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 منظمة األمم المتحدة للطفولة
 المجلس التنفيذي

 2023الدورة العادية األولى لعام  
 2023شباط/فبراير  7-10

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

  
 األطفال والنساء الفلسطينيون في األردن ولبنان والجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين  

  

 موجز  
المنطقة الخاصـة ااألففال والناـاا الفلاـطينيين فأل األ وا والجميو اة العر ية  ُتعرض وثيقة برنامج   

الاـو اة ولبناا ووولة فلاـطين علا المجلس التنفيذي لمناقهـتيا والموافقة علييا فأل الدو ة الحالية علا أ ـا   
  كانوا األول/إلا  2023عدم االعتراض. وتتضــــــــمن الوثيقة ميزانية إ شــــــــاوةة إجمالية للفترة من   ا /ما    

ووال ،  هنــا بتوافر األموال، وموا و أىر     25  258  000، مؤلفــة من موا و عــاوةــة امبل   2025وةاــــــــــــــمبر  
 .ووال ،  هنا بتوافر مااهمات محدوة الغرض 127 817 000امبل   
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 مبررات البرنامج  
األ وا والجميو اة العر ية  ُةقّد  عدو الاــــــــساا الفلاــــــــطينيين فأل المنطقة ووا ا قليمية التأل تضــــــــم  - 1

فأل المائة من مجموع   40ماليين ناــــــمة، ةهــــــسر األففال أ  ر من   8الاــــــو اة ولبناا ووولة فلاــــــطين بنحو 
مليوا فأل قطاع غزة،  2,1ماليين ناـــــمة فأل الضـــــفة الغر ية و   3,2. وفأل وولة فلاـــــطين، ة ي  ( 1) الاـــــساا

ن ةهـمليم برنامج المنطقة. وفأل جمي  أنحاا المنطقة ووا وهو ما ةم ر ثل أل إجمالأل الاـساا الفلاـطينيين الذي 
ماليين فلاــــــــــــــطينأل ماــــــــــــــجلين لـد  وكـالـة األمم المتحـدة  غـاثـة وتهــــــــــــــغيـر الالج ين   5,7ا قليميـة، هنـا   

فأل الجميو اة العر ية الاــو اة، واوالأل   438  000، اما فأل  لك ( 2) الفلاــطينيين فأل الهــرد األونا )األونروا(
ــامر ووائم  2,3ا، وأ  ر من فأل لبنا  480 000 ــأل شـ ــيا ـ مليوا فأل األ وا. واؤثر عدم وجوو منظو  لحر  ـ

 وعما لقرا ات مجلس األمن التاا  لألمم المتحدة علا اياة األ ر الفلاطينية وأففاليا.

يتأثر اهـــــــدة االنزاع الذي فال أمدال واالاتالل   ( 3) ال يزال الوضـــــــ  العام لألففال فأل وولة فلاـــــــطين - 2
المتكر  وااالت إغالد قطاع غزة، م  عدم وجوو تقدم فأل األفق نحو الماــــــــــتقبر. واؤثر النزاع علا  والعنف

 االجتماعأل والعقلأل. -  اقاا األففال علا قيد الحياة وتعلميم و فاهيم البدنأل والنفاأل

ــير تقديرات البنك الدولأل لعام  - 3 ــساا فأل وولة فلاــــــطين 29,7إلا أا   2020وتهــــ  فأل المائة من الاــــ
. وعلا الصــــــــــــــعيــد  ( 4) 2021فأل المــائــة فأل عــام    27,3ةعــانوا من الفقر النقــدي، م  انخفــاض فىي  إلا  

فأل المائة من األففال للحرماا فأل  ا وااد علا ما ال ةقر عن اعدين أ ــــــــــــا ــــــــــــيين،   32الوفنأل، يتعرض  
الكافية. وال ةاــــتفيد  فأل  لك الحصــــول علا الخدمات الصــــحية والتعليم والبنية التحتية األ ــــا ــــية والتغذةة اما

فأل المـائـة من األففـال من برنـامج وااـد أو أ  ر من برامج الحمـاةـة االجتمـاييـة، التأل تعتمـد    33,8 ــــــــــــــو   
اعتماوا كبيرا علا التموار الدولأل وشــــــبسات األماا االجتماعأل ا ناــــــانية القصــــــيرة األجر، وال ةحصــــــر أ  ر 

تين ااب ماتواات ال راا الخماة علا أي ا تحقاقات  المائة من األ ر الم يهية فأل أفقر شراح فأل 38 من
ــاعب مماثلة. وفأل   ــطينيوا مصـــــــــ اجتمايية. وفأل جمي  أنحاا المنطقة ووا ا قليمية، يواجه الالج وا الفلاـــــــــ

فأل المائة من هؤالا  91فأل المائة لتلبية االاتياجات األ ــا ــية، وا ي  نحو   86لبناا، ةسافح ما ةقد  بنحو 
الجئ فلاــــــــــــطينأل تعوو  159  000 ية الاــــــــــــو اة فأل فقر مدق . وفأل األ وا، يواجه  هاا الجميو اة العر  فأل

. واواجه الفلاـــطينيوا  ( 5) أصـــوليم إلا غزة الفقر وانعدام األمن الغذائأل والمخافر المحيطة بوضـــعيم القانونأل
اــهف ففأل لبناا، تعانأل  الذين غاو وا الجميو اة العر ية الاــو اة إلا بلد ثالظ وروفا اقتصــاوةة قاتمة االقد  نف

 فأل المائة. 9فأل المائة ومعدل فقر مدق  يبل   89هذال الف ة من معدل فقر يبل   

ــائعاا. ففأل وولة فلاـــــــــطين، أفاو أ  ر من ثل أل األففال فأل الصـــــــــفو    - 4 والعنف والعقاب البدنأل شـــــــ
لمائة منيم لتأويب فأل ا 90األول إلا العاشــر اأنيم تعرضــوا لعنف عاففأل و دنأل فأل المدا  ، وتعرض   من

 __________ 

 .2019، ، المجلد ال انأل2019التوقعات الاسانية فأل العالم لعام إوا ة الهؤوا االقتصاوةة واالجتمايية فأل األمم المتحدة،  (1) 

البيـانـات الوا وة فأل وثيقـة برنـامج المنطقـة ماــــــــــــــتمـدة من ا اصـــــــــــــــااات الحسوميـةا وتقـا ار الو ا ات واألجيزة وا وا ات الحسوميـةا   (2) 
ة والبحوث التأل تجرايا منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونياف(ا والتقا ار والد ا ات اال تقصائية التأل تعدها والد ا ات اال تقصائي

 وكالة األمم المتحدة  غاثة وتهغير الالج ين الفلاطينيين فأل الهرد األونا )األونروا(، ما لم يذكر ىال   لك.

