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 وثيقة البرنامج القطري   

  
 ليبيا  

  

 موجز  
ــتدــا والموا قــب عليدــا    الـدو ة    و وقةقــب البر ـامُ الُقلري لليبةــا جلس المجلس التنفيــذي شترا منــاقفـــــــــــ تُقــد 

ــا  ب ججمالةب شمبل   ــتمى الوقةقب علس مقترش ميزا ةب ج ةــــ ــاا عدو ا.عتراام وتفــــ  2 652 000الحالةب، علس أســــ
 و.  من الموا   األخرى،  انـات اتوا ر   62  700  000من الموا   العـا  ـب،  انـات اتوا ر األموال، ومبل      و.  

 م2025جلس عاو  2023المساامات المحد ة الترا، للفترة من عاو 
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 األساس المنطقي للبرنامج  

ــةب  - 1 ــةاســ ــدمات الســ ــلب من ال ــ ــلســ ــدد ســ ــلب الدخى ةــ ــراحب العلةا من البلدام المتوســ ليبةا الد من الفــ
م وبعد  ترة طوالب من التفـرمو السـةاسـ  و زاس مسـلم  او قراشب العامين، 2011عاو وا.قت ـا  ب منذ الوو ة    

ى جلس اتفاق لوقا جطيق النا     تفــــــــــران األول/أ توبر   ، واو ما هةاأ المجال لتفــــــــــ يى 2020تم التوصــــــــــا
 وتـــأجـــى ججراخ ا. تاـــاشـــات الوطنةـــب الت   ـــام من المقر   م2021ح ومـــب الوحـــدة الوطنةـــب     ما /مـــا ا  

ــمبر   ــترذ الذي خلا 2021ججراؤاا     ا وم األول/  ســ ــةاســــ  والنزاس  م وأ ى األقر المفــ ــتقرا  الســ فه عدو ا.ســ
وا افض  ( والح ا  النفل  جلس تداو  اقت ا ي؛19-) و يد  2019المسلم وجائحب مرا  يروا  و و ا  

ــال  من   ــاتُ المحل  ا جمـ ــاو    12  065  ــــــــــــــيـــ  الفر  من النـ  و. ا       3  699جلس    2010 و. ا    عـ
وافرا ا تفاس معد.ت البلالب، و. ســـــةما اين الفـــــبا  والنســـــاخ، وا  راى    ا.عتما  علس    م( 1) 2020 عاو

 الديد و ربو ات من أجى تحقيق النمو ا.قت ا ي، تحد ات  بيرةم

العاو   ، واو ما أ ى جلس ا افاا ا.ســــــــــــــتوما 2014ولم تعتمد ليبةا ميزا ةب وطنةب موحدة منذ عاو  - 2
   الادمات األساسةب والتأخير      ع مرتبات موظف  الادمب المد ةبم واؤ ي ا. افاا الملر      وعةب  
ــةب، واو ما أ ى جلس  اا ة  ــةب ووم ا ةب الح ــــــول عليدا جلس تفاقم  ــــــعا األســــــر الم ةفــــ ــاســــ الادمات األســــ

 ا.عتما  علس استراتةجةات التكةف السلبةبم

مييين  ســــــــــــــمـب،  7انحو  2021 ـا ـةا، وـقد قُـداع  تعـدا  الســــــــــــــ ـام    عـاو وتفــــــــــــــدـد ليبـةا  موا ســــــــــــــ  - 3
ــنا     52 ــنا   31عاما، و    25المائب مندم  وم ســـــــــ ــنا    11عاما، و    15   المائب  وم ســـــــــ    المائب  وم ســـــــــ

ــنوات  5 ــحراخ الكبرى،  ام حوال     م ( 2) ســــــــ ــ ام   81و   اذا البلد القاحى الذي  قع    ال ــــــــ    المائب من الســــــــ
  ، (4) (   المائب   3م وتفـمى الفاات األ ور  ـعفا المفـر ين  اخلةا ) ( 3) 2020  ةفـوم    اياات حرـراب    عاو 

ـــــ 2019و   عاو    م( 5)    المائب( 9والمداجران وطالب  اللجوخ ) اواة اين الجنســـــــــــين  ، ال  مؤةـــــــــــر عدو المســــــ
، واو ما  ع س تفاوتا    ال ـحب ا  جااةب والتم ين وسـوق  0,439، مقا  ب شالمتوسـ  العالم  البال  0,252
 م( 6) العمى

؛ وقدمت جلس لجنب حقوق  2020وقدمت الح ومب تقرارا وطنةا ليســـتعراا الدو ي الفـــامى    عاو   - 4
تقرار الدولب اللرف الجامع للتقراران الوالث والراشع )   ا تظا  ا.ســتعراا(؛ وقدمت    2021اللفى    عاو  

اســــتعرا ــــدا   2020  عاو جلس منتدى األمم المتحدة الســــةاســــ  الرتةع المســــتوى المعن  شالتنمةب المســــتدامب  
 __________ 

   ا وم األول/  9وتم ا.طايس علس المحتوى    ، <www.macrotrends.net>،  تم الح ــــــــــــول علس األ قاو من الموقع الفــــــــــــب   (1) 
 م2021  سمبر 

 م2021، 2021حس  المنلقب لعاو تقدير الس ام م لحب ا ح اخ،  (2) 

ج ا ة الفؤوم ا.قت ا  ب وا.جتماعةب التاشعب لألمم المتحدة، النسبب الماواب    منت ا العاو للس ام المقةمين    المناطق الحرراب  (3) 
 م2050-1950حس  المنلقب، 

 (4) International Organization for Migration, DTM IDP and Returnee Report, Round 38, July–September 

2021, IOM, Geneva, 2021م 

 مالمرجع  فسه (5) 

 (6) United Nations Development Programme, Human Development Reports, gender inequality index, 

<https://www.hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii>,  ،     أ ـــا /  25تم ا.طايس علس المحتوى 
 م2022مايو 

http://www.macrotrends.net/
https://www.hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
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و شعد جلس اللجنب المعنةب شالقرـــــــاخ علس التمييز  ـــــــد المرأة تقرار   ام يتعيان   الوطن  اللوع  األولم ولم ُ قدا
 م2014تقد مه    عاو 

وعلس الرغم من تحقيق شعض ا  جـا ات،  ـ م التقـدو  حو تحقيق أاـداف التنمـةب المســـــــــــــــتدامـب و حو  - 5
شعـب من اتفـاةةـب حقوق اللفـى قـد ـتأقر ـشالتجزؤ والوترات    الســــــــــــــةـاســــــــــــــات القلـاعـةب،  الو ـاخ ـشا.لتزامـات النـا

وبا. تقا  جلس خلب وطنةب ةـاملب للتنمةب، وبوجو   جوات  بيرة    البةا ات المتعلقب شمؤةـرات أاداف التنمةب 
 المستدامب المت لب شاللفىم

يرا ةـديدا علس األسـر الم ةفـةب، وا  ُتبئلع  وقد أقرت ال ـدمات ا.قت ـا  ب المسـتمرة والمتراشلب تأق  - 6
من أاداف التنمةب المسـتدامبم وتفـير األ لب المتاحب جلس وجو   اا ة ملر ة   1وتيرة التقدو  حو تحقيق الددف 

ــنافين  قراخ   ــبب األطفال الم ـ ــبب للفاات األ ور  ـــعفا، حيث التت  سـ ــةما شالنسـ    الفقر المتعد  األشعا ، . سـ
ــاا قيق  و ام معدل الفقر المتعدا  األشعا  اين   م( 7) 2014   المائب    عاو    36,4ب أشعا  أو أ ور  علس أســـــــــــ

وُعلاعـقت اســــــــــــــتحـقاـقات األطـفال الفــــــــــــــامـلب      م( 8)    المـاـئب 6,2األطـفال    المـناطق الراةـةب أعلس انســـــــــــــــبب  
 تتليتدا محدو ام، لكن تعمةمدا  ام شلياا و ام  لاق 2021وأعيد تفعيلدا    عاو  2014 عاو

من أاداف التنمـةب المســـــــــــــــتدامبم  علس مدى  3و  2وأحر ت ليبـةا تـقدما محـدو ا    تحقيق الدـد ين  - 7
دد تداو     توا ر خدمات ال ـــــــحب األولةب والتتذ ب ووم ا ةب الوصـــــــول جليدا و وعيتدا، العع  قد الما ـــــــ ، ةـــــــُ
ــاخم وتؤقر ا واو ــحب األطفال والمرااقين والنســــ ــاتةب ومحدو  ب توا ر البةا ات ما أقر علس صــــ ــةاســــ لفجوات الســــ

و ظم مراةبب األمراا علس  عالةب تقد م الادماتم واعا   النظاو شفـــ ى ظاار علس  امى  لاقه  ـــعا      
، 2020و   عاو   م( 9) البنس التحتةب، ومحدو  ب     مةات األ واب واللوا و، و جوات حرجب    الموا   البفراب

ــب اـــــــــــــــــ ُقداع  معدل وتةات األ ــن الاامسـ وأققلت  م( 10) من المواليد األحةاخ 1 000حالب لكى   11,1طفال  وم سـ
، لم   ن قد  2022 ااى النظاو ال ــــــح  الدد شمزاد من الرــــــتوىم وبحلول  ما /ما ا   19-جائحب  و يد

مةب وتفـــير التقديرات العال  م( 11)    المائب من الســـ ام  16ســـوى  19-تلقس جرعتين من اللقاش المرـــا  لكو يد
وتفــ ى التقديرات التتذواب   م( 12)    المائب  72جلس أم  ســبب التتلةب شالتح ــين من الح ــبب تبل    2020لعاو 

   المـائـب، والدزال    44األخيرة موـا ا للقلق  تبـالنســــــــــــــبـب لألطفـال  وم ســــــــــــــن الاـامســـــــــــــــب، يبل  معـدل التقزاو  
 م( 13)    المائب 25المائب، و اا ة الو م      10

 __________ 

  (7 ) United Nations Children’s Fund, Multidimensional Overlapping Deprivation Analysis (MODA), 2020 م 

  (8 ) United Nations Children’s Fund, Multidimensional Overlapping Deprivation Analysis (MODA), 2020 م 

 (9) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Libya Humanitarian Needs 

Overview, OCHA, New York, 2021م 

 م2020اتقدير وتةات األطفال،  راق األمم المتحدة المفترذ اين الو ا.ت المعن   (10) 

 م2021المر ز الوطن  لم ا حب األمراا،  (11) 

