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    * )أ( من جدول األعمال المؤقت  4البند 
 وثيقة البرنامج القطري   

  
 األردن  

  

 موجز  
ُتـقدم  ويقـقا البرـمامل الق ري لن إل  لل المجلس التنفـيذي  مرا مـناقوـــــــــــــت ـا والموا ـقا علي ـا     ـذ    

 إوال    4 855  000الدو ة، علل أساس عد  االعتراا. وتتضمن الويققا ميزامقا   شاإيا  جمالقا مقترحا  مبلغ  
ــا،   نـــاا متوا ر األموال، ومبلغ   إوال  من الموا إ األخرى،   نـــاا متوا ر   203  611  000من الموا إ العـــاإيـ

 .2027 لل كامول األول/إيسمبر  2023المسا مات المحدإة المرا، للفترة من كامول الثام /يناير  
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 مبررات البرنامج  
ــ ا  - 1 ــناا    المن قا، حي   ل مســـ ــمر ســـ ــ امقا ُتعد من مين األنـــ يقف األ إل، الذي لديه مجموعا ســـ

. ويم ن القول ( 1) عــامــا، علل مفترق مرق من الفره ال ــا لــا  18المــا ــا من ســــــــــــــ ــامــه إول ســــــــــــــن       39
األ إل  و من أمرز الدول المضــــقا ا    العالم، حي  يوجد ثقه يام  أعلل عدإ من النجنين مســــ ا للفرإ   ل

البـلدال اات الدخا    ،  لل مركز الوــــــــــــــريحـا العلـقا من2011. وبعـد أل امتـقا األ إل منجـاف،    عـا  ( 2) الواحـد
ــ اه،  لمه يعما جا دا لبنا   ــ امه الوـ ــتفاإة من العا د الديموحرا   المحتما من سـ ــهقا منه لنسـ ــو، وسـ المتوسـ

. وقد م ن النمو االقتصــــــــــــاإي الذي ســــــــــــب  أل شــــــــــــ د  األ إل  ( 3) اقتصــــــــــــاإ ما ئ  الحقاة قا م علل المعر ا
 تحقي  متا ل  مما قا  اما لفا دة األمفال. من

   المــا ــا    م ــايــا    23,3يواجــه البلــد  عئ التحــديــات الم مــا،  ا ملغ معــدل ال  ــالــا ا جمــال   و  - 2
. ويعد معدل موــــا كا ا ما  ( 5) 2017/2018   الما ا    الفترة   15,7ومعدل الفقر الم ل     ( 4) 2021 عا 

، مقــا مــا 2021المــا ــا    عــا         14     القوى العــاملــا من مين أإمل المعــدالت    العــالم،  ا لم يتجــاوز
ــقا، ويواج ول  ( 6)    الما ا للذكو  54منحو  ــقاســ ــا  مد جا محدوإة    العملقات الســ ــ اه والنســ . ويوــــا ش الوــ

 عق ات تحول إول إخول م سوق العما، ويعامول من ا تفاع معدالت ال  الا.

ــنو  - 3 منيين إوال   3يا ما يقد  مــــــــــــــــــــــ ويعتمد األ إل اعتماإا كبيرا علل المعوما األجنبقا،  ا يتلقل ســــــ
ــمقا من ــاعدة ا مما قا الرســــ ــلا من البرامل ا مما قا الومنقا من أجا توجقه ( 7) المســــ ــلســــ ــر البلد  ســــ . وقد  اشــــ

االســتادا  الفعال للمســاعدة الدولقا ووانــا تنفيذ ا. وت دح ا نــنحات الســقاســقا واالقتصــاإيا الحالقا  لل 
ماإ علل الموا إ الاا جقا لتمويا مظم الحمايا االجتماعقا، وإلل تحســــــــــــين معالجا الوــــــــــــواحا المتعلقا  االعت 

  عالقا وكفا ة استادا  الموا إ.

ــا ا ما يقد  منحو  - 4 منيين الجئ يوـــ ا تحديا  مما قا و رنـــا   3وســـقظا األير المترتل علل اســـتضـ
جقال، وال يزال محو  مليول  لســـــــ ين  مســـــــجا يهقوـــــــول    األ إل منذ أ 2,2   الوقت مفســـــــه.   ناش محو  

ــجلول لدى  674 268. و ناش أكثر من ( 8)    الما ا من م    الماقمات 18 ــو يين مســـــــــــ من النجنين الســـــــــــ
ــ ا  ــؤول النجنين    األ إل، ويهقع معظم م خا   الماقمات. وتهقع مســـــــــــ ــقا األمم المتحدة لوـــــــــــ مفوضـــــــــــ

أ إمـقا أو أقـا يومـقا )الاو الـدول   المـاـ ا من الجن  المـنام  الحضــــــــــــــرـيا ـمدخـا يعـاإل ينـيا إـمامير      64
   الما ا من األمفال الســــــو يين من الفقر المال  والفقر متعدإ   20للفقر للبلدال المتوســــــ ا الدخا(، ويعام   

 .( 9) األ عاإ علل حد سوا 
 __________ 

 .2019التوقعات الس امقا    العالم لعا   إا ة الوؤول االقتصاإيا واالجتماعقا    األمم المتحدة،  (1) 
 .2021نحقفا وقا ع األ إل، مقسال/أمريا مفوضقا األمم المتحدة لوؤول النجنين،  (2) 
 .2012، 2020-2011الح وما األ إمقا، االستراتقجقا الومنقا األ إمقا للتوميا  (3) 
 ./http://dosweb.dos.gov.jo/unemp_q4_2021 إا رة ا حصا ات العاما، األ إل، (4) 
 .2018لح وما األ إمقا، مسح مفقات وإخا األسرة، ا (5) 
 .3، ه 2021، المساواة القا ما علل النوع االجتماع  والعما الن      األ إلمنظما العما الدولقا،  (6) 
 منظما التعاول والتنمقا    الميدال االقتصاإي،  سم مقام  يقد  لمحا عن المعوما    األ إل. (7) 
 .2020األمم المتحدة  حايا وتوميا النجنين الفلس ينيين    الورق األإمل، وكالا  (8) 
 (9) UNHCR, Vulnerability Assessment Framework for Refugees in Jordan, March 2022. 

http://dosweb.dos.gov.jo/unemp_q4_2021/
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وعلل مدى العقد الماضـــــــــــ ، أحرز األ إل تقدما كبيرا    مجال التنمقا ال وـــــــــــريا من خنل تو ير  - 5
ــد ال  الا. ويما تحديات مســــــــتمرة من ا ما يتصــــــــا  قد ة تأمين الر  عايا الصــــــــحقا العا لقا وتو ير التأمين ضــــــ

ــبل العدإ  ــمو  ا ا  سـ ــات الومنقا علل تقديم الادمات االجتماعقا    الوقت الذي تتعرا ثقه لضـ ــسـ المؤسـ
جنين.  الكبير لنا

يتضــح من االمافاا    معدل وقد تحســنت الحالا الصــحقا وحالا تمذيا األمفال  وــ ا عا ، كما  - 6
ع. ومع الا، امافضـــت التم قا  التحصـــين  لل أقا من  ــا ــ ا  2020   الما ا    عا   80وثقات الرضـ  النسـ

   الما ا من األمفال    ســـــن الد اســـــا من زياإة الوزل و م عرضـــــا   31. ويعام   ( 10) لجمقع المســـــتضـــــدات
ــد، ويعام    ــن الرشـــــ ــا ا  األمراا    ســـــ ــا من مق     الما    47,6لإلنـــــ ــن المد ســـــ ا من األمفال إول ســـــ

. وقد تفاقمت الموـــــاكا المتعلقا  الصـــــحا النفســـــقا، ال ســـــقما عند األمفال والوـــــ اه،  ســـــبل تأيير  ( 11) الحديد
 .( 12) (19-جا حا مرا  يروس كو وما )كو يد

تحســــــن. ومع  ، كال امتظا  الدوا     المد ســــــا ومتا ل التعلم    األ إل     19-وقبا جا حا كو يد - 7
   الما ا  قو من أولنا الذين ونـلوا  لل الصـف    74، لم ي ما  ال 2017/2018  الا،  ف  السـنا الد اسـقا

ــا ع  ــا 10الســـــ ــنوات من الد اســـــ ــفوح الفتقال أعلل ( 13) ســـــ ــجلا    نـــــ ــا المســـــ . ومعدالت التوقف عن الد اســـــ
جنين الســــــو يين من الفتقات المعدالت المســــــجلا لدى الفتقات، وتســــــجا أعلل المعدالت    نــــــفوح الن من

، تفوقــت الفتقــات علل الفتقــال  حوال  عــامين،  2018. و   عــا   ( 14) والفتقــال المنتمين  لل األســــــــــــــر الفقيرة
. و ناش ملل ضــنيا علل التعلقم والتد يل  ( 15) مواإ القرا ة والرياضــقات والعلو     مســتوى التعلقم الثاموي    
   المـا ا من منه المرحلا   3,5ح  م ـذا المســــــــــــــا  التعلقم  ســــــــــــــوى المجـال التقن  والم ن ،  ا ال يلت    

    الما ا من األمفال. 67. وحالقا، ال تتجاوز مس ا الملتحقين  التعلقم ما قبا االمتدا    ( 16) الثامويا

د األ إل ـ التزامـات كبيرة للحـد من العنف ضــــــــــــــد األمفـال. و   مؤشــــــــــــــر ســـــــــــــــقاإة القـامول  - 8 وقـد تع ـا
وضــــــــعه موــــــــروع العدالا العالمقا، احتا األ إل المرت ا الاامســــــــا والامســــــــين من أنــــــــا   الذي 2021 لعا 

   الما ا من األمفال خنل حقات م لوـــــــ ا واحد علل   81إولا، والمرت ا الثامقا    المن قا. وتعرا   139
ين     المـا ا من النســــــــــــــا  الن   تتراوف أعمـا  ن م  21األقا من أشــــــــــــــ ـال العنف الـبدم ، مينمـا تعرضــــــــــــــت 

. وإعت لجنا حقوق ال فا  لل زياإة الدعم المقد  لنم ات ( 17) ســــــــــنا للعنف البدم  أو الجنســــــــــ  49 و 15

 __________ 

-https://data.unicef.org/resources/immunization-coverage-estimates-data:  البقـــامــات متـــاحــا علل الرا و التـــال  (10) 

visualization/. 
 .2021، وزا ة الصحا األ إمقا، 2019المسح الومن  للممذيات الدقققا والحالا التمذويا  (11) 
 ./https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare: الرا و التال العل  العالم  لنمراا، متاف علل  (12) 
 .2020، أيلول/سبتمبر إ اسا األ إل حول األمفال خا   المد سااليومقسف،  (13) 
 (14) Assaad, R., Krafft, C., and Sieverding, M., Youth Transitions to Adulthood in Jordan: High 

Aspirations, Challenging Realities. UNICEF, 2021. 
 (15) OECD, PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, PISA, OECD Publishing, 

Paris, 2019. 
  (16 ) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, TVET Country Profile: Jordan, 2019 
 (17) USAID, Jordan Demographic and Health Survey, 2018. 

https://data.unicef.org/resources/immunization-coverage-estimates-data-visualization/
https://data.unicef.org/resources/immunization-coverage-estimates-data-visualization/
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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. وقـد أيـدت الح ومـا، ( 18) المتزوجـات من أجـا التعجيـا  ـاالمتقـال  لل تو ير الرعـايـا األســــــــــــــريـا لنمفـال حير
الرامقا  لل  م ا  عما األمفال  (، التونـــقات متســـريع الج وإ 2018اســـتعراضـــ ا الدو ي الوـــاما الثال  )   

والثن  عنه، ال ســــــــقما مين الفتقات النت  يوــــــــتملن كعامنت منزلقات. ويريد األ إل ضــــــــمال اتااا  جرا ات  
 لل   ( 19) قامومقا وزياإة الوع  من خنل  منق حمنت عاما من أجا م ا حا عما األمفال واالتجا   ال ور

 جامل م ا حا زوا  األمفال.