 .2012، أصبحت وولة فلاطين وولة مراقبة فأل األمم المتحدة منذ عام 67/19وفقا لقرا  الجم ية العامة  (3) 

 .2022، نيااا/أبرار األ اضأل الفلاطينيةف اآلفاد االقتصاوةةالبنك الدولأل،  (4) 

 (5) UNRWA, Syria, Lebanon and Jordan emergency appeal, 2022. 

https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
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. وفأل جمي  أنحـاا البـلداا  ( 6) عني ، وعـانا أ  ر من وااـد من كـر ىماــــــــــــــة أفـفال من عـقاب ـبدنأل شــــــــــــــدـيد
ــيا ااــــــبب المعايير   ــيا ــــ ــاوةا و ــــ ــاا والفتيات الفلاــــــطينيات من الحرماا اجتماييا واقتصــــ األ  عة، تعانأل الناــــ

المنزلأل وعنف العهـــــــــير والتحر  الجناـــــــــأل  اما فأل  لك العنف   -والييا ر الجناـــــــــانية. والعنف الجناـــــــــانأل  
منتهـــــر علا نطاد وا ـــــ  فأل المنطقة ووا ا قليمية. وفأل وولة فلاـــــطين،   -والزواج المبسر وجرائم الهـــــر   

عاما بتعرضـــــــــين للعنف   64و  15فأل المائة من الناـــــــــاا المتزوجات الالتأل تتراو  أعما هن بين   59أفاوت  
لفتـيات الفلاــــــــــــــطينـيات لخطر  واج األففـال، ممـا يزـاد من ااتمـال الزوجأل مرة وااـدة علا األقـر. وتتعرض ا

فأل المائة  12تعرضـــــــــــين للعنف و ـــــــــــوا المعاملة. وهذال المما  ـــــــــــة أ  ر شـــــــــــيوعا و ـــــــــــ  الالج ينف فنحو  
فأل المائة من الالج ات من الجميو اة العر ية الاــــو اة فأل لبناا    25الالج ات الفلاــــطينيات فأل لبناا و  من

 .( 7) ين  ن ال امنة عهرةُ وِّجن قبر بلوغ

وعلا الرغم من أا معدالت وفيات األففال ووا  ــــــن الخاماــــــة قد انخفضــــــت اقد  كبير فأل وولة   - 5
ففر ةموتوا قبر بلوغيم  ـــــنة واادة من العمر. و الناـــــبة لالج ين، ف ا  1 000من كر  12فلاـــــطين، ف ا 
 ن ةموتوا قبر بلوغ عاميم األول.ففر يولدوا فأل مخيمات الالج ي  1 000من أصر  17الخطر أ برف 

واواجه الفلاـطينيوا الذين ةاـعوا للحصـول علا الرعاةة الصـحية وف  ماـاهمات عالية من أمواليم  - 6
ــة ) ــحيين 46الخاصـ ــا فأل المووفين الصـ ــطين( ونقصـ ــحية فأل وولة فلاـ . واتأثر  ( 8) فأل المائة من النفقات الصـ

مرفقا صــــــحيا فأل وولة فلاــــــطين   35المتفرقةا فقد تضــــــر    العدو المحدوو أصــــــال من المرافق اأعمال العنف
. وفأل الجميو اة العر ية الاــــــو اة، أوت األضــــــرا  وانعدام األمن إلا 2021ااــــــبب األعمال القتالية فأل عام  

مركزا صــــــــحيا تااعا لألونروا. وتفاقمت االضــــــــطرااات المرتبطة اا جياو ومهــــــــا ر   23من أصــــــــر  9إغالد 
عتقــد أا  هــاا ، ةُ 2020(. وفأل عــام  19-حــة مرض فيرو  كو ونــا ) وفيــدالصــــــــــــــحــة العقليــة ااــــــــــــــبــب جــائ 

 .( 9) ففر فأل غزة قد عانوا من اضطرااات فأل الصحة العقلية 300 000

بين األففال الفلاــــــطينيين ووا  ــــــن   وفأل مخيمات الالج ين فأل األ وا، تبل  ناــــــبة انتهــــــا  التقزم - 7
فأل المائة من الذين شـــملتيم  50. ووفقا لد ا ـــات ا ـــتقصـــائية وفنية، ف ا نحو ( 10) فأل المائة  23,8الخاماـــة  

فأل المائة  31,9وتعانأل ناـبة   ( 11) الد ا ـات لدييم ماـتواات منخفضـة جدا من المعاوا والفيتامينات األ ـا ـية
فأل المائة من الناـاا الفلاـطينيات   26. وفأل لبناا، تعانأل ناـبة ( 12) الدم  من الناـاا فأل  ـن ا نجاب من فقر

 __________ 

 .2019/2020بيانات الماح العنقووي المتعدو المؤشرات من ماح الفترة  (6) 

 .2019ماح أجراال الجيا  المركزي لإلاصاا الفلاطينأل اهأا العنف،  (7) 

 (8) World Health Organization, “Health workforce snapshot: Palestine,” 2020. 

 (9) S. Jabr, “Assessment of MHPSS interventions in the West Bank and Gaza Strip,” United Nations Population 

Fund, 2021. 

 (10) N. Abolish et al., “Under-five malnutrition among Palestine refugee children living in camps in Jordan”, 

BMJ Global Health, 2021. 

 الموق  الهبسأل لبرنامج األغذةة العالمأل. (11) 

 (12) World Health Organization, Global Anaemia Estimates, 2021 edition. 



 E/ICEF/2023/P/L.11 

 

4/23 22-28519 

 

فأل المائة من األففال ووا  ـــن الخاماـــة من فقر الدم. وفأل وولة فلاـــطين، ترتف  ااالت   28وما يزاد علا 
 .( 13) عاما اهسر مطرو 15و  5 ااوة الو ا والامنة بين األففال الذين تتراو  أعما هم بين  

ــتعد - 8 او األففال الفلاـــــــطينيين لاللتحاد االمد  ـــــــة محدوو فأل جمي  أنحاا المنطقة. وتبل  و جة  وا ـــــ
و ـــ  الفلاـــطينيين فأل األ وا، بينما  86فأل وولة فلاـــطين و  83,9مؤشـــر النماا فأل مرالة الطفولة المبسرة 

الذين تتراو  أعما هم فأل المائة من األففال الفلاـطينيين    6,4فأل الجميو اة العر ية الاـو اة، ال يلتحق  ـو  
بين ثالث وأ     ــــــــنوات امرالة ما قبر الد ا ــــــــة. وفيما يتعلق ااألففال  وي ا عاقة أو المعرضــــــــين لخطر  
التأىر فأل النمو، ال يتوافر  ـو  عدو قلير من تدىالت الكهـف المبسر، والخدمات متدنية الماـتو . وما يزاد  

فأل المائة  6ما فود لم يلتحقوا ق  االتعليم، مقا نة بناـــــــــبة علا ثلظ األففال  وي ا عاقة فأل  ـــــــــن ال ال ة ف
فأل المائة  15فق  من األشـــــــــــخاإل غير  وي ا عاقة فأل وولة فلاـــــــــــطين. وتقد  األونروا أا ما ال ةقر عن  

فأل المائة من األففال   29الالج ين الماـــــــــــجلين لدييم إعاقة ماا وفأل لبناا، لم تلتحق االمدا   ناـــــــــــبة  من
ــبة تبل  نحو الفلاـــطينيين  و  فأل المائة من فرإل الحصـــول علا   95ي ا عاقة. وقد اققت وولة فلاـــطين ناـ

ــية   التعليم األ ـــــا ـــــأل علا الرغم من القيوو األمنية الوا ـــــعة النطاد واألضـــــرا  التأل لحقت االييا ر األ ـــــا ـــ
ب  اضــــــو   واالفتقا  إلا مرافق المياال والصــــــر  الصــــــحأل والنظافة الصــــــحية المنا ــــــبة فأل المدا  ، مما ي  

الفتيات فأل  ــن الحي . وال تزال ماــائر الجووة قائمة، مما ةعسس أوجه التفاوت فأل التحصــير بين الهــرائح 
فأل المائة من األففال    52,7ااب ماتواات ال راا الخماة والموق  الجغرافأل ونوع الجنس. وال ةستاب  و   

ــنوات و 7الذين تتراو  أعما هم بين   ــنة ميا ات القرااة ا 14   ــــــ ــية ) ــــــ ــا ــــــ فأل المائة من الفتيات  57,3أل ــــــ
 فأل المائة فق  يتقنوا ميا ات الحااب األ ا ية. 45,8فأل المائة من الفتياا( و  47,8 و