 م2020تقديرات منظمب ال حب العالمةب/اليو ةسا لتتلةب التح ين علس ال عيد الوطن ،  (12) 

 (13) UNICEF–WHO–WB Joint Child Malnutrition Estimates (JME), 2021; United Nations Children’s 

Fund, Fed to Fail? The crisis of children’s diets in early life, UNICEF, New York, 2021م 
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ى جح - 8 من أاــداف التنمةــب المســــــــــــــتــدامــب      16و    5و    4را  التقــدو  حو تحقيق األاــداف  وقــد تعلــا
السـنوات األخيرة   معظم األطفال األةـد  ـعفا محروموم من التعلةم ا.اتدائ  مي النوعةب الجيدة؛ و وير من 

 ام اين  المرااقين والفــــــــــــــبـا  محروموم من  را التعلم وبنـاخ المدـا ات، ومعظم األطفـال الـذين تتراوش أعمـا
ــاخات وطنةب عن التعلةم   5و  3 ــول علس التعلم المب رم و. تتوا ر جح ـــ ــنوات محروموم من  را الح ـــ ســـ

،  ام المعـدل ا جمـال  ليلتحـاق  2011شســـــــــــــــب  عدو وجو   ظـاو معلومات شفــــــــــــــأم ج ا ة التعلةمم وقـبى عاو  
،  قد  ام 2021الوا ويم أما    عاو    شالنســـبب للتعلةم  93 شالنســـبب التعلةم ا.اتدائ  و  110   ليبةا   شالمدا ا

علس الرغم من أم  ،( 14)    المائب من األســـــــــــر تقرابا طفى واحد علس األقى غير ملتحق شالمد ســـــــــــب  18لدى 
التعلةم ا.اتــدائ  وا عــدا ي مجــا   وولزام م وأ ــا ت الفاــات الرــــــــــــــ ةفــب شفــــــــــــــ ــى خــاا، ومندــا األطفــال  

ا عـاقـب والمفــــــــــــــر وم  اخلةـا وغير المواطنين، شـا تفـاس معـد.ت عـدو ا.لتحـاق شـالمـدا ا، الت  تفـاقمـت  موو
،  ا ت ليبةا تحتى مرتبب متد ةب  2011 وحتس قبى عاو  م( 15) 19-شســـــــــــــب  جغيق المدا ا خيل جائحب  و يد

)   المرحـلب الـوا وـاب( من  138)   المرحـلب ا.اـتدائـةب( والمر ز   128   التعلةم مي النوعـةب الجـيدة  المر ز  
وةــددت  وعةب التعلةم مزادا من التداو  شســب  ق ــو  الســةاســات وتد   ا.ســتوما  العاو   م( 16) الدا 139اين  

س صعيد الموا   البفراب، و قص البنةب التحتةب واللوا و المد سةبم و. يزال معدل البلالب  والقد ة ا.ستةعااةب عل
واو   ،( 17) عـامـا(  24و  15   المـاـئب اين الفـــــــــــــــبا  اـلذين تتراوش أعمـا ام اين   50,4اين الفـــــــــــــــبا  مرتفعـا )

.لتحاق شالبر امُ  عزى جزئةا جلس عدو اتســـــــــاق المنااُ الد اســـــــــةب مع احتةاجات ســـــــــوق العمىم و. يزال ا ما
 الوطن  للتعلةم والتد ا     المجال التقن  والمدن  محدو ام

و محدو   حو تحقيق الددف   -   9 من أاداف التنمةب المســـــــــــــتدامب، حيث اناذ   16ولةس اناذ ســـــــــــــوى تقدا
  الكوير من الفتةــام والفتةــات المحرومين من الحمــا ــب من العنا وا. تدــاذ وا.ســـــــــــــتتيل، شمــا    ملــ  العنا 

و. تتاش لألطفال ســــوى  را محدو ة للوصــــول جلس    م ( 18) الجنســــا  ،    المدا ا والمنا ل والمجتمعات المحلةب 
   المائب من األطفال الذين أجرات معدم  73,4، أ ا   2018سـلسـلب خدمات حما ب اللفى الح ومةبم و   عاو 

ــوا    17و    11مقاايت )والذين تتراوش أعما ام اين  ــب  عاما( شأ دم تعر ــــــــ ــااق للدا ســــــــ لعنا اد      العاو الســــــــ
النزاس المسلم والتفر    وقد خلفت سنوات   م ( 19) ا.ستق ائةب، وم روا أم المعلمين ام أ ور من يرتكبوم اذا العنا 

   المـاـئب من األطـفال عن تعر ـــــــــــــدم للعنا    77,7علس األطـفال ـتأقيرا  فســــــــــــــةا   ـقد أال     19- وجـائحـب  و ـيد 
   المائب من   7,2وتفــير التقديرات جلس أم   م ( 21) الفتةام أ ور عر ــب للعنا البد   والنفســ  و ام   ، ( 20) العاطف  

 __________ 

 (14) REACH, Multi-Sector Needs Assessment (MSNA), 2021م 

 (15) International Organization for Migration, Libya Migrant Report, Round 38, July–September 2021, 

IOM, Geneva, 2021م 

 (16) World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2010–2011, WEF, Geneva, 2010م 

 (17) International Labour Organization, ILOSTAT, 2022م 

 United Nations Office for the طفى جلس الحما ب الت  يلزو تو يراا لألطفال    الحا.ت ا  سا ةبم  271  000 حتاج حوال    (18) 

Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Response Plan Libya 2021–2022, OCHA, New 

York, 2021م 

  (19 ) National Centre for Disease Control/UNICEF/Coram, Study on Violence against Children in Libya, 2018 م 

 المرجع  فسهم (20) 

 المرجع  فسهم (21) 
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و تةجب للنزاس المسـلم،  عتبر مجلس األمن التاشع لألمم المتحدة ليبةا    م ( 22) النسـاخ تعرا ـن لعنا اد   من العفـير 
 راف النزاسم حالب توير القلق شسب  ا. تدا ات الجسةمب لحقوق اللفى الت  ترتكبدا أط 

 6والحق    الح ــول علس المةاو وخدمات ال ــرف ال ــح  عن ــر جواري من عناصــر الددف   - 10
من أاداف التنمةب المســتدامبم واؤ ي ق ــو  الســةاســات وعدو  فا ب ما ــ ــات الميزا ةب والقد ة ا.ســتةعااةب  

وقا  ة علس ال ـمو      جلس محدو  ب التقدو المحر   حو ج فـاخ  ظم مةاو وصـرف صـح  مسـتدامب ومن ـفب 
مواجدب الظروف المناخةبم وليبةا واحدة من أةــــــــــــــد الدام العالم معا اة من  د ة    المةاوم واســــــــــــــتاداو المةاو 
مجا   وغير خا ـــــــع للرصـــــــد، واو ما يؤ ي جلس ســـــــوخ اســـــــتاداو جســـــــةمم وافرا تتير المنا  خلرا  بيرا 

،  2020علس التنمةب الوطنةب وا.ســــــــــتدامبم و   عاو  ج ــــــــــاتةا، حيث يؤ ي جلس تفاقم حالب  د ة المةاو واؤقر  
وأ ى  ـــعا  ظم المةاو وال ـــرف ال ـــح     م( 23)    المائب من األســـر الم ةفـــةب علس الماخ الم باأ 50اعتمد  

ى اســــــتمرا  أعمال التارا  19-والنظا ب ال ــــــحةب جلس عرقلب الجدو  المبذولب للحد من ا تقال  و يد م وافــــــ ا
ــ  للمةاو( وحا.ت ا قلاس التةا  الت  تقوو ادا الجماعا ــد   ئةســـــــ ــناع  )واو م ـــــــ ــلحب للندر ال ـــــــ ت المســـــــ

ــحب،   ــلبب واللبةب خلرا علس ال ــ ــوخ ج ا ة النفا ات ال ــ ــ ى ســ ــواغى الاليرةم وافــ ــاغلين من الفــ الكدربائ  ةــ
 م( 24) و ذل  الحال شالنسبب جلس التالص من مةاو ال رف ال ح  غير المعالجب    البحر

دا  عــد  المدــاجران انحو 2021ت ليبةــا طراقــا للدجرة    اتجــاو أو وبــام و   عــاو  وللــالمــا  ــا ــ  - 11 ، قــُ
ى األطفال    621 007 ى غير الم ـــــحوبين اذوادم    14مداجران، ةـــــ ا   م ( 25)    المائب 6   المائب مندم وةـــــ ا

ــحوبين اذوادم   ــب األطفال غير الم ـــ ــلين عندم،  واواجه األطفال المداجروم وطالبو اللجوخ، وبااصـــ والمنف ـــ
، ومندا ا.حتجا  التعســــــــف ، والحواجز الت  تحول  وم الوصــــــــول جلس ( 26) مااطر اســــــــتونائةب تتعلق شالحما ب

،  ام ما  قر  من  2021الادمات األســـــــــاســـــــــةب، وا تفاس مســـــــــتواات العنا وا. تداذ وا.ســـــــــتتيلم و   عاو 
ى   6 300   م( 27)    الـمائب مندم   25األطـفال  ســــــــــــــبب  مـداجر وطال  لجوخ محتجزان    مرا ز احتجـا ، وةــــــــــــــ ا

وتـتأقر النســــــــــــــاخ واألطفـال شفـــــــــــــ ـى غير متـناســــــــــــــ  ـشا. تدـاذ وا.ســـــــــــــتتيل وـتد   الظروف الم ةفــــــــــــــةب     
 م( 28) ا.حتجا   أما ن 

ع البر امُ القلري للفترة  - 12 ــع ــترةــــــــد   2025-2023وقد ُو ــــــ شالتعاوم الوقيق مع  ظراخ ح وميين واســــــ
؛ ووطـــا  األمم المتحـــدة للتعـــاوم من أجـــى التنمةـــب 2020لألمم المتحـــدة لعـــاو  اتقيةم ا طـــا  ا.ســــــــــــــتراتةج   

ــتدامب،  ــاخ 2020؛ وتقيةم البر امُ القلري لعاو 2025-2023المســــــ ؛ وتحليى حالب األطفال والمرااقين والنســــــ

 __________ 

 م2014، المفروس العرب  ل حب األسرة، تقرار ليبةاجامعب الدول العربةب،  (22) 

 (23) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Libya Humanitarian Needs 

Overview, OCHA, New York, 2021م 

 م2021ار امُ الرصد المفترذ اين منظمب ال حب العالمةب واليو ةسا  مدا ات المةاو وال رف ال ح  والنظا ب ال حةب،  (24) 