متر  100وتزإاإ موا إ المقا  وال اقا مد ة. وال يتجاوز ما يملكه األ إل من موا إ متجدإة ســــــــــــــنويا  - 9
.  (20)    الما ا من العت ا المتف  علي ا إولقا للند ة الوــــــــديدة    المقا   20م عل للفرإ الواحد، و و ما يعاإل 

الما ا     30يتجاوز ال لل العرا منس ا    ويتجاوز سحل المقا  حالقا الحدوإ القاملا للتجدإ ومن المتوقع أل
ــح ،   ــرح الصــــ ــتويات التم قا  لمداإات المقا  وخدمات الصــــ خنل العقد المقبا. وعلل الرحم من ا تفاع مســــ
 لل الحصــــول علل خدمات المقا  المويوقا والمأموما يتأير مند ة الموا إ الما قا والقصــــو      إا ت ا، ومتقجا 

. وال يســـتفيد من مرا   الصـــرح  ( 21) ن الســـ ال يهقوـــول    اا  ج اإ ما   مرتفع   الما ا م 60لذلا  لل 
 .( 22) الصح  المناس ا سوى يل  المدا س

وســتؤإي زياإة التقلبقا المناخقا،  ما    الا ا تفاع إ جات الحرا ة وامافاا مســتويات التســاق ات   - 10
وســــــــــــــتكول ل ــا سيــا  حــاإة علل الســــــــــــــ ــال    وزيــاإة عــد  امتظــا    ول األم ــا ،  لل زيــاإة ماــامر الكوا  

ــاشــــــــــــا    ما مين م. ولدى الفتقات والفتقال والمرا قين      األ إل، والذين يوــــــــــــ ا األمفال الفنا األكثر  وــــــــــ
ــتالفه  اتال   ــات التاتقي من سيا  تمير المنال والتد و  البين  واألير الذي ســ ــقاســ ــ اه وع  محدوإ  ســ والوــ

ما يا  الحصول علل الادمات األساسقا وخدمات الحمايا مثا المقا   المسألتال علل حقات م،  ما    الا
 والمذا ، كما لدي م  ره محدوإة للموا كا    حوا   وأل  ذ  السقاسات.

ــام ، للفترة  - 11 ، أل اليومقســــــــــــــف قـدمـت   فـا ة إعمـا 2022-2018ووجـد تقيقم للبرـمامل الق ري الســــــــــــ
حاه المصــــلحا انخرين، ال ســــقما    الونــــول  لل األمفال  متماســــ ا وتكميلقا الســــتراتقجقات الح وما وأنــــ 

 المجتمعات ال وا    جمقع أمحا  البلد،  ما    الا    ماقمات النجنين.   

وقد تأير االتجا  الذي ســــلكه  ذا البرمامل الق ري الجديد مثنيا إ وس   قســــقا مســــتفاإة من التقيقم   - 12
ــا  الم تل الق ريت )ه( تلبقا احتقاجات    : )أ( تعزيز ت اإل المعلومات والتا ق  و علل م اق ماتلف أقســــ

التميير  مويلــــا األجــــا تققس  متــــا ل  تحقي   التركيز علل  الاــــدمــــاتت ) (  المحل  من  والمجتمع  النجنين 
المســــتدا  إاخا المجتمع األ إم . وبالتركيز علل النتا ل علل المســــتوى المجتمع ، ســــق فا البرمامل الق ري  

ن الح وما من توسـقع م اق    الجديد  جرا  تقيقم إقي  للد وس المسـتفاإة من تدخنت اليومقسـف علل محو يم ا
 تلا التدخنت.

 

 __________ 

 .2014، 40و  39، الفقرتال CRC/C/JOR/CO/4-5لجنا حقوق ال فا،  (18) 
 .68-137، تونقا االستعراا الدو ي الواما A/HRC/40/10امظر  (19) 
 .2017حقا   وأ قا   -وزا ة المقا  والري األ إمقا، ق اع المقا  األ إم   (20) 
 المرجع مفسه. (21) 
 (22) UNICEF and WHO, Progress on drinking water, sanitation, and hygiene in schools, 2020. 
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 األولويات البرنامجية والشراكات  
تســـــــتند  ويا اليومقســـــــف الاانـــــــا  البلد  لل األولويات المحدإة  التوـــــــاو  مع الح وما والوـــــــركا   - 13
 ظريا التميير الت  يعتمد ا البرمامل الق ري:المجتمع المدم . وترإ ثقما يل  م  من

ــ ا منصـــــــف علل  ()أ  ــول  وـــــ  اا أتقحت لجمقع األم ات واألمفال والمرا قين  م امقا الحصـــــ
الادمات الصـحقا وخدمات التمذيا الجيدة واالسـتفاإة  صـو ة كاثقا من ا، واعتماإ مما سـات وسـلوكقات مناسـ ا  

 ثقما يتعل   الصحا والتمذيات

أتقحت لجمقع الفتقات والفتقال  م امقا الحصـــــــول  وـــــــ ا منصـــــــف علل التعلقم الجيد   اا )ه( 
 مرحلا ال فولا الم  رة والتعلقم األساس  وإم امقا  كمال تعلقم مت   

 اا تم،  وـــ ا متزايد، تم ين المرا قين والوـــ اه، وال ســـقما الفتقات الصـــميرات، وتزويد م   ()  
  حوا قاإ ين علل الصموإ اجتماعقا واقتصاإيات المعا ح والم ا ات والفره لقص

 اا كـال األمفـال والمرا قول األكثر  وـــــــــــــــاشـــــــــــــــا المعرضــــــــــــــول لا ر العنف واالمت ـاش   ()إ 
واالسـتمنل وا  مال والمما سـات الضـا ة، أو الناجول من تلا الماامر، يسـتفيدول من خدمات حمايا وقا قا 

 تتسم  الجوإةت وملبقا لنحتقاجات

ماإيا محســــــــنا قاإ ة علل الصــــــــموإ    اا كال جمقع األمفال والمرا قين يهقوــــــــول    مينا ()ه  
للونــول  لل المقا  والصــرح الصــح    وجه سيا  تمير المنال، مع  م امقا الحصــول علل خدمات محســنا   

 والنظا ا الصحقا، واعتماإ سلوكقات النظا ا الصحقا ومما سات الرعايا المناس ات

ــ اه األقا حظا علل خدمات الحمايا االجتماعقا   اا   ()و  زاإت  م امقا حصـــــــــــــول األمفال والوـــــــــــ
زة الت  تم ن م من تحقي    ت م امات م   والفره االجتماعقا االقتصاإيا القا ما علل األإلا والواملا والمتكاملا والمعزم

ا، ســقســت قعول  عند الا،  لل جمقع الفتقات والفتقال    األ إل،  من  ي م األكثر  وــاشــ  ()ز 
ــفين ومراعيين للبينا وقاإ ين علل  ــاإ منصـ ــامقا والموـــا كا    منا  مجتمع واقتصـ تد يجقا  عمال حقوق م ا مسـ

ن م من ا س ا     تحقي  أ داح التنمقا المستداما.  الصموإ، مما يم ا

قا م علل   وســــــتركز االســــــتراتقجقا البرمامجقا علل تعزيز النظم وإعم  حدا  تميير    الســــــقاســــــات - 14
  األإلا. وســتعال ل المعايير االجتماعقا والجنســامقا والمما ســات والســلوكقات الضــا ة من خنل البرمجا الوــاملا

لعدة ق اعات. وســـــــــقمثا  شـــــــــراش المجتمعات المحلقا أحد التحوالت الر قســـــــــقا، مع التركيز علل المرا قات، 
ــاإيا    ــيتم  مجال تحديد ومعالجا المعوقات االجتماعقا االقتصـــــــ الت  تحول إول تحقي  التنمقا الذاتقا. وســـــــ

تعمقم مراعــاة االعت ــا ات المتصــــــــــــــلــا متمير المنــال، والحــد من ماــامر الكوا  ، والنمــا     مرحلــا ال فولـا  
 الم  رة، واال تما   أ عاإ ا عاقا، والا    جمقع العنانر.

 
 الصحة والتغذية  

فتقات والفتقال األكثر  وــاشــا    األ إل من  ره متســاويا تتمثا النتقجا المقر ة    أل تســتفيد ال - 15
لنســتفاإة من خدمات جيدة    مجال الصــحا والتمذيا من أجا تحســين  م امقا ال قا  علل قيد الحقاة والنمو 

من  ما  األمم المتحدة الجديد للتعاول   2ا إ اك  والر ا  البدم  والعقل . ويتماشـــــل  ذا البرمامل مع النتقجا 
ضــــــــــــــمن الا ــا    1المتعل   ــاأل إل، ومجــال ال ــدح    2027-2023أجــا التنمقــا المســــــــــــــتــدامــا للفترة    من
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. و و 3و  2، و و يســـــ م    تحقي   د   التنمقا المســـــتداما  2025-2022االســـــتراتقجقا لليومقســـــف للفترة  
ل التمذيا ، واســتراتقجقا اليومقســف  وــأ2030-2016يتماشــل أيضــا مع اســتراتقجقا اليومقســف للصــحا للفترة 

 .2030-2020للفترة 

وســــيركز البرمامل، عن مري  العما مع وزا ة الصــــحا والوــــركا  انخرين والعما من خنل م، علل  - 16
تحســـين  ره الحصـــول علل الرعايا الصـــحقا األولقا الجيدة الت  توـــما تم قا كاملا  التحصـــين لنمفال،  

ــات التن  ــقا )ملل خدمات  والرعايا    مرحلا ال فولا الم  رة ومما سـ ــحا النفسـ ــا ا الصـ ــنا، والتعاما مع مسـ وـ
الصـحا النفسـقا واالسـتفاإة من ا(، وتحسـين خدمات الرعايا الصـحقا للمرا قين. وسـيركز البرمامل علل تحسـين 
الحالا التمذويا لنمفال إول ســـــــن الثامقا، واألمفال والمرا قين    ســـــــن المد ســـــــا )مع التركيز موجه خاه  

ع والصما  وبرامل م ا حا  قر الد ( والتوجقع علل تحسين السلوكقات  علل المما سات ال متعلقا متمذيا الرضا
ــتراتقجقات  ــا واســ ــلوش االجتماع  عن مري  التوانــ ــحقا من خنل تميير الســ ــلا   لل الادمات الصــ المتصــ

  شراش المجتمعات المحلقا.