وفأل وولة فلاــــطين، ال يذهب وااد من كر أ  عة شــــباب فأل  ــــن المد  ــــة ال انواة إلا المد  ــــة،  - 9
ب شــرائح ماــتواات ال رااا وتبل  ناــبة عدم وااــاوي عدو الفتياا ضــعف عدو الفتيات. واختلف المعدل احاــ 

فأل المائة. وعلا الرغم من أا معظم األففال    38الحضـــــــــو  و ـــــــــ  الهـــــــــباب من أفقر األ ـــــــــر الم يهـــــــــية 
 فأل المائة من  97,9مدا   األونروا فأل جمي  أنحاا المنطقة ووا ا قليمية ةسملوا تعليميم األ ــــــا ــــــأل ) فأل

، ف ا ا ناث يواجين التيمي  االجتماعأل واالقتصــاوي والمهــا كة ( 14) فأل المائة من الفتياا( 96,7الفتيات و 
ــبة  ــاا والفتيات فأل  17,5المحدووة فأل  ــــود العمر. وفأل وولة فلاــــطين، تهــــا   ناــ   فأل المائة فق  من الناــ

فأل المائة فأل قطاع   63. وتبل  ناـبة البطالة و ـ  الهـباب  ( 15) الخاماـة عهـرة فما فود فأل القو  العاملة  ـن
ــفة الغر ية، و لغت  23غزة، مقابر   أا فأل المائة لجمي  الف ات العمراة فأل لبناا. كما  62فأل المائة فأل الضــ

 .( 16) ااة فأل الحوا  الايا أل وعمليات الايا ات وأنهطة الحوكمةالهباب لدييم فرإل قليلة للمها كة البنّ 

وتؤوي ـند ة الميـاال وتواتر الظواهر النـاجمـة عن تغير المنـات وشــــــــــــــدتيـا فأل البلـداا التأل ة ي  فييـا  - 10
األففال الفلاــــــطينيوا إلا تفاقم موافن ضــــــعفيم وما يواجييم من مصــــــاعب. والوصــــــول إلا المياال المأمونة 

ىمس أ ر تقرابا  والصر  الصحأل وا تخداميا غير كا  فأل وولة فلاطين، ايظ تعتمد أ رة واادة من كر  
فأل المـائـة   45شــــــــــــــخ  )  400  000راـا ا شــــــــــــــراسيـة القولونيـة وافتقر  ي علا مصـــــــــــــــاو  الميـاال الملوثـة ببست 

 __________ 

 (13) Global Nutrition Report, “State of Palestine”, 2021. 

 .2020تقرار العمر الانوي األونروا،  (14) 

 (15) International Labour Organization, ILOSTAT. 

 (16) United Nations Population Fund, Youth Vulnerability Assessment, 2021. 
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فأل المائة من أ ـر   25األففال( إلا مرافق وىدمات الصـر  الصـحأل المدا ة اأماا. وفأل األ وا، تفتقر  من
 ية الاـو اة، و اـبب تدمير البنية التحتية، مخيمات الالج ين إلا المياال الصـالحة للهـرب. وفأل الجميو اة العر 

. وتتضـر   ( 17) اما فأل  لك إمداوات الطاقة، ال ةاـتطي   ـو  نصـف هذال األ ـر الحصـول علا المياال النظيفة
 اهسر ىاإل النااا والفتيات، الالتأل من المرجح أا يتحملن عبا جلب المياال.

اقات ههـة، ف ا الد و  الماـتفاوة من برنامج  ولما كاا غالبية األففال الفلاـطينيين ة يهـوا فأل  ـي  - 11
ــانية وا نمائية المتعدوة القطاعات وتطوار  ــير إلا الحاجة إلا  ااوة إوماج البرامج ا ناـــ ــابق تهـــ المنطقة الاـــ

 إوا ة قواة للمخافر فأل تنفيذ البرامج.
 

 األولويات البرنامجية والشراكات  
و ات م  أصـــــحاب المصـــــلحة الرئياـــــيين فأل اليونياـــــف  ُوضـــــعت وثيقة برنامج المنطقة هذال اعد مهـــــا  - 12
ــتراتيجية  فأل  وولة فلاــــطين واأل وا والجميو اة العر ية الاــــو اة ولبناا. وهأل تتماشــــا م  ىطة اليونياــــف اال ــ

، وهأل ماـتمدة من أفر  2025- 2022وىطة عمر اليونياـف للماـاواة بين الجناـين للفترة  2025- 2022للفترة 
 .اوا من أجر التنمية الماتدامة فأل البلداا المعنية، التأل تضم الاساا الفلاطينيين عمر األمم المتحدة للتع 

ــطينية وفتا   2025-2023واتم ر اليد  العام لبرنامج المنطقة للفترة  - 13 فأل تغيير اياة كر فتاة  فلاـ
ماةة االجتمايية،  فلاـطينأل من ىالل ا عمال التد اجأل لحقوقيم األ ـا ـية فأل البقاا، والرعاةة، والطفولة والح

 والمها كة، واقيم فأل تحقيق إمساناتيم الكاملة، واقيم فأل ال ي  فأل مجتمعات وقائية ومنصفة وشاملة.

ــاو بيـا   - 14 وتتمـ ر ا ــــــــــــــتراتيجـيات التغيير الرئياـــــــــــــــية فيمـا يلألف )أ( إةجـاو األوـلة الال مـة لال ــــــــــــــترشــــــــــــ
الهــركاا المحليين، م  التركيز علا الاــيا ــات  الاــيا ــات والبرامجا )ب( تنمية قد ات الهــركاا الوفنيين و  فأل

ــانأل والتنمية   والتناـــــــــيق وتعزاز النظما )ج( بناا القد ة علا الصـــــــــمووا )و( النيج الترااطأل بين العمر ا ناـــــــ
ــلة االمعايير والمواقف   والاـــــــــــالما )ا( التغيير االجتماعأل والاـــــــــــلوكأل من أجر التصـــــــــــدي للحواجز المتصـــــــــ

 والمما  ات االجتمايية.

وتهــــــمر المزاةا الناــــــبية لليونياــــــف قد تيا علا الوصــــــول إلا الاــــــلطات الفلاــــــطينية وا  ــــــرائيلية   - 15
والحسومـات المضــــــــــــــيفـة فأل األ وا والجميو ـاة العر ـية الاــــــــــــــو ـاة ولبـنااا وشــــــــــــــرا تيـا م  األونروا ووكـاالت 

الوثيق م  المنظمــــات غير الحسوميــــة والمنظمــــات األهل األمم يــــة والمجتمعــــات  المتحــــدة األىر ا وتعــــاونيــــا 
فأل  لك فأل مخيمات الالج ينا وىبرتيا فأل إشــــــــــــرا  األففال والهــــــــــــباب ومهــــــــــــا كتيم، و قامة   المحلية، اما

ــتراتيجيات  ــتراتيجيةا وقد تيا علا اال ـــــــتجااة اصـــــــو ة  ـــــــراعة وفعالة لأل مات وعلا ومج اال ـــــ تحالفات ا ـــــ
 ا ناانية وا نمائية فأل  ياد األ مات المطولة.

ما جاا فأل وثيقة المنطقة من ىالل البرامج الاــــــــتة المعروضــــــــة أوناال. و ــــــــتيد  البرامج  و ــــــــُينّفذ - 16
ــ يفة فأل جمي  أنحاا وولة فلاــــطين واأل وا والجميو اة  ــاواة فأل المنافق الضــ التكيىية إلا معالجة عدم الماــ

 العر ية الاو اة ولبناا.
 