  (25 ) International Organization for Migration, DTM Libya Migrant Report, Round 39, October–

November 2021م 

 (26) REACH, Multi-Sector Needs Assessment (MSNA), 2021م 

 (27) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Libya Humanitarian Needs 

Overview, OCHA, New York, 2021م 

 (28) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Abuse Behind Bars: Arbitrary 

and unlawful detention in Libya, OCHA, New York, 2018م 
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 امُ  ؛ وا.ســتعراا الجنســا   للبر 2021؛ والتحليى القلري المفــترذ لألمم المتحدة لعاو 2022   ليبةا لعاو 
؛ وتوصــةات مجلس  “ليبةا –لمحب عامب عن ا.حتةاجات ا  ســا ةب ”المعنوم   2021؛ وتقرار عاو 2021لعاو 

 م( 29) 2020حقوق ا  سام المنبوقب عن ا.ستعراا الدو ي الفامى لليبةا لعاو 

يواجددا األطفال  وتبر  الد وا المســــــــــــتفا ة من البر امُ القلري الســــــــــــااق والتحد ات القائمب الت    - 13
والفــبا  أامةب اتباس الندُ التراشل  اين العمى ا  ســا   والتنمةب والســيو من أجى  ــمام ا.ســتجاشب لأل مب 
ــى   ــب جلس تعزاز النظم من أجـ ــب تراع  ظروف النزاسم وانبت  تكوةف الجدو  الرامةـ ــا شلراقـ ــداـ ــال أمـ الت  طـ

ــةب شلراقب قائمب علس ال ــاســــ ــين تقد م الادمات األســــ ــاخ  ظاو تحســــ ــاملب للجمةع و عم ج فــــ وع  شالمااطر وةــــ
للحما ب ا.جتماعةب المســتجيبب لل ــدماتم وا تســ  تعزاز الفــرا ات وأوجه التل      البرمجب أامةب أســاســةب  
و  ى  د ة البةا ات عائقا أماو جحرا  التقدا للجدو  الرامةب جلس جعا ة ا عما  وتحقيق التماســـ  ا.جتماع م وتفـــ ا

ســات قائمب علس األ لب، وا  مســألب من األولوااتم وتد ذ اليو ةســا أم القد ة علس ال ــمو   حو و ــع ســةا
    مواجدب تتير المنا  وحما ب الموا   المائةب أمرام حاسمام لتحقيق التنمةب المستدامب    ليبةام

 
 أولويات البرنامج وشراكاته  

علس ج جـا ات    2025-2023اليو ةســــــــــــــا للفترة   عتمـد البر ـامُ القلري للتعـاوم اين ح ومـب ليبةـا و  - 14
ــتدامب وتنفيذ اتفاةةب حقوق   ــااق، واو يدعم تقدو البلد  حو تحقيق أاداف التنمةب المســـــــــــ البر امُ القلري الســـــــــــ
اللفى واتفاةةب حقوق األةـــــااا موي ا عاقبم واتســـــق البر امُ مباةـــــرة مع جطا  األمم المتحدة للتعاوم من 

واســدم تةه، شســبى مندا تنفيذ ارامُ مفــتر ب موى مبا  ة   2025-2023ليبةا للفترة  أجى التنمةب المســتدامب   
تفعيى المال  مع مفو ــــــــةب األمم المتحدة لفــــــــؤوم اليجاين، وبر امُ العدالب من أجى األطفال الممول من 

رامُ المموـلب من ا.تحـا  األو وب  والمنفـذ ـشالتعـاوم مع م ـت  األمم المتحـدة المعن  ـشالماـد ات والجرامـب، والب 
 ار امُ األمم المتحدة ا  مائ  وا.تحا  األو وب  الت  تدعم البلد ات والفاات الس ا ةب الر ةفب    الجنو م

ــتراتةجـةب للفترة   - 15  وخلـب العمـى الجنســـــــــــــــا   للفترة    2025- 2022وو قـا لالـب اليو ةســــــــــــــا ا.ســــــــــــ
ــمـام ج 2025- 2022 عمـال حقوق األطفـال والمرااقين    ، يتموـى الدـدف العـاو للبر ـامُ القلري     ــــــــــــ

ليبةا، وخاصـــــــب أولا  الذين   ةفـــــــوم    أ ور الحا.ت  ـــــــعفا، ومل  علس  حو تد اج     اياب حمائةب 
م وستسدم اليو ةسا    جقامب خدمات اجتماعةب من فب وجيدة النوعةب،  2025 وةاملب للجمةع شحلول عاو

ــمى ما يل   )أ( خدمات الرعا ب ال ـــــــــــــحةب والتتذ  ب؛ ) ( التعلةم وتنمةب المدا ات؛ )ج( الحما ب من تفـــــــــــ
خدمات المةاو وال ـــرف ال ـــح  والنظا ب ال ـــحةب المســـتدامب والقا  ة   (العنا وا. تداذ وا.ســـتتيل؛ ) 

 علس ال مو  أماو تتير المنا ؛ )ه( السةاسات ا.جتماعةب الفاملب للجمةعم

 يزو جلس أ بعب مبا ئ ا   )أ( التفــاو  مع أصــحا   واســتند األســاا المنلق  للبر امُ ومجا.ت تر  - 16
الم ــــــــــــــلحـب الوطنيين وتحـدـيد األولوـاات المفــــــــــــــتر ـب؛ ) (  عم تحقيق أاـداف التنمـةب المســـــــــــــــتدامـب والو ـاخ  
شـا.لتزامـات المتعلقـب شحقوق اللفـى؛ )ج(  ــــــــــــــمـام عـدو ترذ أحـد خلا الر ـ  وتقلةص الوترات القـائمـب     

ــاف، شما    مل  من المنظو  ــاق البرمجب مع و ا.ت  ا   ــ ــمام اتســ ــا  ؛ ) ( ج جا  أوجه تل   و ــ   الجنســ
 األمم المتحدة األخرىم

 __________ 

ــام، الفراق العامى الم (29)  ــامى، تقرار وطن  مقدو و قا للفقرة  مجلس حقوق ا  ســـــــ ــتعراا الدو ي الفـــــــ )أ( من مر ق قرا     15عن  شا.ســـــــ
 م2020، 5/1مجلس حقوق ا  سام 
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 واستند البر امُ القلري جلس  ظراب التتيير التالةب  - 17

جما ُعزا ت القـد ة الوطنةـب علس و ــــــــــــــع وتنفيـذ ارامُ للتنمةـب تكوم عـالةـب الجو ة ومراعـةب   )أ( 
 علس األ لب وعلس الوع  شالمااطر ومتمحو ة حول األطفال والمرااقين؛للمنظو  الجنسا   ومن فب وقائمب 

ــاخ واألســــــــــــــر  ) (  ووما  ــا ــت انــاذ  اــا ة    جم ــا ةــب وصــــــــــــــول األطفــال والمرااقين والنســـــــــــــ
الادمات ا.جتماعةب األسـاسـةب القا  ة علس ال ـمو     مواجدب ال ـدمات، و ا ت اناذ  اا ة    جو ة   جلس

  دا، شما    مل     السةاقات ا  سا ةب؛اذو الادمات ومدى ج  ا

ووما ما ســـــــــــت المجتمعات المحلةب وااشاخ/مقدمو الرعا ب واألطفال والمرااقوم ســـــــــــلو ةات   )ج( 
 صحةب وقائةب ومساعدة علس النماخ والتمسوا الح ول علس الادمات ا.جتماعةب األساسةب؛

والمرااقين، و. ســـــةما األ ور  ـــــعفا، شمن   عندئذ ســـــيتحقاق شفـــــ ى تد اج  تمت ع األطفال   ) ( 
ــمو     مواجدب   ــتز ا  قد تدم علس ال ــ ــاملب للجمةع، وســ  يدم األطفال المتنقلوم، شحقوقدم    اياب حمائةب ةــ

 ال دماتم

ــاســــ     أم التزاو الح ومب شحقوق اللفى ســــةظى قائمام وعلس الرغم من أم  - 18 واتموى ا. تراا األســ
دفـاةـب السـةاسـةب وا.قت ـا  ب،   م اليو ةسـا تفترا أم الو ـع األمن  سـةسـمم اتنفيذ  ليبةا قد تظى تعا   ال

مامت اســـــــتراتةجةات اذا البر امُ شحيث تقلاى من المااطر وتافاا من  البرامُ    جمةع أ حاخ البلدم وقد صـــــــُ
ــةب واألمنةب وا.ق19-حدتدا، شما    مل  األقر الملول لجائحب  و يد ــةاســـ ــا  ب والبياةب؛  ؛ والدينامةات الســـ ت ـــ

 واألعراف والمما سات ا.جتماعةب والجنسا ةب الرا ةم

واسـتنا ا جلس و ـع اليو ةسـا الفراد الذي يتةم لدا تعزاز ارامُ الندُ التراشل  المتكاملب وا.سـتفا ة  - 19
ا  خدمات  مندا،  ســـتادو البر امُ القلري ســـبع اســـتراتةجةات للتتيير، أ. وا   )أ( تعزاز النظم من أجى ج ج

اجتماعةب أســـــاســـــةب وحما ب اجتماعةب ةـــــاملب للجمةع وقا  ة علس ال ـــــمو     مواجدب ال ـــــدمات وخا ـــــعب  
ــا   والتنمةب والســـــيو من أجى عدو ترذ أي طفى خلا   ــاخلب من خيل الندُ التراشل  اين العمى ا  ســـ للمســـ

ــاواة اين   ــدم    عدو المســــــــ ــتفا ة من الر  ؛ ) ( معالجب الحواجز الدة لةب الت  تســــــــ ــين؛ )ج( ا.ســــــــ الجنســــــــ
ــبا ، والقلاس   ــســـــات الدولةب، والمجتمع المد  ، واألوســـــاى األ ا  مةب، والفـــ الفـــــرا ات مع الح ومات والمؤســـ
ــائ  ا عيو، وو ــا.ت األمم المتحــدة من أجــى  عم الحلول ا.اتكــا اــب، وتحقيق األاــداف،   الاــاا، ووســـــــــــــ

ب علس توليد األ لب واتاام القرا  اناخ علس األ لب؛ )ه( تعمةم  ومما ســـب أ فـــلب الدعوة؛ ) ( اناخ القد ة الوطنة 
البرمجب القا  ة علس ال ــــــــــــــمو     مواجدب تتير المنا ؛ )و( ا.ت ــــــــــــــال شالمجتمعات المحلةب )شما    مل  
ــلو ةب  ــا ةب؛ ) ( الندوا اتدخيت اجتماعةب وســ المرااقوم( ووةــــرا دا    تفــــ يى ا جراخات ا  مائةب وا  ســ

