األ لا التي تعز  لقوس  
ال فا  وســـــــــينإـــــــــد التر يز عل  األســـــــــر الم قاـــــــــقا المســـــــــتفيدة من ارامل الحد من الفقر القائما لتزو داا  

 ات والدعم اعجتماعي ععتما  سلو قات تس م  ي الحد من الفقر المتعد  األوعا  والمعارا والم ار 

 
 بقاء الطفل ونماؤه  

من ذطار األمم المتحدة للتعاوم من أجا التنمقا المســــتداما  1ســــيدعم اذا العنإــــر تحقير النتقجا  - 27
األطفــال والمرااقين عل  قيــد الحقــاة  من خلل تنفيــذ م ــا رات متالــاملــا تر ز عل  الوقــاإــا لفــــــــــــــمــام وقــا   

وا  اارام، واعســـتفا ة من ال دمات والممارســـات والبيةا التمكينقا التي تدعم الإـــحا الجيدة والتاذإا والنما ،  
والحإـول عل  األطعما الماذإا واعسـتفا ة عل  محو منإـف من خدمات المقا  والإـرا الإـحي والنظا ا  

 و يةا مأموما  الإحقا، وال ق   ي مناخ مستدا 

وســتدعم اليومقســف و ارة الإــحا والســكام  ي ذدــلم مظا  الرعاإا الإــحقا األولقا و دمات تعالل  - 28
مسـألا ر اسقا األطفال واألسـر وإـورة دـاملا  وسـقجري تعز ز مظا  الرعاإا الإـحقا لتحسـين  رق اعسـتفا ة  

ــما  من م ا رات جيدة و الاا التأيير  ي مجال رعاإا األ  وال ف ــقع م اس ال دمات لتاــــــــ ا والتاذإا، مع توســــــــ
النظم   مقســـــفمما  ال فا، والمرااقين والإـــــحا البيةقا والعقلقا، و عم األطفال  وي ااعاقا  وســـــتســـــت د  اليو 

الوطنقا القائما م ا التأمين الإـــــحي الاـــــاما و رمامل لقاة  ر ما  مدخلين لتنفيذ خدمات متعد ة الق اعات  
ــد المجتمعات ا ــالأ أدــ ــتوادــــا اليومقســــف  عم الت  قم يــــد  و يدلإــ ، والوقاإا من 19-لمحلقا يــــعفا  وســ

 العدوى ومكا حت ا، وااالغ عن الم اطر، والماار ا المجتم قا 



 E/ICEF/2022/P/L.30 

 

8/28 22-10873 

 

ولمعالجا العد  ال ليي لســـــــو  التاذإا، ســـــــتدعم اليومقســـــــف الحكوما  ي توســـــــقع م اس الم ا رات   - 29
ل ، وما  ي  ل  تحســــين تاذإا الريــــع ودــــاار األطفال ولمايت م، الفعالا من ليث التاللفا و ات التأيير ال ا

 وتعز ز تناول الماذإات الدوققا والتاذإا المدرسقا 

ــرا  الوالدين  ي تو ير الرعاإا  ي  - 30 ــتفا ة األطفال من  رق التعلم الم كر وإدـــــــ ــمام   ا ة اســـــــ ولفـــــــ
ل الجيدة والاـــــاملا للجمقع والم ا رات  مرللا التناـــــةا، ســـــتدعم اليومقســـــف توســـــقع م اس خدمات رعاإا األطفا

التي تزو  الوالدين والمعدات الل ما لتو ير الرعاإا  ي مرللا التناـــــــــــــةا، وما  ي  ل  من خلل انا  م ارات  
التر قا الوالدإا ااإجااقا والمســــــــتجي ا علتقاجات ال فا، والســــــــقاســــــــات المراةقا علتقاجات األســــــــر، وخ ا  

 الحماإا اعجتماةقا 

البيةا التمكينقا عل  الإــــــــــــعيدين الوطني واللمر زي لل دمات المجتم قا  مقســــــــــــفوســــــــــــتعز  اليو  - 31
ــقاــــــما  ل   عم م ا رات ال حوت   ــقا المتعلقا والمقا  والإــــــرا الإــــــحي والنظا ا الإــــــحقا  وســــ ــســــ والمؤســــ

المعارا والســـــــقاســـــــات واعســـــــتفا ة من المنإـــــــات المعنقا واـــــــؤوم التعلقم والإـــــــحا لتزو د الفتقات والفتقام و 
والم ارات الل ما التي تســـاعدام عل  ات از األســـاليد الســـلقما  ي مجال المقا  والإـــرا الإـــحي والنظا ا  
الإــــــحقا وتعز زاا  وســــــقعالل اذا العنإــــــر المســــــائا المتعلقا اتاير المناخ والتداور البيةي ومدرة المقا  عن 

  م من عيار تاير المناخ طر ر تمكين األطفال والمرااقين اودف م عواما تايير ولمايت 

ــتدعو اليو  - 32 ــفوســــ ن وقائم عل  األ لا خدما    مقســــ ــَّ الحكوما وتدعم ا من أجا ذإجا  تمو ا عا  محســــ
السـلو قات ااإجااقا، وما  ي  ل  الرعاإا  ي مرللا التناـةا، والتاذإا  مقسـفلمإـالأ األطفال  وسـتاـجع اليو 

فا التما  الإــــحا  وســــقجري تعمقم مراعاة ذدــــرا  المجتمع المراةقا علتقاجات ال فا، والســــلو قات التي تال
ــفا  ي عملقات تو ير ال دمات   ــا  تم يل منإــــــ المحلي، وما إكفا تم يا األطفال والمرااقين والمرااقات والنســــــ

 وإادا  الرأي 

 
 التعلم   

ــر  ي تحقير النتقجا  - 33 ــ م اذا العنإـــــــــــ ــقســـــــــــ قا من ذطار األمم المتحدة للتعاوم من أجا التنم 1ســـــــــــ
المســــــتداما و دعم أولو ات ذدــــــلم مظا  التعلقم الوطني والتإــــــدي للحواجز التي تعوس ذعمال لر األطفال  
والمرااقين  ي تعلم الم ارات وت و راا  ي ايةات تعلم مأموما  وســينإــد التر يز عل  الفتقات والفتقام الذين 

ــال الـــذين ــاقـــا، واألطفـ ــال  وي ااعـ ــا، واألطفـ ــا ظـــات    يواج وم لواجز جنســــــــــــــــامقـ إ قاــــــــــــــوم  ي أ قر المحـ
 المتفرر ن من لاعت ذمسامقا  أو

المسـاعدة التقنقا ذل  و ارة التر قا والتعلقم الفني  ي تنفيذ ذدـلم مظا  التعلقم  ي  مقسـفوسـتقد  اليو  - 34
  و عم تحسـين متائل التعلم  وتاـجقع ماـار ا اءوا  واألم ات والمجتمعات المحلقا   12ذل   6الإـفوا من  

ذعا ة التســجيا والقدرة    و عم تنفيذ النظم القائما عل  األ لا لردــد الماــار ا  ي التعلقم ومنع التســره وتعز ز
عل  التعلم الرقمي  وســوا تع   األولو ا لناــر اعاتالارات الرقمقا الم ســ ا من النالقا التقنقا  ي المناطر  

 المحروما لفمام استمرار ا التعلم الجيد 

وسـقعما البرمامل الق ري مع الحكوما من أجا   ا ة قدرة المعلمين والماـر ين والمقسـر ن عل   عم  - 35
ــا واتما   ــتعدا ا لللتحاس والمدرســ ــ اه   ورا وإمايا  ي ت و ر ما يلز  من  فا ات اســ األطفال والمرااقين والاــ