 __________ 

 (17) International Committee of the Red Cross, Syria Water Crisis, 2021. 
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 الصحة والتغذية   

توفير ىدمات جيدة   -الرعاةة الصـحية األولية والمجتم ية    ةاـعا مسوا الصـحة والتغذةة إلا تعزاز - 17
وتعزاز  عاةة التنهــــــ ة ومما  ــــــات التغذةة المنا ــــــبة   -لصــــــحة األم والطفر والتغذةة والوصــــــول العاول إلييا 

ــعفا )اما فأل  لك الفتيات  ــسر ىاإل علا الف ات األ  ر ضــــ ــطينيين، م  التركيز اهــــ لألميات واألففال الفلاــــ
 ألففال ووا  ن الخاماة وأول ك الذين ة يهوا فأل ااالت إناانية(.والمراهقين وا

وفأل وولة فلاــــــــطين،  ــــــــتعمر اليونياــــــــف م  الهــــــــركاا المعنيين علا تنمية القد ات لتعزاز النظام  - 18
الصـــحأل، اما فأل  لك تحاـــين التخطي  والميزنة وتنفيذ  ـــيا ـــات وىدمات منصـــفة وشـــاملة ومرايية للمنظو  

لج  ــوا التغذةة من ىالل ما يلألف تحاــين فرإل الحصــول علا نظم غذائية جيدة ومياــو ة  الجناــانأل. و ــيعا
التكلفةا وتحاـــين قد ات التخطي  والميزنة والتنفيذ لخدمات التغذةةا ومهـــا كة األ ـــرة فأل توفير أفعمة مغذةة 

لحد من فقر األففال.  ومتنوعة ألفراو األ ــرة الم يهــية الضــعفااا و قامة  واا  اخدمات الحماةة االجتمايية ل
و ــــــتدعم اليونياــــــف الو ا ات القطايية لضــــــماا إوماج وتقدةم ىدمات التدىر علا نطاد وا ــــــ  م  التركيز 
علا األةام األولا من عمر الطفر. و ـتيد  اليونياـف أةضـا إلا تحاـين معا   ومما  ـات مقدمأل الرعاةة  

دمــات الصــــــــــــــحــة العقليــة والخــدمــات النفاــــــــــــــيــة لــدعم تنميــة الطفولــة المبسرة والعمــر عبر القطــاعــات لــدمج ىــ 
واالجتمايية فأل نظام الرعاةة الصـــــحية األولية. و ـــــتمسِّن الفتيات والناـــــاا من المهـــــا كة فأل عمليات صـــــن  
القرا  اهـــــأا هذال الخدمات، م  قيام المراهقين بدو  عوامر فاعلة للتغيير ا ةجابأل اعية تعزاز الوصـــــول إلا 

 اال تفاوة منيا.الخدمات الصحية والتغذواة و 

وفأل األ وا ولبناا،  ـــــــــــتدعم اليونياـــــــــــف الرعاةة الصـــــــــــحية الوقائية والتعزازاة والتأهيلية والداعمة  - 19
لألففال واأل ــــر، وال  ــــيما الفتيات المراهقات. وفأل األ وا،  ــــتدعو اليونياــــف إلا تحاــــين التحديد المبسر 

األولة. وفأل لبناا،  ـــــُتعضـــــد تعزاز المما  ـــــات   لألففال  وي ا عاقة و االتيم اهـــــسر منا ـــــب ووعم إةجاو
الصــــحية الماــــتدامة و ــــلوكيات التما  الرعاةة فأل المجتمعات المحلية. و ــــيركز المستب القطري لليونياــــف 
فأل الجميو اة العر ية الاو اة علا تحاين فرإل الحصول علا الرعاةة الصحية والتغذواة لألميات والمواليد  

 .واألففال وتحاين نوعيتيا
 

 التعليم والمراهقون والشباب   

يركز العنصـــــــر التعليمأل من البرنامج فأل المقام األول علا الفتيات والفتياا والمراهقين المحرومين،   - 20
ــانية، م  التركيز علا التعليم اآلمن  ــوا فأل ااالت إناــــــــ ــخاإل  وو ا عاقة أو الذين ة يهــــــــ امن فييم األشــــــــ

المراهقين والهباب من ىالل تعزاز المها كة المجتم ية واالنتقال  والمنصف والتها كأل. واجري الوصول إلا
 من المد  ة إلا العمر.

ــد األففال، اما فأل  لك العقاب  - 21 ــتركز اليونياــــف علا من  و نياا العنف ضــ وفأل وولة فلاــــطين،  ــ
البدنأل والتنمر والتحر ، من ىالل العمر م  المعلمين علا التأويب ا ةجابأل وغير العني  والصــحة العقلية 

ولة التعليم الهـــــــامر  االجتماعأل. و ـــــــتعز  الدعوة والتواصـــــــر القائماا علا األ  -المد  ـــــــية والدعم النفاـــــــأل 
لألففال  وي ا عاقة و نياا العقاب البدنأل المد  ـــأل. و ـــيدعم البرنامُج الحسومّة فأل تحقيق ما يلألف إضـــفاا 
الطاا  المؤ ـــاـــأل علا مجاالت العلوم والتكنولوجيا واليند ـــة والرااضـــيات والميا ات الحياتية والتر ية المدنية 

وفنية لبناا قد ات المعلمين فأل مجال الُنيج المنا بة لألففال وتنمية    فأل التعليم والتعلما ووض  ا تراتيجيات
الميا اتا وتعزاز النظم الخاصـــة برصـــد تقييم التعلما وصـــوغ ا ـــتراتيجيات وفنية لخف /إوا ة ناـــبة التالميذ 
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ــانية تدىالت لتمسين الفتياا والفتيات من لة للمفاتيم الجناـــــــ ــتهـــــــــمر البرامج الُمحوِّ إفالد    إلا المعلمين. و ـــــــ
ــحأل والنظافة   ــر  الصـ ــية للمدا   ومرافق المياال والصـ ــا ـ ــين الييا ر األ ـ ــال عن تحاـ إمساناتيم الكاملة، فضـ

 الصحية و مسانية الوصول لألففال  وي ا عاقة.

ومن ىالل العمر م  القطاع الخاإل،  ــــتركز اليونياــــف علا االتصــــال ا لكترونأل فأل المدا  ،  - 22
وفير األجيزة، م  التركيز علا األففال الميمهــــين وفرإل التعليم غير الر ــــمأل ومنصــــات التعلم عن اعد، وت 

للمراهقين غير الملتحقين االمدا  . و ــيقوو برنامج التعليم أولواة مهــا كة الهــباب الهــاملة، وتعزاز الميا ات  
و ــــــتنفذ أنهــــــطة   الحياتية والمهــــــا كة المدنية لتمسين المراهقين من العمر علا تغير المنات والحد من العنف.

لتغيير الاــلو  االجتماعأل فأل المدا   والمجتمعات المحلية لتعزاز مهــا كة الهــباب فأل صــن  القرا  وتوفير 
فرإل التعلم، فضــــال عن االعترا  االمعايير الجناــــانية التقييدةة التأل تواجييا الفتيات فأل انتقالين من التعلم 

 إلا الكاب، واال تجااة ليا.

 ـتعطأل اليونياـف األولواة للعمر االتعاوا م  األونروا من أجر تحاـين تعلم األففال  وفأل األ وا،  - 23
و فاهيم. و ـيهـمر  لك مواصـلة التركيز علا التعليم األ ـا ـأل الجيد والهـامر لألففال الضـعفاا. كما  ـيدعم 

وتعزاز فرإل   البرنامج المراهقين والهـــــــــباب الفلاـــــــــطينيين للمهـــــــــا كة والتطوع واالنخراط المدنأل فأل مجتمعيم
  اب ال ي  التأل تركز علا االبتكا  االجتماعأل و ااوة األعمال والميا ات القائمة علا الطلب.