 علس األ لب من أجى تةسير جحداث تتييرات ج جااةب    األعراف والمما سات ا.جتماعةب والجنسا ةبمقائمب 

 
 الصحة والتغذية   

ــةا مع النتةجب  -   20 ــتدامب،   3تماةـ من النتائُ المحد ة    جطا  األمم المتحدة للتعاوم من أجى التنمةب المسـ
ام والمرااقين والنســـــــــاخ جلس خدمات جيدة النوعةب     تددف اليو ةســـــــــا جلس  اا ة  را وصـــــــــول الفتةات والفتة 
ــتفا تدم  م  2025مما ســــات صــــحةب شحلول عاو   مندا واتباعدم   مجال  الرعا ب ال ــــحةب األولةب والتتذ ب و اا ة اســ

العن ر البر امج  شالتنسيق مع و ا ة ال حب، والمر ز الوطن  لم ا حب األمراا، ومؤسسب الرعا ب   وسُينف ذ اذا 
األولةب، وو ا ة الح م المحل ، وجدات األمم المتحدة الفرا ب، ومندا منظمب ال حب العالمةب، وصندوق  ال حةب  
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األمم المتحدة للســـــــــ ام، والمنظمب الدولةب للدجرة، وبر امُ األغذ ب العالم م وســـــــــتدعم اليو ةســـــــــا الح ومب     
ــحب األو والوليد   ــحب ا  جااةب وصـــــــــ ــتراتةجةب الوطنةب لل ـــــــــ   2023- 2019واللفى والمرااق للفترة تنفيذاا ليســـــــــ

  24و    6م وســيدعم اذا العن ــر البر امج  جعمال الما تين  19- والالب الوطنةب للنفــر والتل ةم القاحات  و يد 
 من أاداف التنمةب المستدامبم  5و    3و    2من اتفاةةب حقوق اللفى وتحقيق األاداف 

ظاو ال ــح  علس ال ــعيد الوطن  وصــعيد العن ــر البر امج     تحســين قد ة الن   وســةســدم اذا - 21
المقاطعات من خيل ما يل   )أ(  عم و ــــع وتنفيذ و صــــد ســــةاســــات صــــحةب وتتذواب لألمدات والمواليد  
واألطفال والمرااقين تراع  المنظو  الجنســــــــــا  ، شما    مل  و ــــــــــع اســــــــــتراتةجةب وطنةب للتتذ ب    أول  

.ســتةعااةب علس صــعيد الموا   البفــراب وتحســين التنســيق  يوو من حةاة اللفى؛ ) ( تعزاز القد ة ا  1 000
 الدعوة جلس تحسين تمواى وتالة  وتقد م الادمات ال حةب والتتذواب الفاملب للجمةعم والفرا ات؛ )ج(

ــدم اذا - 22 ــةســــ ــن  وســــ ــمام تل ةم األطفال  وم ســــ ــحةب لرــــ ــر البر امج     تعزاز النظم ال ــــ العن ــــ
األمراا الت   م ن الوقا ب مندا وتل ةم الســــ ام المســــتو ين للفــــروى شاللقاحات  ســــنوات والمرااقات  ــــد  5

م وســـــة وم تحســـــين ج ا ة البةا ات الوطنةب محو  تر يز أســـــاســـــ  من أجى تةســـــير تقد م 19-المرـــــا ة لكو يد
الادمات علس أســـاا من ـــا قائم علس األ لب وتحديد األطفال الذين تر وا خلا الر  م وســـتبن  اليو ةســـا 

لقد ة البفـــراب والمؤســـســـةب علس  عم خدمات التل ةم الوطنةب، وســـتواصـــى تعزاز القد ة الوطنةب علس تفـــجةع ا
 قبول اللقاش وا ةبال علةهم

ــحةب   - 23 ــحةب األولةب علس تو ير خدمات صـ ــر البر امج  من قد ة  ظاو الرعا ب ال ـ ــيزاد اذا العن ـ وسـ
ال مو  لفائدة األطفال والحوامى والمر عات، مع التر يز  وتتذواب سدلب المنال مات  وعةب جيدة وقا  ة علس

علس الفاات األ ور  ـعفا، شما    مل     السـةاقات ا  سـا ةبم وسـتدعم اليو ةسـا الح ومب    توسـةع  لاق  
تو يراـا لحزمـب الرعـا ـب ال ــــــــــــــحةـب األولةـب والتتـذ ـب، شمـا    ملـ  )أ( المعـدات واأل واـب والم مايت التـذائةـب؛ 

بب حســــــــــــ  المر ق من خيل  ظاو ج ا ة المعلومات ال ــــــــــــحةب للمناطق؛ )ج( تعزاز  ) ( ج ا ة البةا ات المبوا
يوو والعقد الوا   من العمر؛ ) ( ال ــحب العقلةب والمد ســةبم  1  000المما ســات المولس، و. ســةما خيل أول 

عا ب ال ـــحةب األولةب وامتيذ  وســـتعمى اليو ةســـا مع الجدات الوطنةب الفـــرا ب علس  ـــمام تنفيذ معايير الر 
ــةبم وســــــتجري  العاملين    مجال الرعا ب ال ــــــحةب المعا ف والمدا ات الي مب لتو ير  عا ب مات جو ة ةةاســــ
ــلو   والمفــــــــا  ب  ــُتدعيم ُ ُدُ التتيير ا.جتماع  والســــــ اليو ةســــــــا تقيةما للتتذ ب علس ال ــــــــعيد الوطن م وســــــ

 ب والتتذواب وتفجةع األعراف والمما سات ا  جااةبمالمجتم ةب   جا  طل  علس الادمات ال حة 

 
 التعليم   

من النتــائُ المحــد ة    جطــا  األمم المتحــدة للتعــاوم من أجــى التنمةــب    3تمــاةــــــــــــــةــا مع النتةجــب   - 24
ــول الفتةات والفتةام والمرااقين علس  را تعلم  ــر البر امج   اا ة  را ح ــ ــتدامب، يتوخس اذا العن ــ المســ

ــاملب للجمةع وغير منقلعب شحلول عاو جيدة النوعةب  ــر البر امج  2025و منب وةــــــــــ ــُينف ذ اذا العن ــــــــــ م وســــــــــ
شالتنســـــــــيق مع و ا ة التعلةم، وو ا ة الفـــــــــبا ، والمجتمع المد  ، والقلاس الااا، والجدات الدولةب صـــــــــاحبب  

لوقا ب، ومنظمب العمى  الم ـــلحب، وجدات األمم المتحدة الفـــرا ب، ومندا منظمب األمم المتحدة للتربةب والعلم وا
ــدم    ا طا  ا قلةم  للمدا ات   ــ امم واو  سـ ــندوق األمم المتحدة للسـ الدولةب، والمنظمب الدولةب للدجرة، وصـ
الحةاتةب والتربةب المد ةب التاشع لليو ةسا ومبا  ة تسراع وتيرة التعلم من أجى الكس ، وسةساعد الح ومب علس 

 من أاداف التنمةب المستدامبم 4اةةب حقوق اللفى وتحقيق الددف من اتف 29و  28و  19جعمال الموا  
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وســــــــــــيزاد اذا العن ــــــــــــر البر امج  من قد ة النظاو التعلةم  علس تزواد األطفال شفرا تعلم مر ب  - 25
ومن ــــــــــــــفـب وغير منقلعـب ومات  وعـةب جـيدةم ومن أجـى تةســــــــــــــير اتاـام القرا ات ووعـدا  الميزا ـةات اـناخ علس 

ليو ةســـــــــــا وو ا ة التعلةم معا علس تعمةم  ظاو معلومات   ا ة التعلةم ووجراخ   اســـــــــــب عن األ لب، ســـــــــــتعمى ا
األطفال غير الملتحقين شالمدا ام وسـتدعم اليو ةسـا و ـع السـةاسـات علس  لاق القلاس شأ مله، شما  فـمى  

جى و ــــع مندُ  علس ال ــــعيد الوطن م وســــتقدو الدعم وتما ا الدعوة من أ التعلةم عن شعد والمدا ا اامنب
  اســـ  معتميد للتعلةم غير النظام  وتعمةم تد اس المدا ات الحةاتةب    المنااُ الد اســـةب الوطنةبم وســـتســـدم  
اليو ةســــــــــــــا     اـا ة التلوار المدن  للمعلمين وموظف  المـدا ا، شمن  يدم األخ ـــــــــــــــائيوم ا.جتمـاعيوم 

 المدا ام   

قدام  خدمات التعلةم علس تزواد األطفال شادمات    وســــــــيزاد اذا العن ــــــــر البر امج  من قد ة م - 26
مجال التعلةم وبناخ المدا ات تتســم شالقد ة علس ال ــمو  وةــمول الجمةع والنوعةب الجيدةم وســتعمى اليو ةســا 
علس تحســين اياب التعلام    المدا ا المســتدد ب، شما    مل  جصــيش البنس التحتةب للمةاو وال ــرف ال ــح   

ب من أجى  فالب ج فـاخ مرا ق للمةاو وال ـرف ال ـح  والنظا ب ال ـحةب  سـدى الوصـول جليدا والنظا ب ال ـحة 
ــةبم وســـتزوا  اليو ةســـا األطفال الرـــعفاخ   ــاسـ ــتكفى توا ر الموا  التعلةمةب األسـ ــا  ، وسـ وتراع  المنظو  الجنسـ

ــاعـدة  قـدـ ب وســـــــــــــــتدعم ا.لتحـاق ـشالمـدا ا لألطفـال غير الملتحقين ادـا، شمن  يدم األ طفـال المتنقلومم  شمســــــــــــ
وســــتعمى اليو ةســــا مع المنظمات الفــــرا ب من أجى تزواد األطفال األةــــد  ــــعفا اتعلةم غير  ظام  معتمد  
) عا ل النظاو الرســم (، شما    مل     الحا.ت ا  ســا ةبم وســةقدو الدعم جلس الفــبا  والمرااقين الرــعفاخ 

دا ات تراع  المنظو  الجنســــــا   وتتســــــق مع ســــــوق  من أجى الوصــــــول جلس ارامُ للتد ا  المدن  وتنمةب الم
 العمى الوطنةبم

 
 حماية الطفل   

من النتائُ المحد ة    جطا  األمم المتحدة للتعاوم من أجى التنمةب   3و  1تماةـــــــــــــةا مع النتةجتين   - 27
حما ب   2025المســــــــــــتدامب، يتوخس اذا العن ــــــــــــر البر امج  أم تتاش للفتةات والفتةام والمرااقين شحلول عاو 