عاما من التعلقم  و اــــــــما  ل  تقيقم ال ارات  ي الم ارات األســــــــاســــــــقا  وتإــــــــمقم للول مبتالرة للرتقا   12
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وتدةقم تدر د المعلمين  وتحســين موةقا ارامل   وم ارات القوى العاملا فقما يتعلر اتنفيذ ارامل التعلم الســر ع 
تنمقا الم ارات  وســـــقعز  التوادـــــا من أجا التايير اعجتماعي والســـــلو ي   ا ة ال لد عل  التعلم الاـــــاما  

 واءمن والجيد 

ــات تتقأ ذقاما مظم تعلم مرما  عما للبرامل الوطنقا  - 36 ــقاســ ــع ســ ــتدعم اليومقســــف الحكوما  ي ويــ وســ
ة  ر ما و رمامل تالا ا و راما،  فــــــل عن ويــــــع ســــــقاســــــات تالفا التإــــــدي ل  ر اايذا  م ا ارمامل لقا

والعنف  ي مرا ر التعلم، واي تاـــما المنإـــات الرقمقا  وســـقجري تاـــجقع   ا ة اعســـت مار العا   ي التعلقم  
 ا  ي التعلقم من خلل الدعوة وتوليد األ لا، وما  ي  ل  اواس ا النما ة المحد ة التاللفا لتعمقم الماار 

 
 حماية الطفل  

ــر  ي النتقجا  - 37 ــ م اذا العنإـــ ــقســـ ــتداما   4ســـ من ذطار األمم المتحدة للتعاوم من أجا التنمقا المســـ
وســــــــــــــيــدعم أولو ــات الحكومــا عن طر ر تقو ــا قــدرة الج ــات الفــاعلــا الق ــاةقــا عل  تو ير خــدمــات الوقــاإــا  

، ومن  ي م اللجةوم والم اجروم والمســــــتفيدوم من ارمامل  واعســــــتجاوا للفتقام والفتقات والمرااقين الفــــــعفا 
لقاة  ر ما و رمامل تالا ا و راما  وســـــيوا تنفذ تدااير الوقاإا لحماإا األطفال من اعســـــتالل واايذا  عل  
ــير  ــر قدرة ال قا ا المجتم قا عل  الوقاإا واالالا وااالغ،  فـــل عن التنسـ ــقعز  اذا العنإـ اامترمت  وسـ

 اين مقدمي ال دمات، وسقعز  منع تاتت دما األسر فقما 

ــققوي اذا العنإــــــر النظم الوطنقا لتو ير خدمات الرعاإا لألطفال يــــــحاإا العنف واعســــــتالل   - 38 وســــ
ــلا خدمات الرعاإا من خلل   ــلســ ــول ذل  ســ ــين الودــ ــقجري تحســ ــارة  وســ ــات الفــ واايذا  وااامال والممارســ

لمســــاعدة الم إــــم لألطفال والنســــا ، وولدات ذ ارة الحاعت، ومكاتد اءلقات القائما م ا خا اعتإــــال ل
مظم المراو ا، والولدات الإــــحقا، ولجام لماإا ال فا  وســــتدعم اليومقســــف الج و  التي تبذل ا الحكوما من 
أجا توســــقع م اس اســــتراتقجقا الرعاإا البديلا ويــــمام لإــــول األطفال الذين ل م دــــلا انظا  العدالا عل  

العدالا التي تراعي التقاجات ال فا  وســــــــــتعز  اليومقســــــــــف قدرات مورفي المدار  واألخإــــــــــائيين خدمات  
 اعجتماعيين عل  تحديد لاعت العنف والتإدي ل ا وإلالا الفحاإا ذل  الدوائر المت إإا 

ات وســــــتدعم اليومقســــــف الماــــــار ا المجتم قا وم ا رات التر قا الوالدإا ااإجااقا لتاــــــجقع الممارســــــ  - 39
ــات المراةقــا علتقــاجــات ال فــا التي تحمي األطفــال من العنف  ــامي والممــارســـــــــــــ المراةقــا للمنظور الجنســـــــــــــ
واعســتالل واايذا  وااامال والممارســات الفــارة م ا تاــو ه األعفــا  التناســلقا األم و ا وتزو ل األطفال   

ع الت لي عن العنف والممارســـــات  وســـــقجري  عم علقات المســـــا لا لز ا ة قدرة المجتمعات المحلقا عل  تاـــــجق 
 الفارة  وسقجري تدةقم المعر ا والوعي وال دمات القائما لتحسين  رق اعستفا ة من ا 

 
 المراهقون والشباب  

ــر تحقير النتائل   - 40 ــيدعم اذا العنإـــــ من ذطار األمم المتحدة للتعاوم من أجا التنمقا   5  و 2 و 1ســـــ
اعســــــــــت مارات  ي التقاجات المرااقين والاــــــــــ اه الموجو ين  ي أ  ر الحاعت  المســــــــــتداما من خلل تحفيز 

ــيتإـــــــــــــدى للحواجز   18  أعوا  و 10يـــــــــــــعفا، مع التر يز عل  أولة  الذين تتراوم أعمارام اين   عاما  وســـــــــــ
تحول اين المرااقين والاـــ اه و ين ا تســـاه الم ارات والحإـــول عل  الفرق الل ما للمتقال ااإجااي  التي
مرللا البلوغ المنتجا  وسـتقسـر اليومقسـف اسـتفا ة المرااقين والمرااقات، ومن اين م الم اجروم واللجةوم  ذل 

ــوس العما المت ور، وما  ي  ل  الم ارات   والمرااقوم  وو ااعاقا، من  رق تنمقا الم ارات الم ما  ي ســــــــــ
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األخفــــــر  وســــــتســــــتفيد اليومقســــــف من الرقمقا وم ارات تنظقم الماــــــار ع والمجاعت النادــــــةا م ا اعقتإــــــا   
، واو ماــــروز “ماــــواري ”الم ا رات الوطنقا التي من يــــمن ا ارمامل لقاة  ر ما لدعم توســــقع م اس ماــــروز 

 وطني رائد للتورق  

وســــــــقجري  عم اعم راب المجدي للمرااقين والاــــــــ اه من خلل تعز ز  رق الماــــــــار ا والتمكين    - 41
ــات التي ت  ــتفا ة من المنإــ ــكيا و اعســ ــار ا الفتقات والفتقام  ي تاــ ــ ا اليومقســــف ماــ ــتســ دعم ا الحكوما، ســ

 ال  ا المتعلقا اتاير المناخ ولقوس اامسام 

ــتحفز اليو  - 42 ــامي، وما  ي  ل  عن طر ر تعز ز   م  مقســــفوســ ــت مارات  ي ارامل التحو ا الجنســ اعســ
مل والســقاســات القائما عل  األ لا وتعز ز  مقدمي ال دمات وتقبل م مبدأ المســاواة اين الجنســين من خلل البرا

الوطنقا لتمكين الفتقات  وســــــتر ز اليومقســــــف عل    “ ّوي ”علقات أدــــــحاه المإــــــلحا المتعد ين م ا م ا رة 
 تقلقم الفجوة الرقمقا اين الجنسين  ي أ  ر المجتمعات المحلقا يعفا 