وفأل لبناا،  ـــــــتعطأل اليونياـــــــف األولواة لتحاـــــــين التعليم فأل مرالة الطفولة المبسرة والحفا  علا  - 24
تنمية الطفولة المبسرة المجتم ية   الماـــــاواة فأل الوصـــــول إلا التعليم األ ـــــا ـــــأل وفرإل التعلم الهـــــاملة و رامج

المتكاملة. و ــــــــيوفر البرنامج للمراهقين والهــــــــباب تد ابا إضــــــــافيا علا الميا ات و رامج االبتكا  وفرإل النقد 
 مقابر العمر.

وفأل الجميو اة العر ية الاــــو اة،  ــــتركز اليونياــــف علا تحاــــين فرإل الحصــــول علا تعليم جيد  - 25
مولة االحماةة. و ـــــــــيدعم البرنامج تمسين المراهقين من ىالل  ااوة الفرإل وشـــــــــامر فأل بي ات مأمونة ومهـــــــــ 

 المتااة للف ات األ  ر ضعفا لتطوار وتنفيذ مباو ات  ااوة األعمال االجتمايية والتجا اة.
 

 حماية الطفل   

نيين   ــتعمر اليونياــف م  الهــركاا الوفنيين وا قليميين لضــماا اماةة المزاد من األففال الفلاــطي  - 26
من العنف واال ـــــــــتغالل واالنتيا ات الجاـــــــــيمة من ىالل ا بالغ الماـــــــــتمر والدعوة لإلبالغ عن الرصـــــــــد، 
ــاعـدة اليـاتىـية، ومـباو ات التعلم اآلمن من ىالل بـناا القـد ات بين   وتحاــــــــــــــين إوا ة الحـاالت، وىطوط الماــــــــــــ

ــا م  ــا   اليونياـــــــف أةضـــــ ــتهـــــ ــركاا ومقدمأل الخدمات وتعزاز نظم الحماةة. و ـــــ اآلااا ومقدمأل الرعاةة   الهـــــ
 والمعلمين لتعزاز التأويب ا ةجابأل.

وفأل وولة فلاطين، يتألف برنامج اليونياف لحماةة الطفر من مجالين اا مين للتدىرف الوقاةة من  - 27
العنف و  ــــــااة معاملة األففال وا ــــــتغالليم والتصــــــدي لتلك المما  ــــــات، واماةة الفتيات والفتياا المحتّكين 

 عدالة.بنظام ال

و ــــــــتقوم اليونياــــــــف، م  الهــــــــركاا، بتعزاز نظام الحماةة االجتمايية الهــــــــامر وتنفيذ التهــــــــراعات  - 28
الصـلة. و ـيركز وعم ىدمات اماةة الطفر علا األففال الذين يتعرضـوا أل ـوأ أشـسال العنف وا يذاا،   ات
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الصـحة والتعليم والمياال والصـر  فأل  لك العنف الجناـانأل. و ـيتم تعميم مسوا إنياا العنف فأل قطاعات   اما
 الصحأل والنظافة الصحية، مما ةخلق نيجا شامال لحماةة الطفر.

وفأل األ وا،  ــــــــــــــتتعــاوا اليونياــــــــــــــف م  الهــــــــــــــركــاا لتعزاز قــد ات العــاملين المعنيين اــالحــاالت   - 29
 ــتعمر اليونياــف علا واألىصــائيين االجتماعيين علا تطبيق المعايير الوفنية  وا ة الحاالت. وفأل لبناا،  

تعزاز اال ــــــــــــــتجـاـاة لألفـفال األ  ر ضــــــــــــــعـفا، م  إعطـاا األولوـاة لألفـفال  وي ا عـاـقة، وا ــــــــــــــت مـا  المزـاد  
الموا و فأل برامج التغيير االجتماعأل/الاـــــــــلوكأل. وفأل الجميو اة العر ية الاـــــــــو اة،  ـــــــــتدعم اليونياـــــــــف  من

اةة األففال من الذىائر غير المنفجرة والعنف التدىالت المجتم ية لحماةة الطفر، و ــــــتهــــــج  علا  ااوة ام
 و وا المعاملة، و تواصر وعم إنهاا  ليات  وا ة ااالت اماةة الطفر و االتيا.

 
 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية   

ــول علا مياال الهــــرب   - 30 ــي  نطاد الحصــ ــتعمر اليونياــــف علا تو ــ ــركاا،  ــ من ىالل العمر م  الهــ
لصـحأل وتحاـين مما  ـات النظافة لأل ـر الضـ يفة فأل وولة فلاـطين واأل وا والجميو اة المأمونة والصـر  ا

ــتراتيجيات تعزاز النظم وتحديظ  ــتهــــمر اال ــ العر ية الاــــو اة لتحاــــين صــــحة األففال وتغذيتيم وتعلميم. و ــ
 المرافق وجيوو الدعوة.

ــراسة القطايية ل - 31 ــتعمر اليونياـــــــف م  الجيات الهـــــ ــطين،  ـــــ معالجة فجوات البيانات  وفأل وولة فلاـــــ
مجاالت المياال والصـر  الصـحأل والنظافة الصـحية والتكي  م  تغير المنات، ووضـ  ا ـتراتيجيات لحهـد   فأل

موا و لصــالح القطاع. و ــُتاــتخدم البرمجة ا ناــانية وا نمائية الماــتنيرة االمخافر والمنات لضــماا ا ــتدامة  
ــا كـة ال مجتم ـية التأل تركز علا التغيير االجتمـاعأل والاــــــــــــــلوكأل البرـنامج و ـااوة مرونـته. و ــــــــــــــتمسن المهــــــــــــ

المهــا كة الفعالة، م  معالجة المما  ــات غير الكافية اول النظافة الصــحية والصــحة أثناا فترة الطمظ،   من
 وتعزاز مها كة الهباب.

ألولة  وفأل األ وا،  ــــتدعم اليونياــــف الكيانات  ات الصــــلة من ىالل بناا القد ات والدعوة و ةجاو ا - 32
لتحاين توافر ىدمات المياال والصر  الصحأل والنظافة الصحية فأل جمي  المخيمات الفلاطينية. و تاتكمر 
اليونياـف  ليات الدعم الحسومية بتدىالت محدوة لتحاـين أوضـاع المياال والصـر  الصـحأل والنظافة الصـحية  

علا إصال  وتحاين ىدمات المياال   لأل ر األ  ر ضعفا. وفأل الجميو اة العر ية الاو اة،  تركز اليونياف
 والصر  الصحأل والنظافة الصحية والييا ر األ ا ية فأل المدا   التأل تديرها األونروا واول تلك المدا  .

و ـــــتقوم اليونياـــــف أةضـــــا ببناا قد ات الهـــــركاا للوصــــــول إلا فرإل تموار جديدة تتعلق االتكي    - 33
لزااوة اال ـــــتدامة والحد من ىاـــــائر المياال. و ـــــُتدمج برامج تغير المنات وتحاـــــين نظم الرصـــــد والتناـــــيق   م 

الماـــــاواة بين الجناـــــين فأل كر مرالة من مراار برنامج المياال والصـــــر  الصـــــحأل والنظافة الصـــــحية لتلبية 
االاتياجات المحدوة للفتيات والفتياا والناـاا فأل المدا   ومرافق الرعاةة الصـحية علا الصـعيدين المجتمعأل 

 ـــُيضـــطل  اجيوو الدعوة م  القطاع الخاإل لال ـــت ما  فأل مجاالت المياال والصـــر  الصـــحأل  والمؤ ـــاـــأل. و 
 والنظافة الصحية والتكي  م  تغير المنات والطاقة المتجدوة والحد من مخافر الكوا ث.
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 السياسات االجتماعية والحماية االجتماعية   

ُنظم  إلاوا إلا وعم  ااوة ُ بر الوصول  تيد  برامج الايا ات االجتمايية فأل وولة فلاطين واأل   - 34
الحمـاـةة االجتمـايـية وا ومـاج للفـ ات األ  ر ضــــــــــــــعفـا والعمـر م  القطـاعـات االجتمـايـية لضــــــــــــــمـاا أا تكوا 

 الايا ات والميزانيات مرايية ألوضاع فقر األففال و ااوة إعمال اقود الطفر.