أ رـــــى من العنا وا. تداذ وا امال وا.ســـــتتيل    المنا ل والمدا ا والمجتمعات المحلةب، وأم  ســـــتفيدوا 
ــيق مع و ا ة   ــر البر امج  شالتنسـ ــُينف ذ اذا العن ـ ــن بم وسـ من  ظم معز ة لحما ب اللفى ومعا ف ومدا ات ُمحسـ

و ا ة العدل، ومع الجدات األخرى صـــــاحبب الم ـــــلحب،  الفـــــؤوم ا.جتماعةب، وو ا ة الداخلةب، وو ا ة التعلةم، و 
الوطن  مندــا والتــاشع لألمم المتحــدة، شمــا    ملــ  شعوــب األمم المتحــدة للــدعم    ليبةــا، وم تــ  األمم المتحــدة  
المعن  شالماد ات والجرامب، وبر امُ األمم المتحدة ا  مائ ، وصــــــندوق األمم المتحدة للســــــ امم وســــــةســــــدم  

ــر الب  اذا ــراع وتيرةالعن ــ ــاعد   ر امج     مبا  ة اليو ةســــا ا قلةمةب لتســ ــةســ ــد األطفال، وســ ج داخ العنا  ــ
 40و    37و    36و    34و    28و    19و    18و    5و    3و    2الح ومــب علس الو ــاخ شــالتزامــاتدــا شموجــ  الموا   

 من أاداف التنمةب المستدامبم 16و  5من اتفاةةب حقوق اللفى والدد ين 

الح ومب    ج جا  خدمات ةــاملب للجمةع ومراعةب للمنظو  الجنســا      مجال   وســتدعم اليو ةســا - 28
ــب القوة العاملب    قلاس الادمات   ــراب )وبااصــ ــعيد الموا   البفــ ــتةعااةب علس صــ حما ب اللفى وو جا  قد ة اســ

ب األسـرة  ا.جتماعةب(؛ وو فـاخ  ظاو   ا ة الحا.ت    مجال حما ب اللفى، وتقد م  عم مسـتمر لوحدات حما  
واللفى؛ وو ـــع ججراخات لا راج عن األطفال الماالفين للقا وم وتفـــجةع ادائى ا.حتجا م ومن أجى تةســـير 
اتاام القرا  اناخ علس األ لب، ســتدعم اليو ةســا الح ومب    تفعيى الســةاســات وو ــع  ظاو   ا ة المعلومات 
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ب  صـــــد ا. تدا ات الجســـــةمب لحقوق اللفى  المتعلقب شحما ب اللفىم وســـــتواصـــــى اليو ةســـــا والجدات الفـــــرا 
 وا ايغ عندام

ــة فى اذا - 29 ــا ع    وســـ العن ـــــر البر امج  تحســـــين  را ح ـــــول األطفال والمجتمعات المحلةب وصـــ
القرا ات علس المعا ف والمدا ات الي مب لمنع العنا وا. تداذ وا امال وا.سـتتيل وللت ـداي لدذو األمو ، 

ألعراف ا.جتماعةب والســـلو ةاتم وســـتكفى اليو ةســـا والجدات الفـــرا ب لدا أم يتعرف والمســـاامب    تتيير ا
ــاعـدة   األطفـال والمرااقوم و ـشاؤام علس عيمـات العنا، وأم  عر وا  ةةـةب ا ايغ عن الحـا.ت وطـل  المســــــــــــ

ــتقوو اليو ةســـا شحفـــد مقدم  خدمات حما ب اللفى من أجى تحســـين منع العنا والمما ســـ  ات والادماتم وسـ
 الرا ة والت داي لدام

وستقوو اليو ةسا ابناخ قد ات الجدات الفاعلب الرئةسةب    مجال حما ب اللفى و عم تو ير خدمات   - 30
حمـاـ ب اللـفى الفــــــــــــــامـلب للجمةع والمراعـةب للمنظو  الجنســــــــــــــا   من خيل المرا ز المجتم ـةب وو ا ة الحـا.ت  

وائر العدالب ال ـــــــــد قب لللفى علس مســـــــــتوى البلد ات، وا حا.ت جلس  وائر حما ب اللفى المتا ـــــــــ ـــــــــب و 
 فــمى تو يراا لألطفال األ ور  ــعفا ولألطفال المتنقلين والذين   ةفــوم حا.ت ج ســا ةب، مع ج جا  ادائى  شما

 ليحتجا  و عم ج ماج الادمات وتحسين  را الوصول جلس الادمات ا.جتماعةب األساسةبم

 
 ة الصحية المياه والصرف الصحي والنظاف   

من النتــائُ المحــد ة    جطــا  األمم المتحــدة للتعــاوم من أجــى التنمةــب    4تمــاةــــــــــــــةــا مع النتةجــب   - 31
ن جم ا ةب وصول الفتةات والفتةام والمرااقين جلس خدمات مةاو   المستدامب، يتوخس اذا العن ر البر امج  تحس 

     مواجدب تتير المنا  ومراعةب  وصرف صح  و ظا ب صحةب تكوم من فب ومستدامب وقا  ة علس ال مو 
ــحةب شحلول عاو   ــدم    اياب  منب وصـ ــتادامدم لدذو الادمات، وعةفـ ــا   واسـ ــمى 2025للمنظو  الجنسـ م وتفـ

ــةب  ــرا ب  ئةســــ ــرا ب و ا ة الموا   المائةب وو ا ة الح م المحل  وو ا ة البياب،  رــــــي عن جدات ةــــ الجدات الفــــ
ـل  منظمـب األمم المتحـدة لألغـذـ ب والز اعـب، وبعـوب األمم المتحـدة لـلدعم وطنـةب وـتاشعـب لألمم المتحـدة، شمـا    م

العن ـــــر       ليبةا، والبن  الدول ، وبر امُ األمم المتحدة ا  مائ ، وبر امُ األغذ ب العالم م وســــــةســــــدم اذا
اســتراتةجةب  المنا ، واو متماش مع  ســق   البر امج     مبا  ة اليو ةســا ا قلةمةب لتســراع وتيرة مواجدب تتير

م وســتدعم اليو ةســا الح ومب     2030-2016اليو ةســا للمةاو وال ــرف ال ــح  والنظا ب ال ــحةب للفترة 
 من أاداف التنمةب المستدامبم 6من اتفاةةب حقوق اللفى والددف  24و  6الو اخ شالتزاماتدا شموج  الما تين 

ب للح ومب من أجى  اا ة القد ة علس وســــــــيدعم اذا العن ــــــــر البر امج  الجدات القلاعةب الفــــــــرا  - 32
و ــــــــع التفــــــــراعات الااصــــــــب شالمبا  ات القا  ة علس ال ــــــــمو     مواجدب تتير المنا  والدا  ب جلس تو ير 
خدمات مةاو وال ــــرف ال ــــح  والنظا ب ال ــــحةب شفــــ ى من ــــا ومأموم ومســــتداو، وتمواى اذو المبا  ات  

تنســــيق اين الجدات الفــــرا ب الوطنةب والدولةب من أجى  وتالةلدا وتنســــةقدام وســــتدعم اليو ةســــا تحســــين ال
ــحةبم   ــترذ و عم تمواى الحلول المبتكرة    مجال المةاو وال ـــــــــرف ال ـــــــــح  والنظا ب ال ـــــــ ج جا   دُ مفـــــــ
وســة وم من اين ا.ســتراتةجةات الرئةســةب اناخ الوع  ووحداث التتيير ا.جتماع  والســلو   شفــأم ا.ســتاداو  

ــؤول للمةاو وتتير ا ــتقوو المســـ ــبا  والمجتمعات المحلةبم وســـ ــد الفـــ ــحةب، شما    مل  حفـــ لمنا  والنظا ب ال ـــ
اليو ةسا اتزواد السللات المعنةب شالمةاو وخدمات ال رف ال ح  والنظا ب ال حةب شالدعم التقن  من أجى  

القد ة علس ال مو ، اناخ القد ات والوع  شفأم تتير المنا  و د ة المةاو والمسائى المتعلقب شا.ستدامب البياةب و 
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وسـتدعم الجدات الح ومةب النظيرة لمسـاعدتدا علس و ـع اسـتراتةجةب ومعايير وطنةب للمةاو وال ـرف ال ـح   
 والنظا ب ال حةب وسةاسات متعلقب شالمنا  تكوم  لدا مراعةب للمنظو  الجنسا  م

ل ـــحةب عند مســـتوى وســـيدعم اذا العن ـــر البر امج  خدمات المةاو وال ـــرف ال ـــح  والنظا ب ا - 33
ا.سـتاداو الفعل ، شما    مل  تحسـين اناخ القد ات والتنسـيق علس المسـتوى المحل م ومن أجى  عم الوصـول  
جلس خدمات المةاو وال ـــــرف ال ـــــح  والنظا ب ال ـــــحةب األســـــاســـــةب المنقذة للحةاة، ســـــتعمى اليو ةســـــا مع 

القـا  ة علس ال ــــــــــــــمو     مواجدـب تتير   الح ومـب والمجتمع المـد   علس  عم ججراخ ا صــــــــــــــيحـات اللـا ـئب
المنا ، والمللوبب شفــ ى حاســم وملم، للبنةب التحتةب للمةاو وال ــرف ال ــح  والنظا ب ال ــحةب علس مســتوى 
البلد ات، شما    مل  جصـــــــــيش مرا ق المةاو وال ـــــــــرف ال ـــــــــح  والنظا ب ال ـــــــــحةب    المدا ا والمرا ز  

   الررو ةمال حةب، وتقد م المساعدة ا  سا ةب، حس

 
 السياسات االجتماعية   

 طا  األمم المتحدة للتعاوم من أجى التنمةب المسـتدامب، يتوخس اذا العن ـر  3تماةـةا مع النتةجب  - 34
البرـ امج  تحســــــــــــــين  را ح ــــــــــــــول المزـاد من الفتـةات والفتـةام والمرااقين، شمن  يدم المنتموم جلس الفـاات  

جتماعةب الفــاملب للجمةع من أجى الحد من أوجه الحرمام الت   عا   األ ور  ــعفا، علس خدمات الحما ب ا.
ــاخ والمجلس  2025مندا األطفال شحلول عاو  ــلحب ا ح ـــــ ــرا ب و ا ة التالة  وم ـــــ ــمى الجدات الفـــــ م وتفـــــ