إارا  التزامات مع أدحاه المإلحا  وسيدعو اذا المكوم من مكومات البرمامل ذل  ذقاما علقات و  - 43
ــ اه، و قو  والوســــــــــاطا  ي تحقير  ل  من أجا الوغ النتائل   المتعد ي الق اعات، ومن  ي م المرااقوم والاــــــــ
المرجوة  وســــــــتعما الاــــــــرا ات المقاما مع و اعت األمم المتحدة والمجتمع المدمي والق از ال اق والج ات  

عل  لاـد الدعم والموار  والمسـتوى الم لوه لتعز ز تنفيذ  “جيا طلير”المامحا والحكوما، تحت مظلا م ا رة  
 ال  ا المتعلقا والمرااقين والا اه، وما  ي  ل  عن طر ر اجتذاه اعست مارات من الق از ال اق 

 
 فعالية البرنامج  

ت  قا البرامل ســــــيو ر اذا العنإــــــر  عما دــــــامل لجمقع المجاعت البرمامجقا وســــــقكفا اســــــتقفا   - 44
ــال والدعوة، وما  ي  ل  الحملت   الق ر ا وتمو ل ا وإ ارت ا لمعايير البرمجا الجيدة  و واســـ ا أماـــ ا اعتإـ

مكاما لقوس ال فا  ي جدول األعمال الوطني وسـتد ع وعجلا ماـر  مقسـفالماـتر ا مع الحكوما، سـتقوي اليو 
اق والدعم العا   وســــُقســــتردــــد وأ الار علم الســــلو   ي  المعر ا وجمع األموال وإقاما تحالفات مع الق از ال 

ــلو قا لفائدة الج ات الاـــــــــر كا ومن اين ا    مقســـــــــفارامل اليو  و نا  القدرات  ي مجال العلو  اعجتماةقا والســـــــ
 وسائا ااعل  

وســــــتســــــع  اليومقســــــف ذل  ذإجا   رق اقاما دــــــرا ات جديدة من خلل توســــــقع لا ظا م ا رة  - 45
ــاامــات ق ــاز األعمــال  ي تحقير النتــائل  العمــا مع ق ــاز   األعمــال من أجــا تحقير النتــائل لز ــا ة مســـــــــــــ

 لإالأ ألطفال والا اه 
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 )أ( جدول موجز للميزانية

 )وجعا  وعرات الوعإات المتحدة(  
 المجموز الموار  األخرى  الموار  العا إا عنإر البرمامل

 835 12 537 9 298 3 اا ماة اعجتماعي    
 166 25 538 23 628 1 وقا  ال فا وممام 

 332 30 787 28 545 1 التعلم
 674 26 157 25 517 1 لماإا ال فا

 507 14 912 11 595 2 المرااقوم والا اه
 713 7 566 2 147 5  عالقا البرمامل

 227 117 497 101 730 15 المجموع 
 

الحاعت اامســـــــــــامقا  وســـــــــــوا تجمع الموار  األخرى من دـــــــــــر ا  التنمقا ع تر   ي الجدول األموال المجمعا من أجا   )أ( 
 والق از ال اق  وم أم تتالبد الحكوما المإر ا أي عيار مالقا 

  
 البرنامج وإدارة المخاطر  

ــاامات اليو  - 46 ــقا   مقســـــــفإحد  اذا البرمامل الق ري مســـــ ــاســـــ ــّكا الولدة األســـــ  ي النتائل الوطنقا و اـــــ
التنفيذي واـأم مدى توام  النتائل والموار  الم إـإـا للبرمامل عل  الإـعيد الق ري    للمسـا لا أما  المجلس

و ر   ي ســقاســات وإجرا ات المنظما وإــد  البرامل والعملقات ودــف  لجوامد مســا لا المدير ن فقما إ تم 
 والبرامل الق ر ا 

ري  وستفع اليومقسف، واعدترا  وتتول  و ارة ال ارجقا المسؤولقا عن التنسير العا  للبرمامل الق  - 47
ــتر  و ارة التعاوم الدولي  ي رئاســـــا   مع الو ارات الق اةقا، خ ا عما متجد ة لتنفيذ البرمامل الق ري  وتاـــ
اللجنا التوجي قا من ذطار األمم المتحدة للتعاوم من أجا التنمقا المســــــــــــتداما مع المنســــــــــــر الممقم لمنظوما  

 ر األمم المتحدة الق ري أ رقا لتحقير النتائل وعلقات لتنســـير مجاعت  األمم المتحدة  ي مإـــر  وســـيناـــئ  ر 
متائل ذطار التعاوم  وانا   ر ر عاما ماــــــتر  اين الو اعت او ج ا  تنســــــير الاــــــؤوم اامســــــامقا المعني 

 واللجةين وطالبي اللجو  

ــما التي ت د  تحقير   - 48 ــف وامتظا  اتحديد الم اطر الحاسـ ــتقو  اليومقسـ متائل البرامل والت فق  من وسـ
ــرا ا   ــتراتقجقا للاـــ ــع اســـ ــلا انقم الموار  المتالا للبرمامل عن طر ر ويـــ ــتعالل الم اطر المتإـــ لدت ا  وســـ
وتعبةـا الموار  و ـالتنســــــــــــــير مع و ـاعت األمم المتحـدة األخرى للســــــــــــــتفـا ة من الفرق المتـالـا مع الج ـات  

المتعلقا واا ارة والمسـا لا عن التحو لت النقدإا وتحو لت الاـر كا والاـرا ات العالمقا  وسـت فَّف الم اطر  
 اامدا ات من خلل الن ل المنسر للتحو لت النقدإا 

 
 الرصد والتعلم والتقييم  

لي ما توا رت البقامات، ســــــــقجري تإــــــــنق  المؤدــــــــرات لســــــــد العمر وموز الجنس، وموا مت ا مع  - 49
وإطار األمم المتحدة للتعاوم من أجا التنمقا المسـتداما    2025-2022ال  ا اعسـتراتقجقا لليومقسـف للفترة 

وستعما اليومقسف، والتعاوم يمن ذطار األمم المتحدة المذ ور، عل   عم الحكوما  ي تقو ا النظم الوطنقا  
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ــاعد  ــتسـ ــل ات الحكومقا المعنقا جمع البقامات  وسـ ــتتول  السـ ــد والتحليا  وسـ لجمع البقامات والقدرة عل  الردـ
ــات وميزامقات ا ــقاســــ ــع ســــ أل لا عل  تت ع التقد  المحر  محو الوغ األاداا الوطنقا والدولقا والدعوة ذل  ويــــ

 مقســــــــفللحد من الفقر المتعد  األوعا   وســــــــتفــــــــ لع الســــــــل ات الحكومقا المعنقا، والتعاوم مع مورفي اليو 
 لتعاوم مع الحكوما ودر ائ ا، اردد جمقع أما ا الارا ا المقاما  ي ذطار البرمامل الق ري وا

وســقجري تقيقم التقد  المحر  محو تحقير متائل البرمامل اواســ ا اعســتعرايــات الســنو ا واعدــترا   - 50
ــنو ا لليومقســــف  ي اســــتعرايــــات ذطار األمم المتحدة  ــتســــ م اعســــتعرايــــات الســ مع الحكوما والاــــر ا ، وســ

 للتعاوم من أجا التنمقا المستداما 

ــأم ما يليي    مقســـفوأعدت اليو  - 51 ــما أر عا تقيقمات تالو نقا واـ ــقا محد ة التالالق  تاـ خ ا تقيقم خمسـ
ــا واألطفال المتنقلين  )ة( التعلقم    مقســـــــــف)أ( ارامل اليو   ي ذطار ارمامل لقاة  ر ما  )ه( البرامل ال ادـــــــ