ولة فلاــطين علا جعر نظام الحماةة وللوصــول إلا األ ــر األ  ر ضــعفا،  ــتعمر اليونياــف فأل و - 35
االجتمايية الوفنأل أ  ر مراعاة للطفر وأ  ر مقاومة للصــــــــدمات، من ىالل تحاــــــــين جم  البيانات وتحليليا 
ــف فأل تقدةم تحواالت نقدةة متكاملة تركز علا األففال   ــاعد اليونياــ ــتاــ ــين توجيييا إلا األهدا . و ــ وتحاــ

م  النظام الوفنأل، اما فأل  لك إوا ة الحاالت وا االة إلا  إلا األ ــــــــر الم يهــــــــية الضــــــــ يفة اما يتماشــــــــا
ــتند هذا الجيد إلا مفيوم الحدوو الدنيا للحماةة   ــبسات اماةة الطفر. وااــ ىدمات اماةة الطفر، االتآ   م  شــ
االجتمـاييـة، واعز  التمواـر العـام لألففـال، واـدعم تنفيـذ المالاظـات الختـاميـة التفـاقيـة األمم المتحـدة لحقود  

 الطفر علا الصعيد الوفنأل.

و ــــــــــتهــــــــــا   اليونياــــــــــف فأل وضــــــــــ  الميزانيات الحسومية وتؤثر فييا لحماةة ا نفاد علا القطاع   - 36
االجتماعأل وكفالة ا ـتخدام الموا و افعالية وكفااة و نصـا . و العمر م  الهـركاا،  ـتركز الجيوو أةضـا علا 

والحماةة االجتمايية. ومن شـــــــــأا تعزاز قد ة أصـــــــــحاب    تحديد ىيا ات التموار المبتكر للخدمات االجتمايية
المصــــــــــــــلحــة الوفنيين أا ةعز  التخطي  الفعــال للخــدمــات االجتمــاييــة المراييــة للطفــر والمراييــة للمنظو  

 الجناانأل وميزنتيا وتنفيذها.

ــباب الفلاـــــــطينيين إمسانية الوصـــــــول إلا الخدمات   - 37 ــتوفر اليونياـــــــف لألففال والهـــــ وفأل األ وا،  ـــــ
. و ـيعمر برنامج ممسانألم أةضـا كبرنامج نقدي إضـافأل لهـبسة األماا ( 18) “مسانأل”متكاملة من ىالل برنامج  ال

 األ ونية و رنامج نقد األففال الذي تدعمه اليونياف.
 

 فعالية البرنامج  
النتائج  و ــيسفر هذا العنصــر إوا ة برنامج المنطقة وتناــيقه و صــدال وتقييمه افعالية من أجر تحقيق  - 38

اسفـااة. و ــــــــــــــيعمـر علا تطوار أوجـه الـتآ   وتعزاز تنفـيذ البرامج المهــــــــــــــتركـة بين القطـاعـات، وتوفير اـلدعم 
الهـــــــامر لعدة قطاعات، اما فأل  لك الماـــــــاالة أمام الاـــــــساا المتضـــــــر ان، والتغيير االجتماعأل والاـــــــلوكأل، 

الطوا ئ واال ـــتجااة ليا، والقد ة علا والدعوة واالتصـــال. كما  ـــيعز  االتاـــاد والتناـــيق فأل التأهب لحاالت  
 الصموو عبر القطاعات.

 
  

 __________ 

ــاملة من الخدما   “ مسانأل ” مرا ز   (18)  ــعفاا مجموعة شــ ــباب الضــ ــااات  منة، وهأل مرافق جامعة توفر لألففال والمراهقين والهــ ت المتكاملة،  هأل ماــ
 .فأل  لك برامج تنمية الطفولة المبسرة، وىدمات وعم التعلم، و رامج بناا الميا ات، ووعم اماةة الطفر من ىالل نيج مجتمعأل  اما 
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 جدول موجز للميزانية   

 عنصر البرنامج

 )اآال  ووال ات الوالةات المتحدة( 

 المجموع موا و أىر   موا و عاوةة
 651 33 956 30 695 2 الصحة والتغذية    

 150 150 - األ وا
 878 494 384 لبناا
 700 31 000 30 700 1 فلاطينوولة 

 923 312 611 الجميو اة العر ية الاو اة
 065 41 048 35 017 6 التعليم والمراهقون والشباب

 536 1 450 086 1 األ وا
 712 5 214 3 498 2 لبناا

 700 32 000 31 700 1 وولة فلاطين
 117 1 384 733 الجميو اة العر ية الاو اة

 842 19 708 16 134 3 حماية الطفل
 392 225 167 األ وا

 357 1 396 961 لبناا
 800 17 000 16 800 1 وولة فلاطين

 293 87 206 الجميو اة العر ية الاو اة
 329 29 237 26 092 3 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 902 150 752 األ وا
 - - - لبناا

 800 27 000 26 800 1 وولة فلاطين
 627 87 540 الجميو اة العر ية الاو اة

 215 6 180 3 035 3 السياسات االجتماعية والحماية االجتماعية
 015 1 180 835 األ وا

 - - - لبناا
 200 5 000 3 200 2 وولة فلاطين

 - - - الجميو اة العر ية الاو اة
 973 22 688 15 285 7 فعالية البرنامج

 150 150 - األ وا
 704 396 308 لبناا

 777 21 112 15 665 6 وولة فلاطين
 342 30 312 الجميو اة العر ية الاو اة

 075 153 817 127 258 25 المجموع 
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 إدارة البرنامج والمخاطر  
ــاا واألففال   - 39 ــالح الناـ ــاهمات اليونياـــف فأل النتائج لصـ ــطينيين  توجز وثيقة برنامج المنطقة ماـ الفلاـ

فأل البلداا األ  عة، وهأل ام ااة الوادة األ ــا ــية للماــاالة أمام المجلس التنفيذي اهــأا مد  مالامة النتائج 
والموا و المخصــــــــصــــــــة للبرنامج علا الماــــــــتو  القطري. أما ماــــــــؤوليات المديران علا الصــــــــعيدين القطري  

وإل علييا فأل  ــــــــيا ــــــــات و جرااات برامج وا قليمأل وعلا ماــــــــتو  المقر فيما يتعلق االبرنامج فيأل منصــــــــ 
 المنظمة وعملياتيا.

وقد اتُّفق علا أولواات البرنامج م  الهـركاا الوفنيين فأل وولة فلاـطين واأل وا والجميو اة العر ية   - 40
الاــــــــو اة ولبناا، االتهــــــــاو  م  أفرقة األمم المتحدة القطراة واألفرقة القطراة للعمر ا ناــــــــانأل ضــــــــمن إفا   

لمتحدة للتعاوا من أجر التنمية الماـــــــتدامة و التكامر م  ىط  اال ـــــــتجااة ا ناـــــــانية  ات الصـــــــلة.  ا األمم
و ـــيجري االضـــطالع االتخطي  والتنفيذ والرصـــد االتناـــيق م  الاـــلطات الوفنية  ات الصـــلة. واعسس إفا   

ــاد بين أولوـاات ونـتائج برـنامج المنطقـة و فـا    التعـاوا من أجـر التنمـية النـتائج الوا و فأل المرفق هـذا االتاــــــــــــ
 الماتدامة فأل كر بلد علا ادة.