الوطن  للتلوار ا.قت ــا ي وا.جتماع  وبر امُ األمم المتحدة ا  مائ  وبر امُ األغذ ب العالم م وســةســدم  
 5ن ـر    مبا  ة اليو ةسـا ا قلةمةب لتسـراع وتيرة الحما ب ا.جتماعةب، واو يتسـق مع مجال الددف  اذا الع

ــتراتةجةب للفترة  ــا ا.سـ ــتدعم 2019ومع جطا  الحما ب ا.جتماعةب لعاو   2025-2022   خلب اليو ةسـ م وسـ
حقوق اللفى والمســاامب      من اتفاةةب 26و  6و   2اليو ةســا الح ومب    الو اخ شالتزاماتدا شموج  الموا   

 من أاداف التنمةب المستدامبم 17و  1تحقيق الدد ين 

وتدـدف اليو ةســــــــــــــا جلس  ـاا ة القـد ة الوطنـةب علس تولـيد وتحلـيى واســــــــــــــتاـداو البـةاـ ات والمعلومـات  - 35
 عا وم   المتعلقب شأاداف التنمةب المســــــــــتدامب المت ــــــــــلب شاللفى تةما يتعلق شفقر األطفال وأوجه الحرمام الت 

مندا من أجى جقراخ الحوا  المتعلق شالســــــــــــةاســــــــــــات واتاام القرا ات المتعلقب شالميزا ةب، شما    مل   عم تنفيذ  
الد اســــب ا.ســــتق ــــائةب العنقو  ب المتعد ة المؤةــــراتم وســــتدعم اليو ةســــا الجدات الح ومةب النظيرة شأ فــــلب  

فاوتات الجنسـا ةب وأوجه الرـعا لدى األطفال    ليبةام تنمةب القد ات وتوليد األ لب األسـاسـةب لتحسـين  دم الت 
وســـــــــترـــــــــللع اليو ةســـــــــا شجدو  الدعوة القائمب علس األ لب لتحســـــــــين التمواى العاو لألطفال من أجى تو ير 
الادمات ا.جتماعةب األســـــــاســـــــةب، وســـــــتعمى مع الجدات الوطنةب الفـــــــرا ب ومنظمات المجتمع المد   لزاا ة 

ذ ارامُ من ــــفب تقلى الفقر والرــــعا من أجى المســــاامب    جحرا  تقدو    تحقيق قد تدا علس تالة  وتنفي 
 أاداف التنمةب المستدامبم

 فـــــــــوخ أوجه   وتددف اليو ةســـــــــا جلس تعزاز جقامب وتنفيذ  ظاو حما ب اجتماعةب ةـــــــــامى  حول  وم  - 36
م اليو ةســــــــا تنفيذ  الحرمام والرــــــــعا واحم  األطفال مندا قبى وقوس ال ــــــــدمات وأقناخاا وبعداام وســــــــتدع

خرالب طراق الســـــــــــةاســـــــــــب الوطنةب للحما ب ا.جتماعةب وتســـــــــــجيى األطفال الرـــــــــــعفاخ    البرامُ الوطنةب، 
يترمن ارامُ المنم المقدمب جلس األطفالم وستقدو اليو ةسا مساعدة  قد ب ج سا ةب وستةسر الوصول جلس  شما

 النظاو الوطن ، حس  ا.قتراخم
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 البرنامج فعالية    

ســــــة فى اذا العن ــــــر ح ــــــول اليو ةســــــا علس الموا   البفــــــراب والمالةب المناســــــبب من أجى ج ا ة   - 37
ــُيو  ر توجةه تقن  و ـــــمام  ــةا مع  دُ ا  ا ة القائمب علس النتائُم وســـ ــدو شفعالةب تماةـــ البر امُ القلري و صـــ

يةمه وا ايغ شفــــــأ هم وســــــُتعزا  األولواات للجو ة شفــــــأم تالة  البر امُ ووعدا  ميزا يته وتنفيذو و صــــــدو وتق
ــات   ــســـ ــرا ات مع و ا.ت األمم المتحدة والقلاس الااا والمؤســـ ــاملب لعدة قلاعات من خيل تعزاز الفـــ الفـــ
الدولةب وتوســــــةع  لاق اذو الفــــــرا ات،    مجا.ت من ايندا المســــــاخلب أماو الســــــ ام المترــــــر ان، والتتيير  

ة وا.ت ـا.ت، والتأا  وا.سـتجاشب لحا.ت اللوا ئم وسـترأا اليو ةسـا ا.جتماع  والسـلو  ، وجدو  الدعو 
   جطـا  األمم المتحـدة للتعـاوم من أجـى التنمةـب المســــــــــــــتـدامـب من أجـى  فـالـب   1-3العمـى المتعلق شـالنتةجـب  

 التنسيق اين الو ا.ت تةما يتعلق ادعم تقد م الادمات األساسةبم

 
 جدول موجز للميزانية   

 امج العن ر البر 
 )شل.ف  و. ات الو. ات المتحدة( 

 المجموس  الموا   األخرى  الموا   العا  ب
 700 15 500 15 200 ال حب والتتذ ب    

 700 15 500 15 200 التعلةم
 200 12 000 12 200 حما ب اللفى

 650 7 500 7 150 المةاو وال رف ال ح  والنظا ب ال حةب
 350 7 200 7 150 ا.جتماعةبالسةاسات 

 752 6 000 5 752 1  عالةب البر امُ
 352 65 700 62 652 2 المجموع 

 
 إدارة البرنامج والمخاطر  

ــاخلب أماو  - 38 ــةب للمســ ــاســ ــاامات اليو ةســــا    النتائُ الوطنةب، وا  الوحدة األســ تحد  اذو الوقةقب مســ
والموا   الما ـ ـب للبر امُ علس ال ـعيد القلريم وتر  أوجه المسـاخلب  المجلس التنفيذي عن اتسـاق النتائُ  

ــات وا جراخات   ــةاسـ ــعيد المقر    السـ ــعيدين القلري وا قلةم  وعلس صـ ــع لدا المديروم علس ال ـ الت   ارـ
البر امجةب والتفـــتيلةب لليو ةســـا، شما  يدا المســـاخلب عن منع ا.ســـتتيل وا. تداذ الجنســـيين وعن ا.ســـتدامب  
ق البر امُ   البياةب وا.جتماعةبم وبموج  جطا  األمم المتحدة للتعاوم من أجى التنمةب المســــــــــتدامب، ســــــــــُينســــــــــ 

 القلري مع و ا ة التالة  وسُينف ذ شالتعاوم مع الكةا ات الح ومةب مات ال لبم

ــأم تو ير التمواى   - 39 ــا العمى مع الح ومب والبلد ات شفــــــ ــى اليو ةســــــ ــتواصــــــ ــتداو للقلاعات  وســــــ المســــــ
ــداخلةــب والحو مــب   ــاشــب ال ا.جتمــاعةــبم واقوو البر ــامُ القلري علس الوع  شــالماــاطر، واو  لبق تــدااير للرق
وتاةةف المااطرم وتفـــمى المااطر المحد ة لدذا البر امُ الو ـــعي ا.قت ـــا ي، والبياب الســـةاســـةب واألمنةب، 

ــائى المتعلقب شا ــةب، والمسـ ــاسـ ــائى ال ـــحب العامب )ومندا  و يدوتداو  الادمات األسـ (، و اا ة  19-لمنا ، ومسـ
 بيرة    عـد  األطفـال المتنقلينم وـبالنظر جلس أم الوترات    البـةاـ ات تؤقر علس عملـةات البرمجـب وصــــــــــــــنع 
الســةاســات المراعةب للمنظو  الجنســا  ، ســتعل  اليو ةســا للمنظو  الجنســا   أولواب    توليد األ لب، شســبى  

وتحليى أوجه الحرمام المتداخلب المتعد ة،   د اســـــــــب ا.ســـــــــتق ـــــــــائةب العنقو  ب المتعد ة المؤةـــــــــراتمن ايندا ال
 وستدعم جطيق  ظاو وطن    ا ة المعلوماتم
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وســـتواصـــى اليو ةســـا صـــوم  ظم الحو مب وا  ا ة، شما  فـــمى ا ةـــراف علس الموا   المالةب وو ا ة   - 40
لم ت  الميدا  م وســــــــــتنفذ التحوايت النقد ب جلس الجدات الفــــــــــرا ب  الموا   البفــــــــــراب، عبر قنوات من ايندا ا

 المجتمع المد   و قا لسةاسب  دُ األمم المتحدة المنسق للتحوايت النقد بم   

 
 الرصد والتعلم والتقييم  

ســــةفــــ ى جطا  النتائُ والموا   أســــاســــا لرصــــد النتائُ والنواتُ وا ايغ عندام وب ةب تعزاز وتحديث  - 41
لنظم الوطنةب لجمع البةا ات وتحليلدا و فــراا و صــداا وتقيةمدا، ســتســتادو اليو ةســا األ لب لتحســين  صــد  ا

 حالب األطفال وأاداف التنمةب المستدامبم

ــا ذ     - 42 ــتفــــ ــاخ  راق األمم المتحدة القلري وســــ ــتر ب مع أعرــــ ــتعد اليو ةســــــا خل  عمى مفــــ وســــ
جدات الفــرا ب وأصــحا  الحقوق     صــد النتائُ المتحققب  ا.ســتعرا ــات الســنواب مع الح ومبم وســتســدم ال

ــدة    مل  شالمعلومات الت  يو راا الوجو  الميدا     ــترةـــــــ ــعيد النواتُ المقر ة و   التعلام مندا، مســـــــ علس صـــــــ
ع والرصــد الذي تقوو شه أطراف قالوب    المناطق الت    ــع  الوصــول جليدا، شما  فــمى تدااير ترم   الموســا

 ــول علس تعقيبات ووســدامات من الفاات الرــ ةفب والمعر ــب للالرم وســترصــد اليو ةســا جلس  ــمام الح
ــائةب والبةا ات ا  ا اب الوطنةب، حســـــ  توا راا، والتتيرات      ــتق ـــ مؤةـــــرات النتائُ من خيل الد اســـــب ا.ســـ

  البـةا ات  ســـــــــــــــةاق البر امُ وحالب األطـفال، ومل  شالتعـاوم مع النظم الوطنـةب    ســــــــــــــبـيى معـالجـب الوترات  
وتحسـين توليد واسـتاداو البةا ات الم ـنفبم وسـتقوو اليو ةسـا، شالتنسـيق مع الح ومب وو ا.ت األمم المتحدة، 
اتقيةم تــدخيت محــدا ة ووجراخ شحوث محــد ة الدــدف و قــا لالــب التقيةم المحــد ة التكــالةف والالــب المتكــاملــب  