برمامل البرامل ال ادـــــا والمرااقين والاـــــ اه، ومن  ي م الفتقات  وســـــقجرى أإفـــــات اســـــتعراق جنســـــامي لل ) (
 وتقيقم عا  للبرمامل الُقْ ري 

، ســـتدعم اليومقســـف الحكوما والاـــر ا  غير الحكوميين واـــأم عملقا تقدإم التقار ر  2023و ي عا   - 52
 ذل  لجنا لقوس ال فا 
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 المرفق 

 إطار النتائج والموارد   
 

 2027–2023واليونيسف للفترة  البرنامج القطري للتعاون بين مصر   
 

 40-39 و 37-36 و 34 و 31 و 29-26 و 24-23 و 20 و 15 و 13-12 و 10-9، 7 و 5-1ي الموا  اتفاقية حقوق الطفل

من  5-1  الر ائز 2030المســتداما  ي ذطار رم ا مإــر من اعســتراتقجقا الوطنقا للتنمقا  10-5و  3الر ائز  16 و 13  و 10 و 6-1ي أاداا التنمقا المســتداما األولويات الوطنية
 (2027-2023ارمامل العما الحكومي )

 نتائج إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة التي تشارك فيها اليونيسف:

عل  تعز ز رأ  المال ال اــــــــــــري من خلل المســــــــــــاواة اين جمقع األدــــــــــــ اق  ي الحإــــــــــــول عل  ال دمات الجيدة والحماإا اعجتماةقا والعدالا   2027العما وحلول عا   :1النتيجة  
 اعجتماةقا 

العما   عل  تعز ز التنمقا اعقتإـــا إا المســـتداما وال فـــرا  الاـــاملا المتمحورة لول اامســـام اعتما ا عل  التإـــنقع و  ا ة اامتاجقا وتو ير  رق  2027العما وحلول عا   :2النتيجة  
 اللئر والرقمنا و مل اعقتإا  غير النظامي 

 تاير المناخ و فا ة ذ ارة الموار  ال بق قا لإالأ جمقع النا   ي ايةا مستداما عل  تعز ز القدرة عل  تحما  2027العما وحلول عا   :3النتيجة 

 عل  تحســين ذمكامقا لإــول األدــ اق عل  المعلومات والحماإا والعدالا و ر قا مأموما وعل  قد  المســاواة وإقاما مجتمع ســلمي ودــاما للجمقع  2027العما وحلول عا   :4النتيجة  
   الافافقا والمسا لا والتاار  والفعالقا والالفا ة وترتالز عل  سقا ة القاموم والقواعد والمعايير الدولقا من خلل لو ما تقو  عل

عل  ذعمال لقوس النســا  والفتقات  ي المقا ين اعجتماةقا والإــحقا وســبا ال ق ، عل  النحو المنإــوق علقه  ي الدســتور المإــري، ويــمام   2027العما وحلول عا   :5النتيجة  
 ماار ت ن والرأي والمقا ة  ي مجتمع خال من جمقع أدكال التمييز والعنف يد النسا  والفتقات 

 5-1: 2025–2022في خطة اليونيسف االستراتيجية للفترة  مجاالت األهداف ذات الصلة
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ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

  ـا ة  رق األطفـال   4و  1النتقجتام           
الفـعفا  وأسـرام  ي  
مــــن  ــا ة  ــفـــــ ــتــ اعســـــــــــــــ
ــا حــــــا   مكــــ ــا رات  م ــــ

الفعـالا والـقائما  الفقر 
عل  األ لـا، ومـا  ي  
ــاإـــــــا   ــمـــــ ــحـــــ الـــــ ــ    لـــــ
اعجــــــــتــــــــمــــــــاةــــــــقــــــــا،  
وممارســـــــت م واـــــــكا  
متزايد ســلو قات تحد 
الــــفــــقــــر   تــــوارت  مــــن 

 اين األجقال  فقما

األطـفـــــــال   ــا  مســــــــــــــ ـــــ
الماــــــــــــــمولين وــالحــد 
ــا   ــاإـ األ م  من الحمـ
ــا/مــظــم   ــاةــقـــــ اعجــتــمـــــ

 الحماإا اعجتماةقا

األســـــــــــــــــــــا ي   خـــــــا 
ــائـــــــا   14 الـــــــمـــــ  ـــــــي 

(2021) 

ــداي    ـــــي   20الـــــ ـــــ
 المائا

ــاإـــــــا   ــمـــــ ــحـ الـ ــر  ــر ـ ــقـ تـ
ــا  ــي   ــاةــقـــــ اعجــتــمـــــ
العالم الإـــــــــا ر عن  
ــا  الـــعـــمـــــ ــا  مـــنـــظـــمـــــ

 الدولقا

تعز ز مظــا  الحمــاإـا  
اعجــــــــتــــــــمــــــــاةــــــــقــــــــا 
ومـ ا رات م ـتارة  ي 
ــاإـــــــا   الــحــمـــــ ــال  مــجـــــ
ــدعم  لـــ ــا  ــاةقـــ اعجتمـــ
ــرا    ــقــ ــفــ الــ ــال  ــفـــــ األطــ
والفــــــعفا  وتمكين م  

 عل  محو  عال 

تزو د معظم األســـــــر  
ــقا الفـــــ قفا   الم قاـــ
من  ــد  تســــــــــــــتفيـــ التي 

 تــارة  ي م ــا رات م
ــاإـــــــا   الــحــمـــــ ــال  مــجـــــ
اعجــــــــتــــــــمــــــــاةــــــــقــــــــا 
ــات   ــلـــــــومـــــ ــالـــــــمـــــــعـــــ وـــــ
والـــــــدعم   والم ـــــــارات 
لتقو ــــــا   اعجتمــــــاعي 
الرـ ا  الـبدمي والعقلي 
واعجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي  

الــمـــر ــزي   ــا   الــجـــ ـــــ
ــامـــــــا   الــعـــــ ــا  لــلــتــعــبــةـــــ

 واالإا 

ــات   الــمــعــلــومـــــ مــر ــز 
 و عم ات ا  القرار

 و ارة المالقا

و ارة المـالقـا والتنمقـا  
 اعقتإا إا

الـــتفــــــــــــــــــــامـــن  و ارة 
 اعجتماعي

 جامعا القاارة

3 298 9 537 12 835 

اـلمــيزامقـــــــا   ــا  ــ ـــــ مســــــــــــ
الحكومقــا ااجمــالقــا 
الم إـــــإـــــا للتعلقم  

 والإحا

خا األسا ي التعلقم 
ــا     5,9 ــائـــــ الــمـــــ  ــي 

ــا    ي    9,4الإــــــــــــــحـ
 (2021المائا )

 ميزامقا الدولا
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ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

  7,9ال ــداي التعلقم           
 ي المائا  الإــــــــحا  

  ي المائا 11,4

ألطفـــال ـــا والحـــد من 
 قر األطفـال المتعـد  

 األوعا  

ــات   ــامـ ــا ة توا ر اقـ   ـ
يــا   وأ لــا جيــدة ومحــدَّ
ــا،   ال فــــ لقوس  عن 
وما  ي  ل  مؤدرات  
ــا  الــــتــــنــــمــــقـــــ ــداا  أاـــــ

ت  المســــــــــــــتـــــدامـــــا  ا 
 الإلا 

ــافقـــــــا   دــــــــــــــفـــــ ــا ة    ـــــ
م إإات الميزامقا 
ــا   لقفـــــــــــــــــاإـــا ال فولـ
ــا  ــا ة ماــــــــــــــــــار ــ و  ــ
والمرااقين   األطفــــــال 
 ي عملقات ويــــــــــع 