ل علل نـــــــعيد ال - 17 مفاهقم الجنســـــــامقا علل جوامل وســـــــتركز االســـــــتراتقجقات المؤإيا  لل  حدا  تحوا
محدإة من نحا المرا قات وتمذيت ن و  ا  ن. وسيولل ا تما  خاه للسقاسات والدعوة م دح تحسين سبا  
التوـاق  الم  ر للفتقات والفتقال اوي ا عاقا وتو ير خدمات ا حالا المناسـ ا ل م وضـمال تمتع م  الرعايا 

 ا     مرحلا ال فولا الم  رة.   مرحلا التنونا مونف الا جز ا من النم

وســـــــقعتمد البرمامل م جا متكامن يعزز النظا  الصـــــــح  الومن  وقد ته علل تحقي  متا ل نـــــــحقا   - 18
ــققو  البرمامل   ــهقفا. وســ ــا  الحواما وحير م من الفنات الضــ ــنا للفتقات والفتقال والمرا قين والنســ وتمذويا محســ

لتأيير علل الســـــــــقاســـــــــات الح ومقا وبنا  معا ح وم ا ات العاملين  متوليد مقامات قا ما علل األإلا من أجا ا
 الح وميين    الق اع الصح     مواٍف ماتا ة من مجال  الصحا والتمذيا.

 
 التعليم  

ــتســـــــــــــ م النتقجا المقر ة    تحقي  مموف الح وما المتمثا    أل ُيكما جمقع الفتقات والفتقال   - 19 ســـــــــــ
تعلقم م األســاســ ،  ما    الا التعلقم    مرحلا ال فولا الم  رة، وأل يحققوا  م امات م  والمرا قين    األ إل 

 التعلقمقا كاملا.

ــ م البرمامل    النتقجا  - 20 ــقســ ــتداما، و و  2وســ من  ما  األمم المتحدة للتعاول من أجا التنمقا المســ
، الذي يســ م    تحقي  2025-2022للفترة من الا ا االســتراتقجقا لليومقســف  2يتماشــل مع مجال ال دح  

من أ داح التنمقا المســـــــتداما. وســـــــينصـــــــل التركيز علل منع التســـــــره وتعويئ ما  ات األمفال   4ال دح  
ــقا سمنا لحمايا الفتقات  من ــجقع علل ت ينا مينات مد سـ ــيتم التوـ ــريع تعلام م  عد الجا حا. وسـ  ره تعلام وتسـ

 والفتقال من المما سات الضا ة.

ــاما والجيد لجمقع الفتقات  - 21 ــقعزز البرمامل قد ة الح وما علل الو ا   التزام ا متو ير التعلقم الوــــــ وســــــ
والفتقال والمرا قين،  من  ي م النجنول وحير م من الفنات الضـــــهقفا. وســـــت دح الج وإ المبذولا  لل توســـــقع  

قم    مرحلــا ال فولــا الم  رة م ــاق حصــــــــــــــول األمفــال األقــا حظــا علل التعلقم الجيــد،  مــا    الــا التعل
ومســــــا ات التعلقم البديلا. ويوــــــما الا مذل ج وإ من جقا  امقا  لل تســــــريع تعلم األمفال وتعويئ ما  ات م 

وما  عد ا، عنوة علل تحســـــــــــــين ا ت ا  التعلقم   19-من  ره التعلام علل م اق واســـــــــــــع أينا  جا حا كو يد
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ــف ــا    الحقاة والعما    وقت الح ، مد ا من الصــــ وح الم  رة ونــــــوال  لل التعلقم الثاموي،  ما    الا المســــ
الم ن . وسققو  البرمامل،  التعاول مع وزا ة التربقا والتعلقم، متصمقم وتنفيذ استراتقجقا وقا قا ومنقا الست قا  

 الفتقات والفتقال المعرضين لا ر التسره وإعاإت م  لل المدا س.

تربقا والتعلقم ومن خنل ا علل تحســـــــين قد ة مظا  التعلقم الومن  وســـــــتعما اليومقســـــــف مع وزا ة ال - 22
علل الصــــموإ من أجا جمقع األمفال،  مئ النظر عن جنســــقات م. وســــتركز الج وإ علل منا  قد ات أ رقا  
الققاإة المد ســــقا. وســــقوــــما الت وير الم ن  من أجا التعلم وا إما  كقتقا تقيقم وتحســــين حضــــو  األمفال  

و  ا  م ومتا ل تعلم م،  ما    الا من خنل الم اإ ات العاما والاانـــــا. وســـــتســـــ م اليومقســـــف األقا حظا 
ــال     ــاملا للجمقع، من خنل  إما  حقوق ا مســــــــ ــين وتكول شــــــــ ــاح مين الجنســــــــ متا ل يتحق   ي ا ا مصــــــــ

ــ ا التميير اال ــرش أموــــــ ــتوــــــ ــتداما    التعلقم والتعلم. وســــــ ــام  وتمير المنال واالســــــ جتماع  والمنظو  الجنســــــ
 والسلوك  ان ا  والمجتمعات المحلقا  غقا زياإة ال لل علل التعلقم.

 
 حماية الطفل  

يسـعل  ذا العنصـر  لل ضـمال اسـتفاإة األمفال األكثر  وـاشـا المعرضـين لا ر العنف واالمت اش  - 23
وســــقســــتفيد  .لجوإةتتســــم  ا واالســــتمنل وا  مال والمما ســــات الضــــا ة من خدمات وقا قا وملبقا لنحتقاجات

 البرمامل من تأييد الح وما أل مقا الحد من العنف ضد األمفال.

، واألولويا ا قلقمقا الموالة 2021ويتماشـــــل البرمامل مع اســـــتراتقجقا اليومقســـــف لحمايا ال فا لعا   - 24
ــد األمفال، والنتقجتين   ــا  علل العنف ضـ أجا التنمقا   من متا ل  ما  األمم المتحدة للتعاول من 4و   2للقضـ

من أ داح التنمقا المســتداما. وســيبن  البرمامل  وا و شــاملا لعدة ق اعات   2-16و  5المســتداما، وال د ين 
ــنا وتحســــــين سلقات ا حالا لتلق  خدمات الدعم والمنصــــــات   ــقا سمنا وحاضــــ عن مري  إعم ت ينا مينا مد ســــ

ذ البرمامل    اعت ا   أير تمير المنال علل المجتمهقا الاانــا  الدعوة لم ا حا العنف ضــد األمفال. وســقأخ
زوا  األمفــال، واألمفــال المتنقلين، وعمــا األمفــال، وضــــــــــــــرو ة توعقــا المجتمع المحل  من أجــا التاتقي  

  ذ  الماامر. من

ــ  مع المعايير   - 25 ــات ح ومقا لحمايا ال فا،  ما يتسـ ــقاسـ ــدا  وتنفيذ معايير وسـ ــيدعم البرمامل  نـ وسـ
ال دح    تحسـين منع العنف ضـد الفتقات والفتقال والنسـا  واألمفال اوي ا عاقا وتحسـين    الدولقا. وسـيتمثا

جيــدة ملبقــا     م ــامقــا حصــــــــــــــول األمفــال والنســــــــــــــــا  النــاجين من العنف واالمت ــاش وا  مــال علل خــدمــات
ثـقا لنحتـقاجـات. وســــــــــــــق ول  ـناش  ـدح سخر يتمـثا    تعزيز مـا ـلدى إوا ر الحمـاـيا الومنـقا من قـاعـدة معر 

وقد ات علل الصـــــــــعيد الومن  وزياإة اســـــــــتادا  االســـــــــتراتقجقات الرامقا  لل  حدا  تميير اجتماع  وســـــــــلوك  
أجا كفالا موـــــــــــــا كا مراعقا للمنظو  الجنســـــــــــــام  من جامل الوالدين علل مســـــــــــــتوى المجتمعات المحلقا،  من 
ــا  الا       ما  ــات الضــــ ــا. ومظرا ألل المما ســــ  ة ال تزال تثير القل  إاخا  من خنل الم اإ ات العاما والاانــــ

 المجتمعات المحلقا،  لل البرمامل سينفذ  جرا ات محدإة األ داح. العديد من

ــر م ومجتمعات م  - 26 ــ اه وأسـ ــلا للوـ ــتاد  مموا  اجتماع   ي ولوج  للبنا  علل القد ات المتأنـ ــُقسـ وسـ
لحمايا ال فا. وســــــــُتســــــــتاد   المحلقا لمنع جمقع أشــــــــ ال العنف ضــــــــد األمفال مع تعزيز المنظوما الومنقا  

ل علل  البقامات المصــنفا حســل موع الجنس لحفز التميير المن ج  وترســقل العقلقات المؤإيا  لل  حدا  تحوا
 نعيد المفاهقم الجنسامقا.
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 المراهقون والشباب  
ــر تميير  اعلا من خنل   - 27 ــ اه األقا حظا عنانــــ ــ م النتقجا المقر ة    جعا المرا قين والوــــ ــتســــ ســــ
 ويد م  المعا ح والم ا ات والفره لقص حوا قاإ ين علل الصموإ اجتماعقا ومدمقا واقتصاإيا.تز 

من أ داح  17و   13و  10و  8و   5و  4و   3و  1وســـــــــــــقســـــــــــــا م البرمامل    تحقي  األ داح   - 28
مـا، و و التنمـقا المســـــــــــــــتدامـا، وجمقع النـتا ل األ بع  مـا  األمم المتحـدة للتعـاول من أجـا التنمـقا المســـــــــــــــتدا

. ويســـــــــ م البرمامل    األولويات 2025-2022يتماشـــــــــل مع متا ل الا ا االســـــــــتراتقجقا لليومقســـــــــف للفترة 
 ا قلقمقا لليومقسف  وأل تحسين الم ا ات والتعلم والقاملقا للتواقي.

ــا كا  - 29 ــا ثقما يتعل   موـ ــاإيا واالجتماعقا، خانـ ــ اه ويواجه األ إل العديد من التحديات االقتصـ الوـ
والنسـا     سـوق العما. وتوـما العنانـر األسـاسـقا النزما للتصـدي ل ذ  التحديات ات اع م ل متكاما يركز 
ــير الموـــــــا كا المدمقات واالمتقال  ــاما لعدة ق اعات من أجا تقســـــ علل تميير الســـــــلوشت والدعم الح وم  الوـــــ

خضرت والبرامل الت  تتمحو  حول الفتقات التعلم  لل الكسلت وإشراش المرا قين والو اه    االقتصاإ األ من
والت  تركز علل الم ا ات الحقاتقا والم ا ات المتعلقا مواا ف معينا، والققاإة و ياإة الموــــــــــــا يع االجتماعقا  

 ال اإ ا  لل تم ين المرا قات من االمتقال  لل سوق العما.