 مللرصد والتقيةم
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 قالمرف

 إطار النتائج والموارد  

 2025-2023برنامج التعاون القطري لليونيسف، للفترة    -ليبيا    
 

 40و  37و  36و  34و  29و  28و  26و  24و  19و  18و  6و  3و  2الموا   اتفاقية حقوق الطفل:
 16و   6و    4- 1  أاداف التنمةب المستدامب األولويات الوطنية 
  المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة التي تشارك فيها اليونيسفنتائج إطار األمم 

الســــيو والســــيمب واألمن، واالو من النزاعات المســــلحب، واقوو علس مؤســــســــات موحدة ومعز ة لألمن   من،  فــــا ذ الناا    ليبةا    مجتمع  ســــو و المزاد  2025شحلول عاو    :2-1النتيجة  
 يدوم من اذا المجتمعمقوق ا  سام تعز  حقوق ا  سام وتحميدا علس أساا مبا ئ ةمول الجمةع وعدو التمييز والمساواة و قا للقواعد والمعايير الدولةب، واستفوالعدالب وسةا ة القا وم وح

نب ومن فب ومستدامب  2025شحلول عاو   :1- 3النتيجة    وةاملب للجمةعم ،  ستفيد الناا    ليبةا، شمن  يدم األ ور  عفا وتدمافا، من خدمات حما ب اجتماعةب وخدمات اجتماعةب أساسةب محسا
 علس ال مو     مواجدب  قا  تتير المنا  و د ة المةاو والتداو  البيا م ،   وم الناا    ليبةا، شمن  يدم األ ور  عفا وتدمةفا، قد ا تسبوا قد ة أ بر2025شحلول عاو  :1-4النتيجة 

 5-1: 2025–2022مجاالت أهداف خطة اليونيسف االستراتيجية للفترة 
 

ــم   األمـ جطـــــــا   ــُ  ــتـــــــائـ  ـ
للتعــــــاوم   من المتحــــــدة 

  تائُ اليو ةسا التنمةب المستدامب   أجى 
مؤةــــــرات التقدو الرئةســــــةب وخلوى  

  واتُ البر امُ القلري ا  ةا  ب وسائى التحقق  واألادافاألساا 
،  الفــــــــــرا ب  ةبالرئةســــــــــ  الجدات

 أطر الفرا ب

الموا   ا  ةا  ب حس   تائُ البر امُ القلري  
س( والموا   األخرى )و أ(   الموا   العا  ب )و

  و. ات الو. ات المتحدة(  )شل.ف
 المجموس و أ و س

ــاو   1-3النتةجب           عـــ ــا ة 2025شحلول  ،  اـــ
الفتةـــات   جم ـــا ةـــب وصــــــــــــول 
والفتةــام والفتةــات والمرااقــات 
والنســـــــــــــاخ جلس ـخدـمات جـيدة  
النوعةـــب    مجـــال  الرعـــا ـــب 
ال ــــــــــــحةــب األولةــب والتتــذ ــب  
واسـتفا تدم من اذو الادمات  
 واتباعدم مما سات صحةبم 

ع الباقين علس  النسـبب الماواب للر  ـا
قيــد الحةــاة الــذين تلقوا )أ( الجرعــب  
من  ــات  جرعــــ قيث   ) ( األولس، 
ــد     لقـــاش الانـــاق والســــــــــــــعـــال الـ

 والكزا  

ــاا    المــــائــــب    93خ  األســـــــــــــــ    
(2021) 

    المائب 96  الددف

ــب  ــةـــــ ــلـ ــتـ ــتـ الـ ــر  ــراـ ــقـ تـ
ــامُ   ـلـبر ـــــ ـــنوي  الســــــــــــ

 التمنةع الموسع

ن ـقد ة النظـاو ال ــــــــــــــح  علس  تحســــــــــــــ 
ال ــعيدين الوطن  و وم الوطن  علس 
ــفب ومراعةب  ــات من ــــــ ــةاســــــ ــع ســــــ و ــــــ
ــا      مجال خدمات   للمنظو  الجنســـــ

 الرعا ب ال حةب والتتذ بم

ن قد ة النظاو ال ــــــــــــح  علس   ــ  تحســــــــــ
ــين األطفال  وم ســــــــــــن    فالب تح ــــــــــ

ســـــنوات والمرااقات  ـــــد األمراا   5

 و ا ة ال حب

 و ا ة التعلةم

مؤســـــــــســـــــــب الرعا ب ال ـــــــــحةب  
 األولةب

 ةبمنظمب ال حب العالم

 المنظمب الدولةب للدجرة

200 15 500 15 700 
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ــم   األمـ جطـــــــا   ــُ  ــتـــــــائـ  ـ
للتعــــــاوم   من المتحــــــدة 

  تائُ اليو ةسا التنمةب المستدامب   أجى 
مؤةــــــرات التقدو الرئةســــــةب وخلوى  

  واتُ البر امُ القلري ا  ةا  ب وسائى التحقق  واألادافاألساا 
،  الفــــــــــرا ب  ةبالرئةســــــــــ  الجدات

 أطر الفرا ب

الموا   ا  ةا  ب حس   تائُ البر امُ القلري  
س( والموا   األخرى )و أ(   الموا   العا  ب )و

  و. ات الو. ات المتحدة(  )شل.ف
 المجموس و أ و س

الوصـــــول انســـــبب التتلةب شجرعتين            
     90من لقاحات الح ـــــــــبب جلس  

  80المائب علس ال ــعيد الوطن  و 
   المـائـب علس صــــــــــــــعيـد المنـاطق  

 الوحدات ا  ا اب المعا لب لدا أو

ــاا  تتلةــب انســــــــــــــبــب  خ  األســـــــــــــ
   المــائــب علس ال ــــــــــــــعيــد  96,2

( وتتلةب انســـــــــــــبب 2018)الوطن   
( علس 2018   المــائــب ) 89-98

 صعيد المناطق

عــلس   98   اـلدـــــــدف ــب  ــائـــــ اـلمـــــ ـ   
   المـائب    98ال ــــــــــــــعـيد الوطن ؛ 
 علس صعيد المناطق

ــب  ــةـــــ ــلـ ــتـ ــتـ الـ ــر  ــراـ ــقـ تـ
ــامُ   ـلـبر ـــــ ـــنوي  الســــــــــــ
ــع،   الـمـوســــــــــــ الـتـمـنـةـع 
ا ايغ  ــا ة  ـــتمـــــ اســــــــــــ

 المفتر ب

وتل ةم   مندـــــــا  الوقـــــــا ـــــــب  الت   م ن 
لقاحات  السـ ام المسـتو ين للفـروى شال

 م19- المرا ة لكو يد

 اـــا ة قـــد ة  ظـــاو الرعـــا ـــب ال ــــــــــــــحةـــب 
األولةـب علس تو ير جم ـا ةـب ح ــــــــــــــول 

سـنوات والمرااقين    5األطفال  وم سـن  
والحوامـى والمر ــــــــــــــعـات علس خـدمات  

 جيدة النوعةب وقا  ة علس ال مو م

    

النســــــبب الماواب لألطفال  وم ســــــن   
 الاامسب الذين  عا وم من التقزاو 

المــــائــــب    44   خ  األســـــــــــــــــاا    
(2021) 

    المائب 41الددف  

تقا ار و ا ة ال حب،  
ــاا   الـاـــــ الـمســـــــــــــــم 
ــد  الرصــــــــــــــــــ شمبـــــــا  ة 
ــم  ــةــ ــيــ ــقــ وتــ ــد  ــوحـــــ ــمــ الــ
والحـــــا.ت   ا غـــــاقـــــب 

 ا. تقالةب

     

ــاو   1-3النتةجب  عـــــ ،  2025شــــــحــــــلــــــول 
والفتةام ح ــــــــــول الفتةات  

والمرااقين علس مزاـــد من 
ــى   الفـــــــــــــــــــامـــ التعلم   را 
الــمــنــقــلـع   وغــيــر  لــلــجــمــةــع 
والميئم  النوعةــــــب  والجيــــــد 
ــمى تعلم  واامن، شما  فـــــــــــ

 المدا اتم

المعـدل ا جمـال  ليلتحـاق ـشالتعلةم 
 ا.اتدائ  وا عدا ي

  )أ(   المــائــب  98  :خ  األســـــــــــــــاا
(2021) 

    المائب 98 :الددف

ج ا ة  ظــاو معلومــات  
الــــد اســــــــــــــــــب   التعلةم، 
ا.ســــــــــــــتق ــــــــــــــــــائةــــب  
المتعــــــد ة   العنقو  ــــــب 

 المؤةرات

 اـا ة قـد ة النظــاو التعلةم  علس  فــالـب  
التعلم   الفتةــــات والفتةــــام شفرا  تزواــــد 
الجيــد النوعةــب وغير المنقلع والمراع  

 للمنظو  الجنسا  م

ــب علس  التعلةمةـــ ــات  الجدـــ ــد ة  قـــ ــا ة   اـــ
تزواد األطفال والفــــبا  شادمات تعلةم  
ــامـلب للجمةع   وتنمـةب مدـا ات تكوم ةــــــــــــ
ومراعةـــب للمنظو  الجنســـــــــــــــــا   ومات  

  وعةب جيدةم

 700 15 500 15 200 و ا ة التعلةم

مــدى ةــــــــــــــمول الجمةع    النظــاو  
اين   ــا ـــــه  ج  ــــــــــــــــ التعلةم  ومـــــدى 

 الجنسين    جتاحب  را التعلام

 (2021) 1  خ  األساا

 2  الددف

ــاو   ــب العـ ــا ـ ــا ار  دـ تقـ
ــا   ت ـــــــــــــــــــــد اـــــ الــتــ  

 الجدات الفرا ب
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ــم   األمـ جطـــــــا   ــُ  ــتـــــــائـ  ـ
للتعــــــاوم   من المتحــــــدة 

  تائُ اليو ةسا التنمةب المستدامب   أجى 
مؤةــــــرات التقدو الرئةســــــةب وخلوى  

  واتُ البر امُ القلري ا  ةا  ب وسائى التحقق  واألادافاألساا 
،  الفــــــــــرا ب  ةبالرئةســــــــــ  الجدات

 أطر الفرا ب

الموا   ا  ةا  ب حس   تائُ البر امُ القلري  
س( والموا   األخرى )و أ(   الموا   العا  ب )و