 الميزامقا 

عـد  الفتـقام والفتـقات 
الذين إســـــتفيدوم من 
ممارسـات أ فـا  ي  
مجال التر قا الوالدإا  
ــال   تســــــــــــــ م  ي ذعمــ

 لقوس ال فا

األســـــــــــــــــــــا ي   خـــــــا 
000 200  

ــ ــــــــــــــــــــــــــــداي   الــــــــــــــــــــــــــ
000 000 11 

األســــــــــــــــــر  مســــــــــــــــــأ 
 الم قاقا

الــدرجــا الوطنقــا  ي   
ــا  الـمـوا مـــــ مـؤدـــــــــــــــر 

 المفتولا

ــا  الـمـوا مـــــ مـؤدـــــــــــــــر 
 المفتولا
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ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

األســـــــــــــــــــــا ي            خـــــــا 
ــا   ــافـقـــــ   43الاـــــــــــــــفـــــ

ــار ــا العــامــا   الماـــــــــــــ
عل  15 ــاوــــــا  الرقــــ   

ــا   ــقـــــ ــيـــــــزامـــــ ــمـــــ   50الـــــ
(2019) 

ال ــداي الاــــــــــــــفــافقــا 
الماـــــــــــــــــــار ــــــا  65   

  الرقــاوــا 25العــامــا  
 60عل  الميزامقا 

لإــــــــــــــول األطفــــال   3و  1النتقجتام  
المرااقوم   ومن  ي م 
عل  خدمات الرعاإا  
الجيـــــدة  الإــــــــــــــحقـــــا 
مـرلـلـــــــا   والــتعـلـم  ـي 
الـــمـــ ـــكـــرة   ــا  الـــ ـــفـــولـــــ
ــأمومـــــــا   المـــــ ــا   والمقـــــ
ــحي   ــرا الإــــ والإــــ
والنظـا ـا الإــــــــــــــحـقا  
ــا،  ــ ـــــ اـــ ــاز  ــفـــــ ــتـــ واعمـــ
وات اع م مظم غذائقا 

المةو ـــــــا  النســــــــــــــ ـــــــا 
الـــلتـــي  ــا  لـــلـــحـــوامـــــ
يتلقين ما ع إقا عن 
أر ع   ارات ســـــــــــاوقا  

 للوع ة

األســـــــــــــــــــــا ي   خـــــــا 
ــائـــــــا   28 الـــــــمـــــ  ـــــــي 

(2020) 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــداي   الــــــــــــــــــــــــــ
 المائا  ي 40

ــات   الـمـعـلـومـــــ ــا   مـظـــــ
المتعلقا وال ارة دؤوم 

 الإحا

ــا   ــا  العــ النظــ تحول 
للرعــاإــا الإــــــــــــــحقــا  
مظـــــــا   ذل   األولقـــــــا 
مرم إعالل دــــــــــــــؤوم 

األطفـــــال  دــــــــــــــحـــــا  
وممــــــا ام   وتاــــــذيت م 
محو  عل   ــاا م  ور ــــ

 داما 

ــال   ــفـــــ األطـــ ن  ــّ ــكـــ ــمـــ تـــ
ــا  المنتمين   والنســـــــــــــــ

الإــــــــــــــــــــــحــــــــا   و ارة 
 والسكام

الـــتفــــــــــــــــــــامـــن  و ارة 
 اعجتماعي

ــومـــي   ــقـ الـ ــلـــس  ــجـ ــمـ الـ
 لل فولا واألموما

الاـــــــــــر ا القاوفـــــــــــا 
والإــــــــــــــرا  ــا   ـلـلمـقـــــ

 الإحي

1 628 23 538 25 166 



 

 

E
/IC

E
F

/2
0

2
2

/P
/L

.3
0

 
 

1
7

/2
8

 
2

2
-1

0
8

7
3

 

ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

مـا عـا وممـارســـــــــــــــات           
تساام  ي ا  اارام، 
ــ م  ي مناخ  وةقاـــــــــــ
و يةــا يو رام األمــام 
ــتســــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــام   و ـــــــــــ

  اعستداماو 

المةو ـــــــا  النســــــــــــــ ـــــــا 
للموالـيد الـذين يتلقوم  

 الرعاإا وعد الوع ة

األســـــــــــــــــــــا   ي  خـــــــا 
ــائـــــــا   65 الـــــــمـــــ  ـــــــي 

(2020) 

 ـــــي   75  :الـــــ ـــــــدا
 المائا

ــات   الـمـعـلـومـــــ ــا   مـظـــــ
المتعلقا وال ارة دؤوم 

 الإحا

ألدـــــــــــــــد المجتمعــات 
المحلقــا لرمــامــا من 
ــ    ــلـ عـ الـــحإـــــــــــــــــول 
وقمـــــا  ي  خـــــدمـــــات 
مجـال دــــــــــــــحـا األ  

 والوليد وال فا 

تحســــــــــــــن قـدرة النظم 
و وم   ــا  ــقـــــ ــنـــــ الـــــــوطـــــ
الوطنقــــا عل  تو ير 
ــدر الم لوه من  القــ
ــفا  ال دمات المنإــــــــ

 ــادـــــــــــــــا  والجيــدة ال
وــــالتاــــذإــــا والمراةقـــا  

 ععت ارات ا 

تحســــــــــــــن قـدرة النظم 
و وم   ــا  ــقـــــ ــنـــــ الـــــــوطـــــ
الوطنقــــا عل  تو ير 
ــدر الم لوه من  القــ
الجيــــــدة  ال ــــــدمــــــات 
والاــــــــــــــاملا واــــــــــــــأم 

 األمم المتحدة

غـــيـــر   ــات  الـــمـــنـــظـــمـــــ
 الحكومقا

   

المةو ـــــــا  النســــــــــــــ ـــــــا 
لألطفال الذين تتراوم 

اــــيــــن   ــاراــــم   6أعــــمـــــ
دــــــ رات   23 أدــــــ ر و

ــلوم عل   مّمن إحإـ
أ م  من التاـذـإا لـد 

 المتنوعا

األســـــــــــــــــــــا ي   خـــــــا 
ــذ ـــــــور    ـــــــي    43الـــــ

ــائـــا  اامـــات     44المـ
 (2014 ي المائا )

    المسأ الوطني
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ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

ــداي             ـــــي   60الـــــ ـــــ
 المائا للجنسين معا

مرللـــــــا   النمـــــــا   ي 
ال فولـا الم كرة عبر 

 المنإات الم تلفا 

ــا    الـمـقـــــ مـظـم  تـعـز ـز 
ــحي   ــرا الإــــ والإــــ
والنظـا ـا الإــــــــــــــحـقا  
ــدرة   قـــــ ــيــــن  وتــــحســـــــــــــــ

معات األطفال والمجت 
ــذ   تنفيــ ــا عل   المحلقــ
تــــــــراعــــــــي  اــــــــرامــــــــل 
ــا   ال فـــ التقـــــاجـــــات 
للتإـــدي ءيار تاير  
ــداــور  والــتـــــ ــاخ  الــمــنـــــ

 البيةي 

النســـــــــــ ا المةو ا من 
الميزامقا المدرجا  ي  
الــوطــنــقـــــــا   ــا  الــ ــ ـــــ
مرللـــــــا   للنمـــــــا   ي 
الـــمـــ ـــكـــرة   ــا  الـــ ـــفـــولـــــ