جتمعات النجنين  م ا ات الققاإة ومن شــــأل تزويد المرا قين والوــــ اه    المجتمعات المضــــقفا وم - 30
ــيتم     ما  البرمامل ت وير وتعزيز القد ة علل  ــتقبا. وســـ أل يعزز تم ين م لق وموا عنانـــــر تميير    المســـ
ــمقم ا وتنفيذ ا وتمويل ا،  ما    الا  ــات، وتصـ ــقاسـ ــتادا  األإلا    الدعوة  لل السـ ــعيد الومن  علل اسـ الصـ

ل علل من خنل الم اإ ات العاما والاانــــا . وســــتعتمد جمقع الم اإ ات م جا شــــامن ويؤإي  لل  حدا  تحوا
نــعيد المفاهقم الجنســامقا، و و م ل يســتند  لل اســتراتقجقات للتميير االجتماع  والســلوك  تم اخت ا  ا  وــ ا 
جيد، وله  دح واضـــــــح يتمثا    توســـــــقع م اق الفره المتاحا للوـــــــا ات والفتقات والوـــــــ اه اوي ا عاقا،  

م أوجه عد  المساواة مين الجنسين عن مري   زالا الحواجز ال ق لقا، ومعالجا المعايير والقوالل النم قا  وتقوي 
الجنســـــامقا، وتعزيز أشـــــ ال الذكو ة ا يجامقا. وســـــقققم  ذا البرمامل شـــــراكا مع الكقامات الت  وضـــــعت مظما 

 لين العا  والااه.وأإوات لموا كا المرا قين والو اه موا كا  عالا ومناس ا    المجا
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية  
ســقعزز  ذا العنصــر  م امقا عقع األمفال األقا حظا    مينا ماإيا محســنا تكول سمنا وقاإ ة علل  - 31

ــتدا  علل خدمات المقا  والصــــرح الصــــح    الصــــموإ    وجه سيا  تمير المنال، وإم امقا حصــــول م  وــــ ا مســ
المحســنا، واعتماإ ســلوكقات النظا ا الصــحقا ومما ســات الرعايا المناســ ا. وســيدعم البرمامل  والنظا ا الصــحقا  

الح وما     جرا  تحليا لقاملقا التضـر  وتحسـين  مداإات المقا  وخدمات الصـرح الصـح . ويتماشـل البرمامل  
عاول من أجا التنمقا  ضــــــــــــمن  ما  األمم المتحدة للت   3من أ داح التنمقا المســــــــــــتداما، والنتقجا   6مع ال دح  

 .من الا ا االستراتقجقا لليومقسف، واألولويا ا قلقمقا المتعلقا مند ة المقا   4المستداما، ومجال ال دح  

وســُتنفاذ تدخنت متكاملا ســتدعم تعزيز الســقاســات واالســتراتقجقات والنظم المتعلقا  المقا  والصــرح   - 32
لتنســــــــي  مين الق اعات، وتحســــــــين تقديم الادمات للفنات الصــــــــح  والنظا ا الصــــــــحقا. وســــــــيدعم البرمامل ا

الســ امقا األكثر  وــاشــا، وإحدا  تميير اجتماع  وســلوك  عن مري  التوانــا، مع التركيز  صــو ة خانــا  
علل الفتقات والنســا  واألمفال اوي ا عاقا. وســيتمثا أحد التحوالت االســتراتقجقا    االمتقال من االســتجا ا  
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تركيز علل الصــــــلا مين العما ا مســــــام  والتنمقا. ويوــــــما الا زياإة توليد األإلا علل سيا  ا مســــــامقا  لل ال
ــات االجتماعقا   ــا للمما سـ ــحا األمفال ومما  م و  ا  م، مع تو ير الدعم أيضـ تمير المنال الت  تؤير علل نـ

ما    الا  إا ة  والســـلوكقا الت  تحســـن االســـتفاإة من خدمات المقا  والصـــرح الصـــح  والنظا ا الصـــحقا،   
ــاعد البرمامل الح وما علل تبيان  ــقســـ ــ ا للمنال. وســـ النظا ا الصـــــحقا     ترات ال م ، والمما ســـــات المناســـ
االحتقاجات المحدإة ألكثر المجموعات  وــــــاشــــــا علل مســــــتوى األســــــر المهقوــــــقا والمؤســــــســــــات،  التعاول 

ل  مدعم المرا   العاما من أجا تعزيز التدخنت الق اعقا األخرى. وسق ول  ناش مجال تركيز جديد يتع مع
 أوجه الكفا ة التوميلقا والعما مع الق اع الااه م دح  إما  منظو  مناخ  سقحسن القد ة علل الصموإ.

وستوانا اليومقسف العما مع المجتمع الدول  من أجا الو ا   التزامات ا ا مسامقا عن مري   إا ة   - 33
الجئ يهقوـــــــول    الماقمات.  125  000والنظا ا الصـــــــحقا ألكثر من  خدمات المقا  والصـــــــرح الصـــــــح   

وســــــقوــــــما الا زياإة موــــــا كا المســــــتفيدين، والتوانــــــا مع المجتمعات المحلقا المحق ا وإعم ق اع المقا  
 والصرح الصح  والنظا ا الصحقا  و ا عا     تنسي  العما ا مسام .

 
 الحماية االجتماعية والسياسات  

عما     ما   ذا العنصـر علل تحسـين السـقاسـات االجتماعقا الوـاملا والمتكاملا وخدمات  سـيتم ال - 34
ــاإيا واالجتماعقا لنمفال واألســــــر    األ إل.  ــاشــــــا االقتصــــ الحمايا االجتماعقا م دح الحد من أوجه ال وــــ

ــاملا التا ع لليومقســــــف واألولويا ا قلقمقا المتعلقا  وتتماشــــــل النتا ل مع  ما  مرمامل الحمايا االجتماعقا الوــــ
ـ الحمـاـيا االجتمـاعـقا، وتســــــــــــــا م    العـدـيد من األمر الومنـقا،  مـا    اـلا االســــــــــــــتراتقجـقا الومنـقا للحمـايا  

    األ إل. 2025-2019االجتماعقا للفترة 

ــ م البرمامل     عمال حقوق ال فا عن مري  توليد أإلا جديدة وتعزيز النظم الومنقا لجمع  - 35 ــقسـ وسـ
ــقع م اق  البقامات   ــا وجه مم ن من أجا توســـــــــــ ــتادا  الميزامقات العاما علل أ ضـــــــــــ وإإا ت ا،  ما يدعم اســـــــــــ

الادمات االجتماعقا لتوـما أشـد الفنات  وـاشـا. وسـقع   األولويا لحصـول جمقع األمفال األقا حظا إول 
الا المساعدة تمييز علل مجموعا منسقا من خدمات الحمايا االجتماعقا  غقا معالجا  قر األمفال،  ما     

ــفا  ال ا ع  ــلحا  ضـ ــحاه المصـ ــيتعاول البرمامل مع جمقع أنـ ــا. وسـ ــاشـ النقديا المتكاملا ألكثر األمفال  وـ
 المؤسس  علل مرمامل ”م ام “، و و مرمامل إعم مجتمع  موترش مين الق اعات.

الا تعزيز   وســـــــــــيتمثا أحد العنانـــــــــــر الر قســـــــــــقا للبرمامل    منا  القد ات وتعزيز النظا ،  ما    - 36
اســــــتعداإ النظا  الومن  للحمايا االجتماعقا من أجا التعاما  وــــــ ا أ ضــــــا مع الصــــــدمات. وســــــُقســــــتاد  

 ما  جمقع النواتل م ل قا م علل الوع   أوجه ال وـــــاشـــــا مع التركيز موجه خاه علل الفتقات والنســـــا     
ــا والمج موعــات الت  تهقع    ماقمــات  والمرا قين والوــــــــــــــ ــاه واألمفــال اوي ا عــاقــا واألقلقــات الم موـــــــــــــ

  سمقا،  صرح النظر عن الجنسقا. حير
 

 فعالية البرنامج  
ه األإلُا وضـــــــــماُل الجوإة تنســـــــــي   البرامل الق ريا وإمجاز  ا،  - 37 ســـــــــتكفا  إا ة الم تل الق ري أل توجا 

ســـــق ول  ناش تركيز  وتا قو البرامل، والميزما، والتنفيذ. وســـــق ول الرنـــــد والتقيقم مجال  تركيز   قســـــيين. و 
ــتركا مين الق اعات، وعلل التحول، حيثما أم ن، من التنفيذ   ــاملا لعدة ق اعات والموـــــ علل أوجه التآز  الوـــــ

ل الح ومقا والمجتمهقا. وســـــتتمثا  حدى األولويات    زياإة التقا ه علل نـــــعيد البرمجا الم اشـــــر  لل الُن ُ 
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ا مســــــــال وا مصــــــــاح وا إما  والمنظو  الجنســــــــام .    المجتمعات المحلقا الضــــــــهقفا، مع مراعاة حقوق  
 وست قل خ ا تعزيز المحلقا مستمرة.

وســــــــــــيتجاوز التركيز علل الجامل ا مســــــــــــام  حدوإ ماقمات النجنين، والا من خنل ات اع م ل   - 38
الوقت مفسه  للبرمجا اي  عد ومن  وقا م علل الوع   الماامر ويراع  المنظو  الجنسام ، مع التصدي     

ــُتد   ُم ُ  ــام . وسـ ــقاق العما ا مسـ ــا ة    سـ ــا   ســـبل المما ســـات الضـ ل للماامر الت  تواج  ا الفتقات والنسـ
التميير االجتماع  والســـلوك  والعمُا مع المجتمعات المحلقا    جمقع جوامل البرمجا. وســـق ول توســـقع م اق  

 .كات والموا إ أمرا حاسما لفعالقا البرمامل  ره العما مع الق اع الااه والعنانر اات الصلا  الورا 
 

 )أ(جدول موجز للميزانية   

 ) آالح إوال ات الواليات المتحدة(  

 المجموع  موا إ أخرى  الموا إ العاإيا العنصر البرمامج 
 6 458 6 108 350 الصحا والتمذيا    

 30 797 30 542 255 التعلقم

 19 825 18 325 1 500 حمايا ال فا

 41 097 40 722 375 المرا قول والو اه

 24 930 24 430 500 المقا  والصرح الصح  والنظا ا الصحقا

 71 639 71 264 375 الحمايا االجتماعقا والسقاسات االجتماعقا

 13 720 12 220 1 500  عالقا البرمامل

 208 466 203 611 4 855 المجموع 

 
 .مليول إوال  من إوال ات الواليات المتحدة   250ال وا ئ حير مد      الجدول ومن المتوقع أل يبلغ  التمويا    حاالت   )أ( 

  
 إدارة البرنامج والمخاطر  

المســــــــــــــتــــدامــــا للفترة   - 39 مبــــدأ   2027-2023عما   مــــا  األمم المتحــــدة للتعــــاول من أجــــا التنمقــــا 
اإت  ـذ  العملـقا أ رـقا موــــــــــــــتركـا مين الوكـاالت معنـقا األإا “ ـ اعتـ ا   ال ريقـا الر قســـــــــــــــقا للتنفـيذ. وقـ  ”توحـيد

متحقي  النتا ل  لشراح من اللجنا التوجي قا الموتركا مين الح وما واألمم المتحدة. وترأس الوزا ات الح ومقا  
 رق عما ق اعقا تؤإي إو  منصـات للتا قو والتنسـي . وتضـ لع اليومقسـف مدو  موـو    ج وإ التنسـي  

 ره للبرمجا الموـــتركا. ويجري تنفيذ اســـتراتقجقا تســـيير األعمال  التعاول مع وكاالت  وتوانـــا ال ح  عن 
 األمم المتحدة األخرى م دح كفالا تحقي  الموا ما من أجا خفئ التكالقي وزياإة الفعالقا.