  و. ات الو. ات المتحدة(  )شل.ف
 المجموس و أ و س

ــام            ــتـــــ ــةـــــجـــ ــتـــ ــنـــ   2-1الـــ
 1-3 و

ــاو   عـــــ ،  2025شــــــحــــــلــــــول 
تحســــــــــــــين حمـــا ــب الفتةـــام 
مـن  واـلمـرااــقـين  ــات  واـلـفـتةـــــ
ــاذ  ــدـــــ ــتـــــ وا. ـــــ ــنـــــــا  ــعـــــ الـــــ
وا.ســـــــــتتيل واســـــــــتفا تدم 
لحمــــــا ــــــب   معز ة  من  ظم 
نبم   اللفى ومما سات محسا

النسبب الماواب لألمدات )أو مقدم   
الرعـا ـب األولةــب( اليت   عتقــدم أم 
العقا  البد    رو ي لتربةب/تعلةم 

 األطفال 

المــــائــــب    75   خ  األســـــــــــــــــاا    
(2021) 

    المائب 50  الددف

ــائةب   ــتق ـــ ــب اســـ   اســـ
المعــــــا ف   شفـــــــــــــــــــأم 
ــواقـــــــــــــــــا   ــمـــــــــــــــ والـــــــــــــــ

 والمما سات

ن القد ة المالةب والمؤســــــــــــســــــــــــةب   تحســــــــــــ 
ــب علس   ــب للح ومـــ ــا ـــ حمـــ تالة   ظم 

 اللفى وتنسةقدا وو ا تدام

ن المعـا ف والمدـا ات المتوا رة   تحســــــــــــــ 
للمجتمعات المحلةب المستدد ب ومقدم   
الاـدمـات المســــــــــــــتدـد ين من أجـى منع  
العنا وا. تداذ وا.سـتتيل والت ـدي 

 لدذو األمو م

ــا ـــب اللفـــى علس  ــا ة قـــد ة  وائر حمـ  اـ
 ة تزوـاد الفتـةات والفتـةام شاـدمـات متعـد

القلاعات وةـــــــــاملب للجمةع تمنع وقوس  
العنا وتكتفــــــــــفه وتت ــــــــــدى له وتقوو 

 شا حالب جلس الجدات المعنةبم

 و ا ة الفؤوم ا.جتماعةب

 و ا ة التعلةم

 و ا ة الداخلةب

 وحدات حما ب األسرة واللفى

الجدات الفـــرا ب من منظمات  
 المجتمع المد  

200 12 000 12 200 

تتبع معلومات  مســـــــــتوى تلوا   لةب   
ــلةم وا حالب المتعلقب شال ــــحب  التســ

 -العقلةب وخدمات الدعم النفســــــــــ  
 ا.جتماع  لألطفال والمرااقين

خ  األســـــــــــــــاا  مســــــــــــــتوى األ اخ  
 (2021) 15=2+13  المتحقق

 26=5+21  الددف

اســــــــــــــتعراا  دــــا ــــب 
تقــــــا ار  بع  ــاو،  العــــ
ســـــــــنواب من الجدات  
 الفرا ب لليو ةسا 

    

ــاو   1-4النتةجب  عـــــ ،  2025شــــــحــــــلــــــول 
ن جم ا ةب وصـــــــــول   تحســـــــــ 
الفتةات والفتةام والمرااقين 
ــاو   الــــمــــةـــــ ــات  ــدمـــــ خـــــ جلــــس 
ال ــــــــــــــــحــ    وال ــــــــــــــــرف 
ال ـــــــــــــــحـةـــــــب   ــب  ــا ـــــ والـنـظـــــ
ــى  ــا شفــــــــــــــ ـ ــدامدـ واســــــــــــــتاـ
من ــــــا ومســــــتداو وقا   
علس مواجدـب تتير المنـا   
ومراس للمنظو  الجنسـا  ،  
و ـفاـلب عةفــــــــــــــدم    ايـاب  

  منب وصحةبم

ــلدم ةـــب ب   ســـبب الســـ ام الذين ت ـ
 مةاو العامب ال

المــــائــــب    65   خ  األســـــــــــــــــاا    
(2021) 

    المائب 73  الددف

الــــجــــدـــــــات   تــــقــــراــــر 
 الح ومةب الفرا ب

المةــــــاو وال ــــــــــــــرف  قــــــد ة  ظم   اــــــا ة 
ال ـــــح  والنظا ب ال ـــــحةب علس ســــنا  
التفــــــــــــــراعـات الي مـب .تاـام مبـا  ات 
ــمو  أماو تتير المنا    قا  ة علس ال ــــــــ
من أجى تو ير خدمات المةاو وال رف 

ح  والنظا ب ال ــــــــحةب ش ــــــــو ة  ال ــــــــ
ــتدامب، و اا ة  من ــــــــــفب ومأمو ب ومســــــــ
ــا  ات   المبــ ــذو  اــ ــى  ــا علس تمواــ ــد تدــ قــ

 والتالة  لدا وتنسةقدام

المةـــــاو   مقـــــدم  خـــــدمـــــات  قـــــد ة   اـــــا ة 
وال ـــــرف ال ـــــح  والنظا ب ال ـــــحةب  
علس تزواـد الفتةـات والفتةـام والمرااقين  
ــدمـــات   ــب شاـ ــد ـ ــاطق المســــــــــــــتدـ    المنـ

ال ــــــــــعيد  من ــــــــــفب تحدث تحو. علس 
الجنســــــا   وتكوم قا  ة علس ال ــــــمو   

 أماو تتير المنا م

 و ا ة الموا   المائةب

 مفروس الندر ال ناع 

الفــر ب العامب للمةاو وال ــرف  
 ال ح 

ــا ـحـــــــب   لــمــ ـــــ الــوطــنــ   الــمــر ــز 
 األمراا

 و ا ة الح م المحل 

 و ا ة البياب

150 7 500 7 650 

ــبب الســـــــ ام الذين  ســـــــتادموم     ســـــ
 صح  مدا ة شأمامخدمات صرف 

ــاا    المــــائــــب    22خ  األســـــــــــــــ    
(2020) 

    المائب 40  الددف

الد اسـب ا.سـتقـ ائةب  
المتعــــــد ة   العنقو  ــــــب 
المؤةــــــرات، وبر امُ  

 الرصد المفترذ
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ــم   األمـ جطـــــــا   ــُ  ــتـــــــائـ  ـ
للتعــــــاوم   من المتحــــــدة 

  تائُ اليو ةسا التنمةب المستدامب   أجى 
مؤةــــــرات التقدو الرئةســــــةب وخلوى  

  واتُ البر امُ القلري ا  ةا  ب وسائى التحقق  واألادافاألساا 
،  الفــــــــــرا ب  ةبالرئةســــــــــ  الجدات

 أطر الفرا ب

الموا   ا  ةا  ب حس   تائُ البر امُ القلري  
س( والموا   األخرى )و أ(   الموا   العا  ب )و

  و. ات الو. ات المتحدة(  )شل.ف
 المجموس و أ و س

ــام            ــتـــــ ــةـــــجـــ ــتـــ ــنـــ   2-1الـــ
 1-3 و

، تكوم 2025شحلول عـاو  
 را ح ــــــــــــــول الفتةـــات  
علس  والمرااقين  والفتةـــــــام 
الـــــــحـــــــمـــــــا ـــــــب  خـــــــدمـــــــات 
الفــــــــــــــــــاملــــب   ــاعةــــب  ا.جتمــ
للجمةع من أجـى الحـد من 

 أوجه حرمام األطفالم

عـد  األطـفال اـلذين   ةفــــــــــــــوم    
  قر  قدي أو متعد  األشعا 

   المـائـب   36,4  خ  األســـــــــــــــاا
(2021) 

 ) (   المائب 29  الددف

الفقر   ــى  تحــليـــــ تـقرار 
 المتعد  األشعا  

ج تـــــــاج  علس  الوطنةـــــــب  القـــــــد ة   اـــــــا ة 
ــرات ا ــتاداو المؤةـــ لمتعلقب شأاداف واســـ

التنمةب المســــــتدامب المت ــــــلب شاألطفال  
ــا    ــترةـ وبحرمام األطفال من أجى ا.سـ
ادــا    اتبــاس الندُ القــائم علس األ لــب  
لدى ججراخ الحوا ات الســةاســاتةب واتاام 

 القرا ات المتعلقب شالميزا ةبم
 اـــا ة قـــد ة  ظم الحمـــا ـــب ا.جتمـــاعةـــب 
الوطنةب علس منع  فـــوخ أوجه الحرمام  

الرـعا وحما ب الفتةام والفتةات مندا  و 
قبى وأقناخ وبعد تعرا ـــــــدم لل ـــــــدمات  

 والرتوىم

و ا ة  –م ــــــــــلحب ا ح ــــــــــاخ  
 التالة 

لــلــتــلــواــر   الــوطــنــ   الــمــجــلــس 
 ا.قت ا ي وا.جتماع 

 و ا ة الفؤوم ا.جتماعةب

 صندوق الترامن ا.جتماع 

الفراق العـــامــى المعن  شــالنقو  
 واألسواق

150 7 200 7 350 

 ظــاو الحمــا ــب ا.جتمــاعةــب الوطن    
 جااز ليستجاشب ألي أ مب

 خ  األساا  . ينلبق

 الددف  . ينلبق

الـيـو ـةســـــــــــــــا   تـقـراـر 
 السنوي 

   

ــرات األ اخ    عالةب البر امُ  ــبب الماواب لمؤةــــــــ النســــــــ
ــاســــــــــــــةــب المحقاقــب للمقــايةس   األســـــــــــــ

 المرج ةب لسجى األ اخ

المــــائــــب    82   خ  األســـــــــــــــــاا    
(2021) 

    المائب 100  الددف

 التنسيق البر امج  

 العيقات الاا جةب

 صــد التالة  وتقيةمه والن ُدُ الفــاملب  
 لعدة قلاعات

 1 752 5 000 6 752 

 352 65 700 62 652 2     مجموع الموارد 
 

 المؤةرات(مالد اسب ا.ستق ائةب العنقو  ب المتعد ة تقدير ح وم  من المقرا  تنقةحه    وقةقب البر امُ القلري مع توا ر اةا ات جديدة )موى  )أ( 

اة    جطا  أاداف التنمةب المستدامب والمتمولب    الحد من الفقر انسبب  ) (   م وام ن تنقةم الددف مع توا ر اةا ات جديدةم2030   المائب شحلول عاو  50تمت مواخمب الددف مع التا ب المتوخا

 