- 2021لـــــــلـــــــفـــــــتـــــــرة  
والم إــإــا    2025

ألماـــــــــــ ا النما   ي  
الـــ ـــفــولـــــــا   ــا  مـــرلـــلـــــ

 الم كرة

األســـــــــــــــــــــا ي   خـــــــا 
الـــــــــمـــــــــائـــــــــا   ـــــــــي 0
(2021) 

ــداي    ـــــي   90الـــــ ـــــ
 المائا

    ميزامقا الدولا

ويـــــــــع ســـــــــقاســــــــات  
ــقـــــــا   ــاخـ ــنـــــ مـ ــل  ــرامـ و ـ
ــات   ــاجـــــ الــتقـــــ ـتراعـي 

    تقر ر الحكوما
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ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

ــا           وتــمــو ــلــ ـــــ ــا  الــ ــفـــــ
 وتنفيذاا

 خا األسا ي ع

 ال داي معم

ــفـــــــال   1النتقجا  األطــــ ــتــــــع  ــمــــ تــــ
والمرااقين والاـــ اه، 
مـنـ ـم  ــا  ســـــــــــــــقـمـــــ وع 
ــا،  ــامـــــ ــرمـــــ لـ ــ ـــر  األ ـ
الــتــعــلــقــم  وــحــقــ ــم  ــي 
من خلل اعســـــتفا ة  
ــلـــم   ــعـ ــتـ الـ مـــن  ـــرق 
ــا  ــقـــــ ــمــ ــنــ وتــ ــد  ــيـــــ ــجــ الــ

 الم ارات 

ــ ـــــــا   مســـــــــــــ ــالــي  ذجــمـــــ
ــاـلـتعــلـقم   وـــــ ــاس  اعـلـتحـــــ

 قبا اعاتدائي

األســـــــــــــــــــــا ي   خـــــــا 
ــات   ــقـــــ ــتـ ــفـ  ـــي    25الـ

ــائـــا  الفتقـــام     24المـ
 (2021 ي المائا )

ــات   الــفــتــقـــــ ــداي  الــ ـــــ
ــام   ــقـــــ ــتـ ــفـ  ـــي    40والـ

 المائا

ــات   الـمـعـلـومـــــ ــا   مـظـــــ
المتعلقا وال ارة دؤوم 

 الإحا

الـــــحـــــكـــــومـــــــا   ــا   وـــــقـــــ
والردد الفعال لنس ا 
ــار ا  ي التعلقم   الماـ
ــا  ــذاـــــــــ ــيـــــــــ ــفـــــــــ ــنـــــــــ وتـــــــــ
اســــتراتقجقات و رامل 
ــاعت   لـــــ مــــن  تــــقــــي 
ــجع  التســـــــــــره وتاـــــــــ
عل  ذعا ة التسجيا، 
مســــــــــــــت ــد ــا الفتقــات 
ــذيــــن  الـــــ ــام  ــقـــــ ــتــ ــفــ والــ
لواجز   من  إعـــــاموم 
جنســامقا تعوق م عن  

ام ا والـــــــذين  لتعلقم، 
و وو  أدــــــــــــــــــــد  قرا، 
ااعــاقــا، والقــاطنوم  
ــا ــظـــــــات   الــمــحـــــ  ــي 

رة التر قـــا والتعلقم  و ا
 الفني

و ارة اعتإـــــــــــــــــاعت  
وتــــــــالــــــــنــــــــولــــــــوجــــــــقــــــــا  

 المعلومات

ــ ـــــــــاه  الاــــــــــــــــــــ و ارة 
 والر ايا

ــالي  العـــ التعلقم  و ارة 
 وال حث العلمي

األمــــــــم  ــقــــــــامــــــــات   ــــــ
 المتحدة

غـــيـــر   ــات  الـــمـــنـــظـــمـــــ
 الحكومقا

1 545 28 787 30 117 

المةو ـــــــا   النســــــــــــــ ـــــــا 
 4ألطفال الإـــــــــــــف  

ــلوم ذل   الذين إإــــــــــ
مـــن  األ مـــ   ــد  الـــحـــــ

 القرا ةمعر ا 

ــا التقد  الدولي   راســـ
مــــحــــو  ــال  مــــجـــــ  ــــي 

 األمقا
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ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

  31  :خا األســــــــــــا          
 (2016 ي المائا )

 ـــــي   40  :الـــــ ـــــــدا
 المائا

والـــــــذين   الحـــــــدو إـــــــا 
ــاعا  يواج وم أويـــــــــــ

 ذمسامقا 

ــيـــن   ــمـ ــلـ ــعـ ــمـ الـ ــكـــن  ــمـ تـ
ــن   ــيــــــ ــماــــــــــــــــــــــر ــــــ والــــــ
والمقســــــــــــــر ن اتمتين  
مجــــــال   قــــــدرات م  ي 
ــفــــــــــال   األطــــــــ  عــــــــــم 
ــ اه  والمرااقين والاـــــ
لت و ر مــــا يلز  من 
ــارات   ــارا والم ـ المعـ
اســــــــــــتعدا ا لللتحاس  

ــا  أو ا مال والمدرسـ
عـامـا من التعلقم    12

أو ا تســــــاه م ارات  
مـــــــــمـــــــــايـــــــــلـــــــــا  ـــــــــي 
ــات   ــظــــــ الــــــــمــــــــحــــــــا ــــــ
التي  المســــــــــــــت ـــــد ـــــا 
ترتفع  ي ا مســـتو ات 

 الفقر  

ــارات    الـــــمـــــ ـــــ ــا   رجـــــ
الحقـاتقـا لـدى طله  

  7الإف 

األســـــــــــــــــــــا ي   خـــــــا 
 (2022ين بر ) ع

ال داي خا األسا   
 مقاب مةو ا 10 ائدا 

ــا    ــقـــــ وـ أ اة  تـــقـــر ـــر 
الحقـــــاتقـــــا  الم ـــــارات 

 والتر قا المدمقا

   

المةو ـــــــا   النســــــــــــــ ـــــــا 
الإــــــــــــــــف   ــله  ــ ـ لـ
لــم  ــذيــن  الـــــ ــامــن  الــ ـــــ
األ م   الحـــــــد  يبلاوا 
الــتــعــلــم   ــائــل  مــتـــــ مــن 

الموا  األسـاسـقاي    ي
 )أ( الر ايقات 

 )ه( العلو 

ــات   ــااـ  راســــــــــــــــا اتجـ
ــا  ـــي  ــيـــــ الـــتـــحإــــــــــــــ
ــقات والعلو   الر ايـــــــ
 عل  الإعيد الدولي
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ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

 خا األسا ي         

  55)أ( الر ايـــــــقات 
  ي المائا

العلو     ي    47)ه( 
 (2021المائا )

 ال داي

  40)أ( الر ايـــــــقات 
  ي المائا

 ي    40  )ه( العلو ي
 المائا

الحكومــــــا من  تمكن 
ــا  الـــــبـــــيـــــةـــــ ــا  تـــــقـــــو ـــــ
الســــــــقاســــــــاتقا اقاما  
ــا  مـــرمـــــ ــم  ــلـ ــعـ تـ ــم  مـــظـ
ومفتولـا وجـيدة تلبي 
الــتعـلـم   ــات  ــاجـــــ الــتقـــــ
لمن ام أدــد ت مقاــا  
األطـــــــــــفـــــــــــال   مـــــــــــن 
 والمرااقين والا اه 

النســـــــــــ ا المةو ا من  
ــم   ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ ــا  ــقـــــ ــيـــزامـ مـ
الوطنقا الم إــإــا  
ــي  ــتــــ الــــ ــل  ــرامــــ ــبــــ ــلــــ لــــ
تســــــــــــــت ـدا األطـفال  