وبينمـا تظـا الحـاـلا    األ إل مســــــــــــــتقرة، ـ لل األزمـا إول ا قلقمـقا الت  مـال أمـد ـا ســــــــــــــتســــــــــــــتمر   - 40
ــتقرا، الضــــ     ــقا. وال يزال تمويا المامحين لليومقســــف مســ ــاســ مو علل عملقا تقديم الادمات االجتماعقا األســ

ولكن من المتوقع أل تؤير المتميرات الاا جقا علل توا ر الموا إ المالقا، وال ســـــــقما تمويا العما ا مســـــــام . 
 وستستمر الج وإ الرامقا  لل تنويع قاعدة المامحين الحالقا.

ي اســتعراا الماامر واالســتعداإ لل وا ئ وتحديث ا ســنويا وبوــ ا أكثر تواترا عند االقتضــا . ويجر  - 41
 واليومقسف عضو    أ رقا األمم المتحدة  إا ة العما ا مسام  واألمن.
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والبرمامل الق ري  و مرمامل قا م علل الوع   الماامر يتضـــــمن ضـــــوا و إاخلقا وتدامير للحوكما   - 42
تم   الماامر التوـــميلقا والبرمامجقا علل حد ســـوا . وقد اســـتثمرت اليومقســـف    تعزيز   وتاتقي الماامر

النظم وتنمقا قد ات الوــركا  الر قســيين. وتركز التدامير التوــميلقا الر قســقا لتاتقي الماامر المرت  ا  ج وإ 
نــــــــــــا ما، وت بي  تعزيز المحلقا علل تحســــــــــــين موعقا الوــــــــــــركا  المحليين من خنل تنفيذ عملقات اختقا  

ترتي ات تعاقديا جديدة، وتعزيز   م مت ل ات ا منغ المال . ويجري تاتقي حدة الماامر المتصــــــــــــــلا  منع  
ــيين  االســـتمنل الجنســـ  واالمت اش، وبحمايا األمفال عن مري  تنفيذ خ و لمنع االســـتمنل واالمت اش الجنسـ

عت للموافين والوركا .  ُوض 

البرمامل الق ري  ذ  مســـــــــــا مات اليومقســـــــــــف    النتا ل الومنقا، و    مثا ا الوحدة  وتحدإ ويققا  - 43
األســـــاســـــقا للمســـــا لا أما  المجلس التنفيذي  وـــــأل مدى من ما النتا ل والموا إ الماصـــــصـــــا للبرمامل علل 

وعملقات ا ونــفا لجوامل  الســقاســات وا جرا ات الت  تت ع ا المنظما    مرامج ا   المســتوى الق ري. وتتضــمن
ــعيد المقر ثقما يات   ــعيدين الق ري وا قلقم  وعلل نــــــ ــع ل ا المديرول علل الصــــــ ــا لا الت  ياضــــــ المســــــ

  البرامل الق ريا.
 

 والتقييم  والتعلمالرصد    
ووزا ة التنمقا االجتماعقا   ســـــــــتوانـــــــــا اليومقســـــــــقي العما عن كثل مع إا رة ا حصـــــــــا ات العاما - 44
د مقامات عالقا الجوإة تركز علل ا مصاح وتكول مصنفا حسل العمر وموع الجنس وحاالت  األ إل لتولي    

ا عاقا. وتسـلم اليومقسـف متحسـين اسـتادا  األإلا الكمقا مونـف ا محركا  اما لتحقي   ويا البرمامل الق ري. 
ــاشــــا المتعدإة األ عاإ  حســــل المنام    ــفا  ال ا ع المؤســــســــ  علل تحليا ال وــ ــقســــتمر  ضــ   الجمراثقا   وســ

األ إل     ما  جمقع مرامل اليومقســـف وبرامل شـــركا  ا    الح وما وق اع األعمال والمجتمع المدم . وتعما 
 .اليومقسف  و ا ويي  مع جمهقا التقيقم التنموي األ إمقا، و   جمهقا ومنقا حير  بحقا لمما س  التقيقم 

ــيين للتقيقم. و  - 45 ــقي مرجعين   قســــ ــتاد  اليومقســــ تركز خ ا التقيقم المحدإة التكالقي علل التقيقم  وتســــ
الــدو ي للبرامل الت  يحتمــا أل تكول  ي ــا يمرات    المعلومــات، أو احتقــاجــات تتصـــــــــــــــا  ــالتعلم أو متعزيز  
مجاالت معيانا، وعلل األإلا علل  عالقا البرامل. وتتقح الا ا المتكاملا الوــــــــاملا للرنــــــــد والتقيقم الفرنــــــــا  

ــات موا ــد القد ة علل جمع  جرا  إ اســ ــما جمقع مظم الرنــ ــتوــ ــتوى أعلل. وســ ــقهقا وإجرا  تقيقم علل مســ ضــ
 .وتحليا مقامات مصنفا حسل موع الجنس من أجا ضمال التركيز المناسل علل الفتقات
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 المرفق 
 إطار النتائج والموارد   

 
 2027- 2023البرنامج القطري للتعاون بين األردن واليونيسف للفترة  

 

 

 .40 لل  36و  34و  32و  29 لل  26و  24و  22و  20 لل  19و  13 لل  12و  9و  6و  4 لل  2)المواإ اات الصلا من االتفاققا( المواإ  اتفاقية حقوق الطفل:

ت األ إل 16 و   13و    11 لل   8و   6 لل    1داما  : )أ داح التنمقا المســــــــتداما اات الصــــــــلا، واأل داح األخرى المعترح م ا إولقا و/أو األ داح الومنقا( أ داح التنمقا المســــــــت األولويات الوطنية 
ت  2025- 2016ت االســتراتقجقا الومنقا للمقا ،  2022- 2018ت الا ا االســتراتقجقا لوزا ة الصــحا،  2024- 2021:  ويا واســتراتقجقا ومنقات البرمامل التنفيذي التأشــيري للح وما األ إمقا،  2025

 .2025-2019، االستراتقجقا الومنقا للحمايا االجتماعقا 2025-2016  االستراتقجقا الومنقا لتنمقا الموا إ ال وريا،

 .4 لل  1: النتا ل من نتائج إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة )إطار التعاون( التي تشارك فيها اليونيسف

التعلم مدى الحقاة والم ا ات المناسـ ا للسـوق تعزيز النمو الوـاما والمراع  للمنظو  الجنسـام  والمراع  للبينا    األ إل الذي يو ر الونـول  لل  ياإة األعمال و ره العما الن   و  - 1
 مع التركيز علل مبدأ عد  ترش أحد خلف الركل.

 والحصول علل الحمايا و ره االعتماإ علل الذات لجمقع الس ال الذين يهقوول    حالا من ال واشا    البلد.تعزيز االستفاإة من خدمات اجتماعقا جيدة،  - 2

ن المجتمعات المنال وحير ا من الماامر، و تعزيز مماا   إا ة الموا إ الومنقا الت  تضـمن تكا ؤ الحصـول علل المقا  والمذا  وال اقا النظقفا للجمقع، وتعالل الماامر المرت  ا    - 3 تم ا
 المحلقا لتكول عنانر تميير من أجا  متا  واست نش مسؤولين.

   الاقا ات الســقاســاتقا والقرا ات الت    تعزيز المســا لا وســرعا االســتجا ا لدى المؤســســات األ إمقا وشــركا  ا، وخانــا المعنقا  النســا  والوــ اه، الذين يوــا كول  وــ ا متزايد و اإح - 4
 تؤير علل حقات م.

 5-1: 2025–2022مجاالت األهداف ذات الصلة في خطة اليونيسف االستراتيجية للفترة 
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ــا  ــا  عمـــ ــا ل  مـــ متـــ
األمم المتحدة للتعاول 

أجـــــــا  الـتـنـمــقـــــــا    مـن 
 متا ل اليومقسف المستداما 

مؤشـــــــــــرات التقد  الر قســـــــــــقا وخ و  األســـــــــــاس  
 مواتل البرمامل الق ري ا  شاإيا وسا ا التحق   2027 واأل داح

ــيول،   ــركا  الر قســــ الوــــ
 أمر الوراكا

الموا إ ا  شاإيا حسل متا ل  
 الق ري: الموا إ العاإيا ) البرمامل 

 ع( والموا إ األخرى )  أ(  
 إوال ات الواليات المتحدة(  ) آالح

 المجموع   أ   ع
واـلمـرا ـقين   2النتقجا           ــال  األمـفـــــ ـتمــتع 

ــقما   ــاشــــا، وال ســ األكثر  وــ
اوو  ــال  واألمــفـــــ ــات  الــفــتــقـــــ
ا عــاقــا،  ــلم ــامقــا التكــا ؤ  
عــــلــــل  الــــحصــــــــــــــــــول   ــــ  

ــات   ــدمـــــ الصـــــــــــــــحــقـــــــا  الــاـــــ
والتمذويا الجيدة واالســتفاإة 
من ا لتحســــــين  ره ال قا   
وتعزيز  الحقــــــاة  قيــــــد  علل 
ــا   والـــر ـــــ ا إ اكـــ   ــو  ــمـ ــنـ الـ

 البدم  والعقل .