وانطوي تنفيذ البرنامج المتعدو األقطا  علا تحدةات ومخافر فرادة، ااـــــــــــبب الحالة الاـــــــــــيا ـــــــــــية  - 41
واآلثــا  األمنيــة، التأل تؤثر علا اــالــة األففــال، وفرإل الحفــا  علا قــد ات الهــــــــــــــركــاا أو تنميتيــا، وقــد ة  

لا الاــساا المحتاجين. ونظرا للبي ة المعقدة، فاــتظر إوا ة المخافر  ــمة  ئياــية اليونياــي  علا الوصــول إ
 فأل تنفيذ البرامج.

وتجم  تدابير التخىي  بين جم  األولة اافراو و صد االة األففالا وجيوو الدعوة من أجر اماةة  - 42
ــول  ــيمة، و  الة العتبات التأل تحول ووا وصـ ــانية إلا اقود الطفر، ومن  االنتيا ات الجاـ ــاعدات ا ناـ الماـ

الاــــــساا المحتاجين وووا وصــــــوليم إليياا وتو ــــــي  نطاد الهــــــرا ات من أجر تحاــــــين التأهب واال ــــــتجااةا  
وتعزاز قد ات الهــركاا فيما يتعلق ا جرااات  صــد البرنامج والرصــد المالأل والرقااة وا جرااات التصــحيحيةا  

 برامج التنفيذ من أجر ا تدامة الهفافية والمااالة.واال تعراض المنتظم لنما ج اليونياي  الخاصة ب 
 

 الرصد والتعلم والتقييم  
 ــيسفر مستب اليونياــي  ا قليمأل للهــرد األو ــ  وشــمال أفراتيا التناــيق وا شــرا  الهــاملين علا  - 43

 األونروا.برنامج المنطقة، فضال عن الهرا ات ا قليمية الال مة لتحقيق النتائج، وال  يما م  

و ــياــتند  صــد وتقييم برنامج المنطقة إلا إفا  النتائج والموا و، وىط  الرصــد والتقييم المتكاملة،  - 44
ــاالة   ــر التقييم تعزاز الماــ ــيياــ ــق للتحواالت النقدةة. و ــ وىط  التقييم المحدوة التكالي ، وىط  النيج المناــ

المحر  فأل عناصــــــــر البرامج المحلية االنتائج واألولواات والتعلُّم واتخا  القرا ات الماــــــــتنيرة. و ــــــــيقا  التقدم 
 الهاملة والد ا ات المهتركة، التأل تجر  ااب االقتضاا.

و ـتجر  ا ـتعراضـات منتصـف المدة للبرنامج علا الصـعيد القطري، فأل اين  ـتجر  ا ـتعراضـات   - 45
قييم التقدم المحر  نحو إعمال منتصــف الاــنة و/أو اال ــتعراضــات الاــنواة م  النظراا، و ــتاــتخدم األولة لت 

اقود الطفر والماــاواة بين الجناــين وأثرها علا أشــد الف ات ارمانا. وتمسن  ليات تقدةم التعقيبات والهــساو  
من إومــاج تجــا ب الماــــــــــــــتفيــدين ووجيــات نظرهم فأل عمليــات صــــــــــــــن  القرا . وفأل اــالــة وجوو اوعــااات 
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الطفر أو قواعد األمم المتحدة وأنظمتيا، فاــــــُتبذل العناةة مصــــــداقية ال تكاب المووفين انتيا ات لحقود    ات
 الواجبة فيما بين الوكاالت.

و يها   فأل هذال العملية قد  ا مساا الهباب والمجتمعات المحرومة. و تهمر المنيجيات الد ا ات   - 46
ظ والتقييم، والتعقيبات  اال ـــــــــــــتقصـــــــــــــائية، والتقييمات، وأنظمة المراقبة التااعة للهـــــــــــــركاا واألفرا  ال ال ة، والبح 

 .المجتم ية. و ت ري هذال اال تعراضات اال تراتيجيات البرنامجية للفترة المتبتية من الدو ة البرنامجية 
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 المرفق
 إطار النتائج والموارد  

 
كانون   -  2023برنامج اليونيسف القطري للتعاون، آذار/مارس   –فلسطين  األطفال والنساء الفلسطينيون في األردن ولبنان والجمهورية العربية السورية ودولة  

 2025األول/ديسمبر  
 دولة فلسطين 

 40-36، 34، 32، 29-26، 24، 22، 20-19، 13-12، 9، 6، 4-2ف المواو اتفاقية حقوق الطفل
 16 و 10 و 6 و 4 و 3 و 1ف أهدا  التنمية الماتدامة األولويات الوطنية

 فإطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة بمشاركة اليونيسفنتائج 
مرايية للمنظو  الجناـــانأل، والحماةة االجتمايية،  ف أا يتمت  الفلاـــطينيوا، امن فييم الف ات األشـــد ضـــعفا، االماـــاواة فأل الوصـــول إلا الخدمات االجتمايية الجيدة والماـــتدامة والهـــاملة وال2

 و ة التكلفة.والمرافق الميا
 .ف أا تكوا مؤ اات وعمليات و ليات الحوكمة الفلاطينية علا جمي  الماتواات أ  ر وةمقرافية وقائمة علا الحقود وشاملة وىاضعة للمااالة3
 تغير المنات، و نظم غذائية أ  ر ا تدامة  ف أا يتمت  الفلاطينيوا اُابر وصول أفضر إلا الموا و الطبي ية وال قافية و وا تيا، و قد ة أعلا علا الصموو، والتكي  م 4

 5-1ف 2025-2022مجاالت األهداف ذات الصلة في خطة اليونيسف االستراتيجية للفترة 
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نتــائج إفــا  األمم  
ــاوا  للتعـــ ــدة  المتحـــ
التنميــــة   أجــــر  من 

 نتائج اليونياف الماتدامة
مؤشـــــــــرات التقدم الرئياـــــــــية 
 الهركاا الرئيايوا، أفر الهرا ة نواتج البرنامج القطري ا  شاوةة التحققو ائر  وىطوط األ ا  واألهدا 

ف  القطري   البرنامج   نتائج   ااب   ا  شاوةة   الموا و 
(  أ   م )   األىر    والموا و (  ع   م )   العاوةة   الموا و 
 ( المتحدة   الوالةات   ووال ات   اآال  ) 

 المجموع أ و م ع
         
ــد    -  1 2 ـــتـفيـــــ ةاــــــــــــ اـلمـواـليـــــــد  أا 

واألففال واألميات المحروموا،  
ــانوا   ــذين ةعـ ــك الـ امن فييم أول ـ
من ااالت إناـــــــانية، من فرإل 
ــول المنصـــف إلا ىدمات   الوصـ
الرعاةة الصـحية الجيدة والهـاملة  
ــانية   والمرايية لالعتبا ات الجناــــ
واـلذكـية مـناىـيا، وأا يتب  مـقدمو  
الرعـاةـة نظمـا غـذائيـة نـافعـة ليم  

 ا وها هم.ومما  ات تااهم فأل 

ــبة المواليد الذين يتلقوا  ناــــ
ــد الوالوة فأل  ــا اعـ مـ ــة  ــاةـ  عـ

 غضوا يومين من الوالوة
 فأل المائة   10ى  األ ا ف  

 فأل المائة 18اليد ف 

الماـــــــــــــح العنقووي المتعدو  
 المؤشرات

ــتراتيجيات و ا ة   ىط  وا ـــــــ
 الصحة

عز ت و ا ة الصــــــــــــــحـة قـد تيـا علا   -  1
ــديدة   ــتدامة وشـــ ــحية ماـــ تقدةم تدىالت صـــ