 األ  ر ت مقاا

األســـــــــــــــــــــا ي   خـــــــا 
 (2022ين بر ) ع

    ميزامقا الدولا
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ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

ال داي خا األسا            
 مقاب مةو ا 10 ائدا 

تحســـــــــــــن لإـــــــــــــول   4النتقجا 
ــات   ــقـــــ ــتــ ــفــ الــ ــقــــع  ــمــ جــ
واـلمـرااــقين   ــام  واـلـفـتقـــــ
عــلــ   ــر  مإـــــــــــــ  ــي 
ــا  ــاإــــ الوقــــ ــات  ــدمــــ خــــ
ــاملا   ــتجاوا الاــ واعســ
للجمقع والقائما عل  
والــمــراةـقـــــــا   الــحــقــوس 
ــامي   للمنظور الجنســـــــ
التي تتإــدى للعنف  
واعســـــتالل واايذا  
واااـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــال 
والممارســـات الفـــارة  
واعســــــــتفا ة من ا  ي  
ايةا تاـــجع األعراا  
اعجــــــــتــــــــمــــــــاةــــــــقــــــــا 

  ااإجااقا

ــيـــــــن   ــقـــــــوامـــــ الـــــ ــد   عـــــ
ــات المتعلقا  ــقاسـ والسـ
وــــال فــــا التي إجري 
ســــــــــــــن ــا أو تنمقح ــا 
ــايـيـر   لـلـمـعـــــ ــاع  امـتـ ـــــ
الدولقا للقفــا  عل  
 العنف يد األطفال 

األســـــــــــــــــــــا ي   خـــــــا 
الـــــــــمـــــــــائـــــــــا   ـــــــــي 0
(2022) 

 1ال داي 

اسـتعراق السـقاسـات 
 وااطار القامومي

الـــــحـــــكـــــومـــــــا   ــا   وـــــقـــــ
ــدمــي  الــمـــــ والــمــجــتــمــع 
اتعز ز قدرات ما عل  
ــدمـــــــات   خـــــ ــيـــــر  تـــــو ـــ
الوقــاإــا والتــدخــا  ي 
الـــ ـــفـــولـــــــا   ــا  مـــرلـــلـــــ
الم كرة لإالأ جمقع 
ــات  والـفــتــقـــــ ــام  الـفــتــقـــــ
 والمرااقين الفعفا  

ــاإـــــا   الرعـــ مظم  ــا   وقـــ
اعجتمــاةقــا والعــدالـا 
ــلـــــ    عـــ ــقـــــم  ــلـــ ــتـــــعـــ والـــ
الإــــــــــعيدين الوطني 
ــنـــــــــي  الـــــــــوطـــــــ و وم 
موار    ات إــــــــــــــقم 
ومـــــالقـــــا،   واــــــــــــــر ـــــا 

وت ا وتحسـين  فا ة ق

ــومـــي   ــقـ الـ ــلـــس  ــجـ ــمـ الـ
 لل فولا واألموما

الـــتفــــــــــــــــــــامـــن  و ارة 
 اعجتماعي

و ارة التر قـــا والتعلقم  
 الفني

ــي   ــومـ ــقـ الـ ــلـــس  ــجـ ــمـ الـ
 للمرأة 

الإــــــــــــــــــــــحــــــــا   و ارة 
 والسكام

ــ ـــــــــاه و   الاــــــــــــــــــــ ارة 
 والر ايا

و ارة اعتإـــــــــــــــــاعت  
وتــــــــالــــــــنــــــــولــــــــوجــــــــقــــــــا  

 المعلومات

1 517 25 157 26 674 

المةو ـــــــا   النســــــــــــــ ـــــــا 
لـــــــــــــــــألمـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــات 

عل   )أو ــائمـــــات  القـــ
األولقـــــــا(  ــاإـــــــا  الرعـــــ
أم  ــدم  ـإعــتقـــــ الـلـئي 
ــدمــــي   الــــبـــــ ــاه  الــــعــــقـــــ

    المسأ الوطني
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ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

ــةا           يـــــــــــروري لتناـــــــــ
 األطفال وتعلقم م

األســـــــــــــــــــــا ي   خـــــــا 
  ي المائا 65

ــداي    ـــــي   50الـــــ ـــــ
 المائا

وتفعيـــــــا  العـــــــاملـــــــا، 
ا ارة   ــا  ــ ــــــ ــمــــــ ــظــــــ مــــــ
ــا   وإـمفـــــ ــات،  ــامـــــ اـلـبقـــــ
مظم ــا القــامومقــا من 
أجــا تو ير خــدمــات  
ــدة  ــائـــــ لــفـــــ ــا  ــاإـــــ الــرعـــــ
األطـفال الفــــــــــــــعـفا  
ــا العنف  ــاإــ ويــــــــــــــحــ
 والممارسات الفارة 

ا تســــاه المجتمعات 
ــار   ــا،  ي ذطــ المحلقــ
البرامل التي تـدعم ـا 
قـــــــدرة   اليومقســــــــــــــف، 
تــ ــبــيــر   عــلــ   أ ــبــر 
وتاــجقع الممارســات 

لـلـمـنـظـور  الـمـراةـ  ــا  قـــــ
الجنســـــــامي والمراةقا  
ــاجــــات ال فــــا   علتقــ
ــا  تو ر الحمــــاإــ التي 
لألطفــــال من العنف 
واعســـــتالل واايذا  

ــومـــي   ــقـ الـ ــلـــس  ــجـ ــمـ الـ
 لحقوس اامسام

ــومـــي   ــقـ الـ ــلـــس  ــجـ ــمـ الـ
لألدــــــــــــــ ـــــاق  وي  

 ااعاقا

 و ارة العدل

 النقاوا العاما

غـــيـــر   ــات  الـــمـــنـــظـــمـــــ
 الحكومقا

المةو ـــــــا   النســــــــــــــ ـــــــا 
ــن   ــذيــ الـــــ ــال  لــــألطــــفـــــ
ــر ا   يتلقوم رعاإا أســــ
من اين مجموز عـد  
ــلين   األطفال الحادــــــ

البــديلــا عل  الرعــاإــا  
ـوجـمــقع  ــا  ــمـقـــــ اـلرســــــــــــ

 أدكال ا

ــا ي    44خا األســـــــــ
 (2021 ي المائا )

ــداي    ـــــي   60الـــــ ـــــ
 المائا

    البقامات اا ار ا

ــا  اللواتي   ــ ا النسـ مسـ
الزواة  ل ن  ســــــــــــــبر 

    المسأ الوطني
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ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

ممن تتراوم أعمـاران          
عـامـا   17  و 15اين  

خفــــــــــــــــعــن   الـــلئـــي 
تاــــــــــــــو ـــــــه   ــا  لـعـمـلـقـــــ
األعفـــــا  التناســـــلقا 

 األم و ا  

ــا ي    61خا األســـــــــ
 (2014 ي المائا )

ــداي    ـــــي   50الـــــ ـــــ
 المائا

واااـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــال 
 والممارسات الفارة 

الـــمـــرااـــقـــيـــن  5و  2و  1النتائل   ــد  تـــزو ـــــ
ــا   ــ اه، و  ادــ والاــ
ــام   والـفــتــقـــــ ــات  الـفــتــقـــــ
األ  ر يـــــــــــعفا، وما 
نـــ ــم   و ــمـــكـــّ يــ ـــيـــةـــُ ـــم 
واـم  ـي   ــدعـمـ ـم  و ـــــ