النســــــــ ا المنويا للرضــــــــع ال اقين علل قيد الحقاة 
 الذين تلقوا الجرعا األولل من لقاف الحص ا

ــاس:   األســــــــــــــــــ )تم قـــــــا    المـــــــا ـــــــا      76خو 
 (2020 عا 

 الما ا    90ال دح: < 

ــا  اـلـتمـ ـقـــــ ــات  ــامـــــ ـمقـــــ
الصــــــــــــاإ ة عن وزا ة  
ــحا/اليومقســــــف  الصــــ
ومنظمـــا الصــــــــــــــحـــا  

 العالمقا

ــع   ــركا  القد ة علل وضـــ عززت الح وما والوـــ
ــتراتقجقات ومعايير   ــات واســـــــــ ــقاســـــــــ وتنفيذ ســـــــــ
ــد  ي ا  األإلا وتكول مراعقا للمنظو    ــترشـــ ُيســـ

ثقمــــا ا عــــاقــــا  ولمنظو   يتعل    الجنســــــــــــــــام  
وال فا والتمذيا والصــحا     ادمات نـحا األ 

 النفسقا والبينقا.  
ــحيول    المنام  اات   يتمتع العاملول الصـــ
ــا ات   ــا والم ــ ــالمعر ــ ــا األكبر  ــ العمــ عــــل  
الكاثقا لتقديم خدمات جيدة ومتكاملا وشــاملا 
   مجال الصـــحا والتمذيا والصـــحا النفســـقا  

 سقما الفتقات.  لفا دة أكثر الفنات  واشا، وال 
ــر   األ راإ، وال يتبنل   ــقـما الفتـقات، واألســـــــــــ ســـــــــــ

والمجتمعات المحلقا،  وـــ ا متزايد ســـلوكقات  
 ـالمـا األ مقـا    مجـال الصـــــــــــــحـا والتمــذيــا  
ــقا، من مين ا التماس الرعايا   ــحا النفســـــ والصـــــ

    الوقت المناسل. 

وزا ة الصــحا، ومنظما  
ــالمقــــا،   الصـــــــــــــحــــا العــ
األحـــــــذيـــــــا   ــل  ــرمـــــــامـ وبـ
العــالم ، ووزا ة التربقــا  
والتعلقم، ومفوضـــــــــــــقــــا 
ــؤول   األمم المتحدة لوــــــ
النجنين، ونـــــــــــــندوق  
األمم المتحدة للســـ ال،  
والوـــــــــــــركـــا  الومنيول 

 والدوليول  

350 108 6 458 6 

النســـــــــــــ ـــا المنويـــا للفتقـــال والفتقـــات الـــذين تتراوف  
شـــ را المصـــامين   59أشـــ ر و    6أعما  م ما مين  

  فقر الد  الناجم عن مق  الحديد 
 المــا ـا      26,0خو األســـــــــــــــاس: مـا مجموعـه  

(2019) 
 الما ا    29,4الذكو  
 الما ا    22,8ا ما  

 الما ا    15ال دح: >

ــح   المســـــــــــــوف/المســـــــــــ
 الديممرا   والصح 

     

والمرا قين الذين يعامول  النســــــــــــ ا المنويا لنمفال 
من أعراا القل /االكتناه ممن تم توـــــــاقصـــــــ م  

 وإحالت م  لل خدمات الصحا النفسقا المناس ا 
 الما ا    0خو األساس: 

 الما ا    5ال دح: 

البقــامــات البرمــامجقــا  
لـــلـــيـــومـــقســــــــــــــــف/وزا ة  

 الصحا
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ــا  ــا  عمـــ ــا ل  مـــ متـــ
األمم المتحدة للتعاول 

أجـــــــا  الـتـنـمــقـــــــا    مـن 
 متا ل اليومقسف المستداما 

مؤشـــــــــــرات التقد  الر قســـــــــــقا وخ و  األســـــــــــاس  
 مواتل البرمامل الق ري ا  شاإيا وسا ا التحق   2027 واأل داح

ــيول،   ــركا  الر قســــ الوــــ
 أمر الوراكا

الموا إ ا  شاإيا حسل متا ل  
 الق ري: الموا إ العاإيا ) البرمامل 

 ع( والموا إ األخرى )  أ(  
 إوال ات الواليات المتحدة(  ) آالح

 المجموع   أ   ع
والفتقـــــــال  2و  1النتقجتال            الفتقـــــــات  ي مـــــــا 

ـ ـي ـم  ـ مـن  ــا،  حـظـــــ ــا  األقـــــ
الــتــعــلــقــم  ــ   الــمــرا ــقــول، 
اـلمــ  ـرة   ــا  اـل ــفولـــــ ــا  مـرحـلـــــ
ــ ،   األســـــــــــــــــــــاســــــــــــ واـلتـعـلـقـم 
ويحققول كـــامـــا  م ـــامـــات م 

 علل نعيد التعلام. 

المعـدل ا جمـال  لنلتحـاق ـ المـدا س    مرحـلا  
 التعلقم ما قبا االمتدا  

ــه   ــا مجموعـ ــا ـــا      68خو األســــــــــــــــاس: مـ   المـ
(2019/2020) 

    الما ا 67,4الفتقات 
    الما ا  68,6الفتقال 

    الما ا 80ال دح: ما مجموعه 
    الما ا 80الفتقات 
    الما ا  80الفتقال 

مـــــــــــــــــظـــــــــــــــــا   إا ة 
 المعلومات التربويا 

تحســن األإلا والبقامات المتعلقا  الســقاســات 
ــا الرام ــاإة  ره والا و الومنقـ ــا  لل زيـ قـ

مرحلــــا   التعلقم     االلتحـــــاق  مســــــــــــــــــا ات 
ال فولا الم  رة والتعلقم األســــــاســــــ  والتعلقم 

 البديا
ن قد ات المعلمين والققاإة المد ســــقا     تحســــا
لجمقع   التعلم  ومتــــا ل  ا إمــــا   تعزيز  مجــــال 

 األمفال األقا حظا
ن موــا كا الوالدين والمجتمع المحل  من  تحســا

ال لل علل التعلقم الجيد والوـــــاما  أجا زياإة  
عـلـل   ل  تـحـوا واـلمـؤإي  ـلل  حـــــــدا   ـلـلجـمـقـع 

 نعيد المفاهقم الجنسامقا 

التربقــــا والتعلقم،  وزا ة 
ــا قــــــا   الثنــــ ــاالت  والوكــــ
األمــــــــــــم   ووكـــــــــــــاالت 
المتحــــدة، والمنظمــــات  
الـــــحـــــ ـــــومــــقـــــــا   حـــــيـــــر 

 الومنقا والدولقا

255 542 30 797 30 

التعلقم    -ا جمــال   النســــــــــــــ ــا المنويــا لنلتحــاق  
 األساس  )الصف األول  لل العاشر(

    97,9خو األســــاس: علل الصــــعيد الومن  
 (  2019/2020الما ا )
    الما ا 97,9الفتقات 
    الما ا  97,8الفتقال 

    الما ا   73,4النجنول السو يول 
    الما ا  73,2الفتقات 
    الما ا   73,7الفتقال 

    الما ا  91,2الجنسقات األخرى 
    الما ا 91,5الفتقات 
    الما ا  90,8الفتقال 

    الما ا 100ال دح: 
    الما ا 100الفتقات 
    الما ا  100الفتقال 

    الما ا  85السو يول 
    الما ا  95الجنسقات األخرى  

مـــــــــــــــــظـــــــــــــــــا   إا ة 
 المعلومات التربويا
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النســــــــــــــ ــا المنويــا لنمفــال الــذين تبلغ أعمــا  م 
 عاما الملتحقين  الصف العاشر 15

    الما ا    92,6خو األساس:  
(2021/2020) 

    الما ا 96,2ا ما  
    الما ا 89,4الذكو  

    الما ا  40,6السو يول: 
    الما ا 49,1ا ما  
    الما ا 34,2الذكو  

 الصعيد الومن    الما ا علل  94ال دح: 
    الما ا 97ا ما  
    الما ا 93الذكو  

    الما ا  70السو يول 
    الما ا 75ا ما  
    الما ا 65الذكو  

معدل التحصـــــــيا    العلو     الصـــــــف الثامن 
 حســـــــــــــــل إ اســـــــــــــــا اتجــا ــات التحصــــــــــــــيــا    

 الرياضقات والعلو  علل الصعيد الدول 
 (2019) 452خو األساس: 

 482ال دح: 
معدل التحصــــــــيا    الرياضــــــــقات    الصــــــــف 
ــيا     ــا اتجا ات التحصــــ الثامن  حســــــل إ اســــ

 الرياضقات والعلو  علل الصعيد الدول  
 (2019) 420خو األساس: 

 450ال دح: 
 التصنقي حسل موع الجنس

 2019ال دح    العلو  لعا  
 500 480 الفتقات
 464 427 الفتقال

 482 452 المجموع
 2019الرياضقات لعا  ال دح    

 455 432 الفتقات
 445 409 الفتقال

 450 420 المجموع

المســـــــــــــح الديممرا    
والصـــــــــــــــحـ /مـعـ ـــــــد  
التــــا ع   ــا   ا حصـــــــــــــــ
األمـــــم   ــا  لـــــمـــــنـــــظـــــمـــــ
ــا   لــلــتــربــقـــــ ــدة  الــمــتــحـــــ

 والعلم والثقا ا
مـــــــــــــــــظـــــــــــــــــا   إا ة 
 المعلومات التربويا/

إا رة االحصــــــــــــا ات  
 العاما

إ اســـــــــــــــــــــا  ــا يـــر  تـــقـــــ
اتجا ات التحصـــــــيا 
ــات   ــاضــــــــــــــقـــ الريـــ    

علو  علل الصعيد  وال
 الدول 

     

اســتفاإة األمفال والمرا قين   4و  2و   1النتا ل 
األكثر  وـــــاشـــــا، ال ســـــقما 
اوو  ــال  واألمــفـــــ ــات  الــفــتــقـــــ
ا عاقا، المعرضول لا ر  
واالمــــــــتــــــــ ــــــــاش  الــــــــعــــــــنــــــــف 

وف أعمـا  م النســــــــــــــ ـا المنويـا لنمفـال الـذين تترا
ــنا واحدة و  ــوا ألي    17مين سـ ــنا الذين تعراضـ سـ

عقوبــا مــدمقــا و/أو اعتــدا  مفســــــــــــــ  من جــامــل  
مقدم  الرعايا    الوـــــــ ر الماضـــــــ  )المؤشــــــر  

المســـــــــــــح الديممرا    
 والصح 

زاإت الوزا ات المنومـا ـمدو     مـجال حمـايـا  
المجتمع المــدم  من قــد ت ــا   ال فــا ومنظمــات 
علل وضـــــع وتعديا وتنفيذ ســـــقاســـــات ومعايير  
وم ـاإئ توجي قـا مراعقـا لنوع الجنس وا عــاقــا  

األإـلا متصــــــــــــــلا  ـالعنف ضــــــــــــــد    وـقا مـا علل 

الــــومــــنــــ   الــــمــــجــــلــــس 
لوــؤول األســرة، ووزا ة  
التنمقــــا االجتمــــاعقــــا، 
ووزا ة الصـــحا، ووزا ة  
العــدل، ووزا ة العمــا،  

500 1 325 18 825 19 
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ــا  ــا  عمـــ ــا ل  مـــ متـــ
األمم المتحدة للتعاول 

أجـــــــا  الـتـنـمــقـــــــا    مـن 
 متا ل اليومقسف المستداما 

مؤشـــــــــــرات التقد  الر قســـــــــــقا وخ و  األســـــــــــاس  
 مواتل البرمامل الق ري ا  شاإيا وسا ا التحق   2027 واأل داح

ــيول،   ــركا  الر قســــ الوــــ
 أمر الوراكا

الموا إ ا  شاإيا حسل متا ل  
 الق ري: الموا إ العاإيا ) البرمامل 

 ع( والموا إ األخرى )  أ(  
 إوال ات الواليات المتحدة(  ) آالح

 المجموع   أ   ع
وا  ــمـــــــال            واالســـــــــــــــتــمــنل 

والمما ســــــــات الضــــــــا ة، أو  
الناجول من تلا الماامر،  
من خــدمــات وقــا قــا وملبقــا  
 لنحتقاجات تتسم  الجوإة.