ذـل  طـور   ــال  اعـمـتقـــــ
الــــــبــــــلــــــوغ   ــا  مــــــرلــــــلـــــ
أ ــرا ا   لــقإــــــــــــــــ ــحــوا 

 منتجين وماار ين 

النســـــــــــ ا المةو ا من 
ــ اه   المرااقين والاـــــــــ
العمر ـــــا  الفةـــــا  )من 

عــــــــــامــــــــــا(   15-24
الـذين يوجـدوم خـارة  
 ائرة العمـالـا والتعلقم  

 والتدر د

األســـــــــــــــــــــا ي   خـــــــا 
ــات   ــقـــــ ــتـ ــفـ  ـــي    36الـ

منظما األمم المتحدة 
 للتر قا والعلم وال قا ا

الــــمــــرااــــقــــيــــن   تــــعــــلــــم 
ــقما  ــ اه، وع ســـ والاـــ
ــاا م   الفتقات، وا تســــــ
الـــــتـــــي  ــارات  الـــــمـــــ ـــــ
تعين م عل  اعمتقــال 
ذل   التعلم  من طور 
طور الالســــــــــــــــد من 
تـــرعـــ   مـــ ـــل  خـــلل 

 المنظور الجنسامي 

  ا ة الفرق المتالا 
للمرااقين والاـــــــ اه، 

ــ ـــــــــاه  الاــــــــــــــــــــ و ارة 
 والر ايا

الـــتفــــــــــــــــــــامـــن  و ارة 
 اعجتماعي

ــالي  العـــ التعلقم  و ارة 
 وال حث العلمي

الإــــــــــــــــــــــحــــــــا   و ارة 
 والسكام

2 595 11 912 14 507 
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ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

  20المــائــا  الفتقــامي           
  ي المائا

  29ال ـداي الفتقـات  
  الفتقــــام  ي المــــائــــا

  ي المائا 16

وع ســــــــــــــقمـا الفتـقات،  
للماـــــار ا واعم راب  
تنمقـــــا  المجـــــدي  ي 
ــا  وتـنــمــقـــــ أمـفســـــــــــــــ ــم 

 مجتمعات م المحلقا 

تراجُع تقبُّا المرااقين  
والاـــــــــــــ اه لألعراا  
القــائمــا عل  التمييز  

 اين الجنسين 

ــاس   ــ ـــــ مـ ــع  ــوســـــــــــــــــقـ تـ
الاـــــــــــرا ات المتعد ة 
الق ــاعــات وتعز زاــا  

ــام  وـــــ ــال  للتعجيـــــــا  تقـــــ
طـور   ذلـ   ــات  الـفـتـقـــــ
اعســـــتفا ة من  رق 

 العما 

ــي   ــومـ ــقـ الـ ــلـــس  ــجـ ــمـ الـ
 للمرأة 

ــي   ــومـ ــقـ الـ ــلـــس  ــجـ ــمـ الـ
 لل فولا واألموما

ــومـــي   ــقـ الـ ــلـــس  ــجـ ــمـ الـ
 للسكام

األعـــلـــ   الـــمـــجـــلـــس 
 لتنظقم ااعل 

األمــــــــم  ــقــــــــامــــــــات   ــــــ
 المتحدة

 الق از ال اق

غـــيـــر   ــات  الـــمـــنـــظـــمـــــ
 الحكومقا

الـــــــــمـــــــــنـــــــــظـــــــــمـــــــــات  
 المجتم قا

 المنظمات الدينقا

 الا اه
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ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

المةو ـــــــا             النســــــــــــــ ـــــــا 
ــات   والـفـتـقـــــ ــام  لـلـفـتـقـــــ
أم  إعتقـــــدوم  الـــــذين 
المســـــؤولقا الرئقســـــقا  
اـــــــــــي  لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــرأة 
ــ لز واأل وار  اعيـ
ــاإـــــــا   رعـــــ ــاي  اـلـنمـ ـقـــــ
ورعــــــاإــــــا  األطفــــــال، 
ــي   والـــ ـــ ـ الـــمـــنـــزل، 

 لألسرة 

األســـــــــــــــــــــا ي   خـــــــا 
ين بر   ع  ــات  الفتقــــ
يـنـ ـبـر  ع  ــام  الـفـتـقـــــ

(2022) 

مقــــــاب    5-ال ــــــداي  
 مةو ا

ــنـــــــ     الـــــ ــأ  مســــــــــــــــــ
 والا اه  ي مإر

     

المةو ـــــــا    النســــــــــــــ ـــــــا 
ــام  والـفـتـقـــــ ــات  لـلـفـتـقـــــ
أم  إعتقـــــدوم  الـــــذين 
المرأة إجد أم تتزوة  

 وأع تعما

ــنـــــــ     الـــــ ــأ  مســــــــــــــــــ
 والا اه  ي مإر
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ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

األســـــــــــــــــــــا ي            خـــــــا 
ين بر   ع  ــات  الفتقــــ

ع   ــام  يـنـ ـبـر الـفـتـقـــــ
(2022) 

ال داي خا األسا   
مقـاب مةوـ ا لالل   5-

 الجنسين

المةو ـــــــا    النســــــــــــــ ـــــــا 
  29-15للاـــــــــــــ اه )

أالاوا  الـــذين  عـــامـــا( 
عن وقام م وأماــــــ ا  
ت وةقا  ي أي وقت  

  مف  من لقات م

األســـــــــــــــــــــا ي   خـــــــا 
ــور   ــذ ـــ  ـــــي    4,5الـــــ

  2,7المــائــا  اامــات  
  ي المائا

المائا  ي    8ال داي  
 للجنسين  لي ما

ــنـــــــ     الـــــ ــأ  مســــــــــــــــــ
 والا اه  ي مإر
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ــم   األمــ ــار  ذطـــــ ــل  ــائــ ــتـــــ مــ
من  للتعـــــــاوم  ــدة  المتحـــــ

 متائل اليومقسف أجا التنمقا المستداما

ــد    ـــــــ ــرات التقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مؤدـــــ
ــقا وخ وب   ــــــــــ ــــــــــ الرئقســــــــ

 وسائا التحقر األسا  واألاداا
الق ري   البرمـــــامل  مواتل 

 ااردا إا
الاــــــــــر ا  الرئقســــــــــيوم،  

 الارا اأطر  

الق ريي   الموار  ااردا إا لسد متائل البرمامل
ز(، والموار  األخرى )  أ(   الموار  العا إا ) 

  وعرات الوعإات المتحدة( )وجعا 
 المجموز   أ   ز

البرمـــــامل             تإــــــــــــــمقم 
وتنســــــــــــــققــــــه  الق ري 
وإ ارتــه و عمــه عل  
محو يتســـــــــــم والالفا ة 
ــايـــــيـــــر   وـــــمـــــعـــــ ــا ت  و ـــــ
البرمجــــا الجيــــدة  ي  
ــائـــل   الـــنـــتـــــ تـــحـــقـــيـــر 

 لإالأ األطفال 

ســــــــــــــــجـــلت   ــا   ــفـــــ ذإـ
اامجــا  ال ــادـــــــــــــــا  
وــــــالمعــــــايير   وــــــاأل ا  

 التنظقمقا

الــبــرامــل،   Insightمنظما  ــيــر  تــنســـــــــــــ
واعتإــــــــــــــــــــــــــــــــاعت، 
والدعوة والاــــــــــرا ات  

 و عم العملقات 

 5 147 2 566 7 713 

 237 117 497 101 730 15     مجموع الموارد 
  
 

 