الـتـنـمـقـــــــا    16-2-1 ــداح  أ ـــــ مـؤشـــــــــــــــرات  مـن 
 المستداما( 

 ( 2018   الما ا ) 81خو األساس: 
    الما ا  79,6الفتقات 
    الما ا  82,7الفتقال 

    الما ا  72ال دح: 
    الما ا 70الفتقات 
    الما ا  72الفتقال 

ــال اوو   الفتقـــات واألمفـ ــال، وال ســـــــــــــقمـــا  األمفـ
 ا عاقا. 

تحســــــــــــنت قد ة مقدم  الادمات،  من  ي م 
ــا يول االجتمـــاعيول، علل تقـــديم   األخصــــــــــــــ
خــدمــات متكــاملــا وجيــدة    مجــال حمــايــا 
ــا   ال فـــا لفـــا ـــدة الفتقـــال والفتقـــات والنســــــــــــــ
ــاشــــــــــا،  من  ي م األمفال اوو  األكثر  وــــــــ

 ا عاقا.
لــــدى األمفــــال ومقــــدم  الرعــــايــــا   تعزز مــــا 
والمجتمعـــات المحلقـــا من م ـــا ات ومعـــا ح 
وقـــــد ات علل منع جمقع أشـــــــــــــ ـــــال العنف  

 والتمييز،    جمقع الظروح. 

ــركا  الومنيول،  والوــــــــ
األ ــدوق  مــــم  ونــــــــــــــــــنـــــ

 المتحدة للس ال

ــيين الذين    ــ ا المنويا لمقدم  الرعايا الر قســـ النســـ
يعتقـدول أل العقوبـا البـدمقـا مريقـا تـأإيـل  عـالـا  

 لتربقا/تعلقم األمفال
 ( 2020   الما ا ) 54,7خو األساس: 

    الما ا 55,0ا ما  
    الما ا  52,8الذكو  

 (2027الما ا )    45,7ال دح: 
    الما ا 46,0ا ما  
    الما ا  43,8الذكو  

ــا الومنقـــا   الـــد اســــــــــــــ
حول العنف ضـــــــــــــــد 

 األمفال    األ إل
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ــا  ــا  عمـــ ــا ل  مـــ متـــ
األمم المتحدة للتعاول 

أجـــــــا  الـتـنـمــقـــــــا    مـن 
 متا ل اليومقسف المستداما 

مؤشـــــــــــرات التقد  الر قســـــــــــقا وخ و  األســـــــــــاس  
 مواتل البرمامل الق ري ا  شاإيا وسا ا التحق   2027 واأل داح

ــيول،   ــركا  الر قســــ الوــــ
 أمر الوراكا

الموا إ ا  شاإيا حسل متا ل  
 الق ري: الموا إ العاإيا ) البرمامل 

 ع( والموا إ األخرى )  أ(  
 إوال ات الواليات المتحدة(  ) آالح

 المجموع   أ   ع
تم ين المرا قات والوــ اه،   4و  2و  1النتا ل          

وال سقما الفتقات الصميرات  
ا عــــــاقــــــا،   واألمفــــــال اوو 
ــا ح   ــعـــــ ــمـ ــالـ ــد ـــم  ـــــ وتـــزويـــــ
ــفـــــــره   والـــــ ــا ات  ــ ـــــ ــمـــــ والـــــ

علل لقصــــــــــــــ حوا   قـــــــاإ ين 
ــا   ــاعـــقـــــ اجـــتـــمـــــ ــمـــوإ  الصــــــــــــــ

 واقتصاإيا.

التنفيذ الفعال لبرمامل ومن  لموــــــا كا المرا قين 
 والو اه وامارام م    العما المدم 

 (2021مرامل معتمدة ) 4خو األساس: 
ال دح: التنفيذ الفعل  لنسـتراتقجقات والسـقاسـات 

 القا ما

الويا   والســـــقاســـــات  
ــات   واالســـــــــــــــتـراتـقـجـقـــــ

 الر قسقاالق اعقا 

ن قد ة المؤســـــــســـــــات العاما ومنظمات   تحســـــــا
وتـنـفـيـــــــذ   تـاـ ـقـو  عـلـل  الـمـــــــدمـ   الـمـجـتـمـع 
ــقاســـــــــــــات مراعقا الحتقاجات الوـــــــــــــ اه   ســـــــــــ
وســـقاســـات تعزز الفره المجديا والمنصـــفا 
من أجــــا   ــاقــــا  ــا لنوع الجنس وا عــ والمراعقــ

 موامنا مسؤولا 
ن قد ة الح وما والوـــــــــركا  الومنيين  تحســـــــــا

ــقما  المرا قين والوــــــــ اه، والعلل تزويد  ســــــ
الفتقــــات واألشــــــــــــــاــــاه اوو ا عــــاقــــا    
ــاشـــــــــــــــا،  المجتمعــات المحلقــا األكثر  وـــــــــــــ
 م ـا ات حـقاتـقا و قمـقا وم نـقا ـقامـلا للنـقا،  

   وإتاحا الفره ل م لمما سا تلا الم ا ات
زياإة المعر ا    نــفوح المرا قين والوــ اه 
والمجتمعات المحلقا   قتقا تبن  ســــــــــلوكقات 

ــات  يجــامقــا من أجــا العمــا مع  وممــا   ســـــــــــــ
يتعل    ثقمـــــــا  وإعم ـــــــا  الومنقـــــــا  الح ومـــــــا 

  سقاسات وبرامل تميير السلوش االجتماع  

وزا ة الوـــــــــ اه، ووزا ة  
ووزا ة   ــمـــــــــــا،  ــعـــــــــ الـــــــــ
الرقم ،   ــاإ  االقتصــــــــــــــــ
ــركا  الومنيول،  والوــــــــ
األمــــــــــــم   ووكـــــــــــــاالت 
ــاإ ة   ومـــ ـــــ ــدة،  الـــمـــتـــحـــــ
ــيـــــــ “،   ــلـــــ مـــــ ــا  ــيـــــ ”جـــــ
والمنتدى االقتصـــــــاإي  
العـــالم ، وشــــــــــــــ  ـــات 

ــا واـلنســـــــــــــــــــــا  اـلـفـتقـــــ ت 
والمنظمـــــات األ لقـــــا، 
والمرا قول والوــــــــ اه، 
ــر  ــيـ حـ ــات  ــمـــــ ــظـ ــنـ ــمـ والـ

 الح ومقا الدولقا

375  722 40 097 41 

 25-18النســـــ ا المنويا للوـــــ اه )الفنا العمريا   
ســــــــــــــنــا( الــذين  م خــا   إا رة العمــالــا والتعلقم  

 والتد يل
ــه   ــا مجموعـ ــا ـــا    45خو األســــــــــــــــاس: مـ    المـ

(2021) 
 الما ا    62ا ما  
    الما ا 28الذكو  

    الما ا 41ال دح: ما مجموعه 
    الما ا 58ا ما  
    الما ا 24الذكو  

إا رة االحصــــــــــــا ات  
 العاما

     



 

 

 
E

/IC
E

F
/2

0
2

2
/P

/L
.3

1
 

2
2

-1
0

8
5

3
 

1
8

/2
0

 

ــا  ــا  عمـــ ــا ل  مـــ متـــ
األمم المتحدة للتعاول 

أجـــــــا  الـتـنـمــقـــــــا    مـن 
 متا ل اليومقسف المستداما 

مؤشـــــــــــرات التقد  الر قســـــــــــقا وخ و  األســـــــــــاس  
 مواتل البرمامل الق ري ا  شاإيا وسا ا التحق   2027 واأل داح

ــيول،   ــركا  الر قســــ الوــــ
 أمر الوراكا

الموا إ ا  شاإيا حسل متا ل  
 الق ري: الموا إ العاإيا ) البرمامل 

 ع( والموا إ األخرى )  أ(  
 إوال ات الواليات المتحدة(  ) آالح

 المجموع   أ   ع
ــ ا المنويا للمرا قين )الفنا العمريا             - 10النســــــــــ

ــ اه )الفنا العمريا    18 ــنا( والوــــــــــ   24- 19ســــــــــ
ســــــنا( الموــــــا كين    الم اإ ات الت وعقا و/أو 

 م اإ ات الموا كا المدمقا
   المــا ـا   14,5خو األســـــــــــــــاس: مـا مجموعـه  

(2021) 
    الما ا 12ا ما  
    الما ا 17الذكو  

    الما ا 17,5ال دح: 
    الما ا 15ا ما  
    الما ا 20الذكو  

”مقــــــامــــــات “   قــــــاعــــــدة 
التـا عـا لليومقســــــــــــــف 
”مـحـن“   ومـنصـــــــــــــــــــــا 
ــوع   ــ ـ ــتـ لـ ــا  ــقـــــ ــنـ ــومـ الـ

 وموا كا الو اه

     

يهقع األمفـــال والمرا قول   3و  2النتقجتال  
األقــــا حظــــا، ال ســــــــــــــقمــــا 
اوو  ــال  واألمــفـــــ ــات  الــفــتــقـــــ
ــا   ــاإيـ ــا مـ ــا،    مينـ ــاقـ ا عـ
محســــــــــــنا سمنا وقاإ ة علل 
ــا    ــه سيـ الصــــــــــــــموإ    وجـ
تمير المنال، ويســــــــــــتفيدول  
من خـدمـات محســــــــــــــنـا    
ــا  والصــــــــــــــرح  المقــ مجــــال 
الصح  والنظا ا الصحقا،  
ســــــــــــــلوكقـــــــات   اعتمـــــــاإ  مع 
ــقـــــــا   الصـــــــــــــــــحـ ــا  ــا ـــــ ــظـــــ ــنـ الـ
الرعــــــايــــــا  ــات  وممــــــا ســـــــــــــــــ

 المناس ا.

ــتفيدول من  ــ ال الذين يســـــــ ــ ا المنويا للســـــــ النســـــــ
 خدمات مقا  الوره الت  تدا    ريقا مأموما

 (2021   الما ا ) 84خو األساس: 
    الما ا 96ال دح: 

تقرير مرمامل الرنــد 
 الموترش

ن شـــــ  ات المقا  والصـــــرح الصـــــح   تحســـــا
المجتمعـات  ونـــــــــــــــقامت ـا  وــــــــــــــ ـا جـيد    

 األكثر  واشا
األمفــــــال   نــــــــــــــفوح  المعر ــــــا     زيــــــاإة 
ــات   ــقما الفتقات،  مما ســـــ والمرا قين، وال ســـــ
النظا ا الصـــــــــحقا المحســـــــــنا والســـــــــلوكقات  
ــا   لتلــــ وتبني م  للمنــــــال  والمراعقــــــا  البينقــــــا 

 المما سات والسلوكقات 
توا ر القـد ة، لـدى الح ومـا والمجتمع المـدم   
وأنــــحاه المصــــلحا المعنيين، علل وضــــع 

ات مناخقا وبينقا قا ما وتنفيذ مرامل وســـــقاســـــ
للمنظو    ــالماـــــامر ومراعقـــــا  الوع   ـــ علل 
الجنسام  وقا ما علل األإلا وشاملا ومراعقا  

 الحتقاجات األمفال 

ووزا ة   ــا،  الــبــيــنـــــ وزا ة 
المقــا  والري، والق ــاع  
الاـــاه، والح ومـــات  
الـــــــــومـــــــــنـــــــــقـــــــــا،   إول 
ــامــــات الح ومقــــا   والكقــ
المسـؤولا عن مسـاعدة 
وإإا ة   الــــــــنجــــــــنــــــــيــــــــن 
ــمــــــــــات،   ــقــــــــ ــاــــــــ ــمــــــــ الــــــــ

 المجتمعات المحلقاو 

500 430 24 930 24 

ــتفيدول من    ــ ال الذين يســـــــ ــ ا المنويا للســـــــ النســـــــ
 خدمات الصرح الصح  المدا ة   ريقا مأموما

 (2021   الما ا ) 82خو األساس: 
    الما ا 95ال دح: 

تقرير مرمامل الرنــد 
 الموترش

     

وجوإ وتنفيذ اســــــتراتقجقات وخ و ومنقا مراعقا 
ــأل التاتقي من سـيا   الحتقـاجـات األمفـال  وــــــــــــ
تمير المنال والتكقي معه والقد ة علل الصــــــموإ 

    وجه سيا  
 (2021خو األساس: ال )

 ال دح: معم

الويا   والســـــقاســـــات  
ــات   واالســـــــــــــــتـراتـقـجـقـــــ

 الق اعقا الر قسقا
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ــا  ــا  عمـــ ــا ل  مـــ متـــ
األمم المتحدة للتعاول 

أجـــــــا  الـتـنـمــقـــــــا    مـن 
 متا ل اليومقسف المستداما 

مؤشـــــــــــرات التقد  الر قســـــــــــقا وخ و  األســـــــــــاس  
 مواتل البرمامل الق ري ا  شاإيا وسا ا التحق   2027 واأل داح

ــيول،   ــركا  الر قســــ الوــــ
 أمر الوراكا

الموا إ ا  شاإيا حسل متا ل  
 الق ري: الموا إ العاإيا ) البرمامل 

 ع( والموا إ األخرى )  أ(  
 إوال ات الواليات المتحدة(  ) آالح

 المجموع   أ   ع
اســـــــتفاإة األمفال والوـــــــ اه   2النتقجا          

األ إل،  ـ    ـحظـــــــا  األقـــــــا 
ــقما  ال  الفتقات واألمفال  ســـــــــ

اوو ا عاقا،  وــــــــ ا متزايد 
من الســـــقاســـــات االجتماعقا 
المتكاملا الوــــــــــــاملا والقا ما  
وخـــــــدمـــــــات  األإلـــــــا،  عــلــل 
الحمـاـيا االجتمـاعـقا المعززة  
االجــــتــــمـــــــاعــــقـــــــا   والــــفــــره 
ــا   من أجــ ــا،  ــاإيــ االقتصـــــــــــــــ

 تحقي   م امات م. 

ــات   الج ــ ــا  تتوال ــ ــا،  ــاس  وتينقــ أإوات ققــ وجوإ 
اشا المالقا والمتعدإة الومنقا،  وأل موامن ال و

 األ عاإ لنمفال
 خو األساس: ال

 ال دح: معم
عـــدإ األمفـــال والوــــــــــــــ ـــاه الموــــــــــــــمولين مركيزة 
المســــــــــــاعدة االجتماعقا لنســــــــــــتراتقجقا الومنقا 

 للحمايا االجتماعقا
من األمفال والوـ اه   337  255خو األسـاس:  

(2021) 
 373 175ا ما  
 882 161الذكو  

 432 438ال دح: 
 985 227ا ما  
 447 210الذكو  

ــا   الســـــــــــــجـــ ــات  ــامـــ مقـــ
ــمـــوحـــــــد،  الـ ــنـــ   الـــومـ
مــقـــــــامـــــــات   وقـــــــاعـــــــدة 
المعومـــا   نـــــــــــــنـــدوق 
الومنقا، ونـــــــــــندوق 
الزكــاة، ووزا ة التنمقــا  
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــقــــــــا،  
والمؤســــــــــســــــــــا العاما  
للـضمال االجتماع ، 
ــات “   ــامـــ ”مقـــ ــاعـــــدة  وقـــ
التـــا عـــا لليومقســـــــــــــف 
اـلـمـعـلومـــــــات   وـمظـــــــا  
الااه  المســـــــــــاعدة  

 النجنين المقدما  

تحســـــــــــــن األإلا الروتينقا والمصـــــــــــــنفا اات  
الصــــــــــــلا  األمفال المتو رة علل الصــــــــــــعيد 
ــقاســـــــات   الومن  واســـــــتادام ا لوضـــــــع الســـــ
ــد التقـد  المحرز محو  عمـال حقوق   و نــــــــــــ

 ال فا وتحقي  أ داح التنمقا المستداما
ز مظـــا  الحمـــايـــا االجتمـــاعقـــا لتقســـــــــــــير  ت عزُّ
حصـــــــــــــول الفـنات الضـــــــــــــهقـفا علل ـخدـمات 

ـلا وشــــــــــــــامـلا للجمقع ومراعـقا للمنظو   متكـام 
 الجنسام  ومنظو  ا عاقا واستفاإت م من ا 

ن القــد ات واألإلــا علل الصــــــــــــــعيــد  تحســــــــــــــا
تحســــــــــــــين  ــدعوة  لل  الـــ ــا  أجـــ من  الومن  
ــقاســــــات  تاصــــــق  ا مفاق العا  علل الســــ
ــا   الحمــــــايــــ الــــــا  االجتمــــــاعقــــــا،  مــــــا    
ــقما لفا دة  االجتماعقا، وزياإة كفا ته، وال سـ

قــات والفتقــال واألمفــال اوي  النســـــــــــــــا  والفت
 ا عاقا

الـــــــتـــــــاـــــــ ـــــــقـــــــو   وزا ة 
ــدولـــ ،   الـــــ ــاول  ــعـــــ ــتـ والـ
وإا رة ا حصــــــــــــــا ات  
العــامــا، ووزا ة التنمقــا  
ووزا ة   االجتمـــــــاعقـــــــا، 
ــا  التربقـ ــا، ووزا ة  العمـ
ووزا ة   ــم،  ــقــــ ــلــــ ــعــــ ــتــــ والــــ
الوـــــــــ اه، ونـــــــــندوق  
ــا،  الــومــنــقـــــ ــا  الــمــعــومـــــ
الزكـــــاة،   ونــــــــــــــنـــــدوق 
والمؤســــــــــــســــــــــــا العاما  
ــمال االجتماع ،  للضـــ

 زما العاماوإا رة الموا

375 264 71 639 71 

ــر الت  خرجت    عدإ األســـــــــــ
من الفنــا المســــــــــــــتفيــدة من 
 مرامل المساعدة االجتماعقا  

 (2021) 0خو األساس: 
    الما ا 5ال دح: 

مقامات الســـــــــــجا الومن  الموحد، وقاعدة مقامات 
 “مقــامــات ”نــــــــــــــنــدوق المعومــا الومنقــا، وقــاعــدة  

الـتا عـا لليومقســــــــــــــف، ومظـا  المعلومـات الاـاه 
  المساعدة المقدما لنجنين

      

ــ ا المنويا من  جمال     النســــــ
الناتل المحل  الماصــــــــــ   
   الميزامقا الومنقا للوــ  ا  

 االجتماع  الومنقا لنمال  
ــاس:         0,5خو األســـــــــــــــ

المـــا ـــا من  جمـــال  النـــاتل 
 ( 2019المحل  ) 

ــا    1,5ال ــــدح:   المــــا ــ    
من  جمــال  النــاتل المحل   

(2027) 

مقال ميزامقا الح وما األ إمقا، الميزامقا الســـنويا 
 للق اع
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ــا  ــا  عمـــ ــا ل  مـــ متـــ
األمم المتحدة للتعاول 

أجـــــــا  الـتـنـمــقـــــــا    مـن 
 متا ل اليومقسف المستداما 

مؤشـــــــــــرات التقد  الر قســـــــــــقا وخ و  األســـــــــــاس  
 مواتل البرمامل الق ري ا  شاإيا وسا ا التحق   2027 واأل داح

ــيول،   ــركا  الر قســــ الوــــ
 أمر الوراكا

الموا إ ا  شاإيا حسل متا ل  
 الق ري: الموا إ العاإيا ) البرمامل 

 ع( والموا إ األخرى )  أ(  
 إوال ات الواليات المتحدة(  ) آالح

 المجموع   أ   ع
 3 و  2و    1النتــا ل           
 4 و

تصـــــــــــــمقم البرمامل الق ري  
لن إل وتنســــــــــــــققــه وإإا تــه 
و نـــــــــد  علل محو يتســـــــــم 
أجـــــا تلبقـــــا   ـــــالكفـــــا ة من 
معـايير البرمجـا الجيـدة    
تحقي  النتــا ل لمصــــــــــــــلحـا  
ــقما الفتقات   األمفال، ال ســـــ

 واألمفال اوو ا عاقا.

النس ا المنويا لسجنت ا مجاز الاانا  األإا  
 الت  تف   المعايير التنظقمقا

 (2023   الما ا ) 80خو األساس: 
 (2027الما ا )    100ال دح: 

النســـــــــ ا المنويا للتقيقمات المنجزة     ما  خ ا  
 التقيقم المحدإة التكالقي 

 (2023   الما ا ) 0خ ا األساس: 
 (2027   الما ا ) 90ال دح: 

االســــــــــــــتعراضـــــــــــــــات  
 والتقيقمات الدو يا

الـــــــتـــــــاـــــــ ـــــــقـــــــو    وزا ة 
 والتعاول الدول 

500 1 220  12 720  13 

 
 

 208  466 203  611 4 855     مجموع الموارد  

 
 

 