ةمسن  التــــــ التأل  الوفيــــــات  من  للحــــــد  أثير 
الوقاةة منيا و ــــــــــــــ  األففال ووا  ــــــــــــــن 
الخــاماــــــــــــــــة واألميــات، امــا فأل  لــك فأل 

 الحاالت ا ناانية

 
أا تتمت  ىدمات الرعاةة الصــــــــــــحية    -  2

ــة علا  ــافيـ الكـ ــد ة  ــالقـ ــا اـ ــة ومووفوهـ األوليـ
ىـــــدمـــــات   الطلـــــب علا  التخطي  و ةجـــــاو 
صـــــــحية أ ـــــــا ـــــــية جيدة ومنصـــــــفة ومرنة 

يا ومرايية للمنظو  الجناانأل،  و كية مناى
ال  ــــــــــــــيمـا للف ـات المحرومـة، وتقـدةم تلـك  

 الخدمات

 
ــاب   -   3 ــة وأصـــــــــــــحـ عز ت و ا ة الصـــــــــــــحـ

المصــــــلحة الرئياــــــيوا الاــــــيا ــــــات المتعلقة  
االتغذةة والقد ة المؤ ـاـية علا تقدةم ىدمات  
التغذةة األـ اـ ية الجيدة والمرايية لالعتبا ات  

ــانـية للرضـــــــــــــ  واألفـفال والمرا  هقين،  الجناـــــــــــ
فأل  لك  ااوة الوعأل اهــــــــــــأا الرعاةة فأل   اما 

 مرالة التنه ة علا ماتو  األ رة 

المنظمــــــات غير  الصــــــــــــــحــــــة،  و ا ة 
المتحــــــدة   األمم  الحسوميــــــة، وكــــــالــــــة 
 غاثة وتهغير الالج ين الفلاطينيين  
ــرد األونا )األونروا(، األمم   فأل الهـــــــ

 المتحدة، المجتمعات

1 700 30 000 31 700 

الم واــة لألففــال  الناــــــــــــــبــة  
الــــذين تتراو  أعمــــا هم بين  

شـــيرا والذين هم   59و   36
ــحيح من  ــا  الصـ علا الماـ
ايظ النماا )مؤشــــر النماا  
 فأل مرالة الطفولة المبسرة(

 فأل المائة   83,9ى  األ ا ف  

 فأل المائة 88اليد ف 

الماـــــــــــــح العنقووي المتعدو  
 المؤشرات

ناــــبة األففال الذين تتراو  
بين   أشــــــــــــــير    6أعمــــــا هم 

شـيرا  مّمن ةحصـلوا   23 و
علا اد أونا من األفعمة  

 المتنوعة 

 فأل المائة   45ى  األ ا ف  

 فأل المائة  51 فاليد 

الماـــــــــــــح العنقووي المتعدو  
 المؤشرات

األ ــــــــــــــر    -  2  4 تاــــــــــــــتخـــــدم  أا 
الضــــــــــــ يفة، وال  ــــــــــــيما الفتيات  
والناــــاا المراهقات، اما فأل  لك  
ــاالت   الــحـــــ فــأل  ــاإل  األشــــــــــــــــخـــــ
ا ناانية، ىدمات وأنظمة المياال  
والصــــــــــــر  الصــــــــــــحأل والنظافة  
الصــــــــــــــحيـة العـاولـة والهـــــــــــــــاملـة  
ــمـــــوو   الصــــــــــــــــ ــلـــــا  عـــ ــاو ة  ــقـــــ والـــ

الاــــــــــــــســـاا الـــذين  ناــــــــــــــبـــة 
ةاــــتفيدوا من ىدمات مياال 
الهـــــــــــرب التأل تدا  اطراقة 
ماــــــــــــــتو   علا  ــأمونـــــــة  مـــــ

 المجتم  المحلأل
 فأل المائة  39  :ى  األ ا  

 فأل المائة 45 :اليد 

الماـــــــــــــح العنقووي المتعدو  
 المؤشرات

 برنامج الرصد المهتر 
  لطة المياال الفلاطينية

أصـــــحاب المصـــــلحة علا  ااوة قد ة   - 1
تخطي  وتنفيـذ ىـدمـات الميـاال والصــــــــــــــر  
ــتدامة   ــحية الماــــــ ــحأل والنظافة الصــــــ الصــــــ
الماــــــــــــــتواين  ــة علا  والهــــــــــــــــــاملــــة والمرنــ
المجتمعأل والمؤ ــــــــاــــــــأل، اما فأل  لك فأل 

 الحاالت ا ناانية
 

 ـلطة المياال الفلاـطينية، و ا ة التر ية 
 ا ة الصــــحة،  ــــلطة جووة والتعليم، و 

مقــــدمو  ،  و ا ة الحسم المحلأل  البي ــــة،
الخــدمــات، مصــــــــــــــلحــة ميــاال بلــدةــات 
الاــــــاار التااعة لمجلس تنظيم قطاع 
غير  المنظمـــــــات  ــدةـــــــة،  البلـــــ ــاال  الميـــــ
الحسوميــة، برنــامج األغــذةــة العــالمأل،  

800  1 000  26 800  27 
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نتــائج إفــا  األمم  
ــاوا  للتعـــ ــدة  المتحـــ
التنميــــة   أجــــر  من 

 نتائج اليونياف الماتدامة
مؤشـــــــــرات التقدم الرئياـــــــــية 
 الهركاا الرئيايوا، أفر الهرا ة نواتج البرنامج القطري ا  شاوةة التحققو ائر  وىطوط األ ا  واألهدا 

ف  القطري   البرنامج   نتائج   ااب   ا  شاوةة   الموا و 
(  أ   م )   األىر    والموا و (  ع   م )   العاوةة   الموا و 
 ( المتحدة   الوالةات   ووال ات   اآال  ) 

 المجموع أ و م ع
والماــــــــــــــتـدامـة، وأا ُةعـالج تـأثير          

تغير المنات امهـا كة نهـطة من  
 الفتياا الصغا .الفتيات و 

الاــــــــــــــســـاا الـــذين  ناــــــــــــــبـــة 
ــات   ــدمـ ــدوا من ىـ ةاــــــــــــــتفيـ
الصـــــــر  الصـــــــحأل المدا ة  

 اطراقة مأمونة
 فأل المائة   67  :ى  األ ا  

 فأل المائة  73 :اليد 

الماـــــــــــــح العنقووي المتعدو  
 المؤشرات

 برنامج الرصد المهتر 
  لطة المياال الفلاطينية 

 تقا ار المهروع

عز ت  ـــــــــــــلطة المياال الفلاـــــــــــــطينية   - 2
تنفيــــــذ  علا  القــــــد ة  الخــــــدمــــــات  ومقــــــدمو 

الصــــــــحأل  ا ــــــــتراتيجيات المياال والصــــــــر   
 2014يتماشا م  قانوا المياال لعام  اما
 
أا تتمت  الاــــلطات الحسومية االقد ة  - 3

علا التخطي  والتنفيذ و ف  ماتو  الوعأل  
فيمـــا يتعلق بتـــأثير تغير المنـــات والتـــأهـــب  
لحــاالت الطوا ئ امهـــــــــــــــا كــة المجتمعـات  

 المحلية الض يفة

القطــــاع الخــــاإل، المؤ ــــــــــــــاـــــــــــــــــات  
 التعليمية، الجيات المانحة

أا تكتاب الفتيات والفتياا   -  3 2
والمراهقوا المحروموا، امــا فأل 
ــانيــة،    لــك فأل الحــاالت ا ناـــــــــــــ
تعليميــــة جيــــدة وميــــا ات   نتــــائج 
ــا ات تووي ، وأا  ــة وميـ ــاتيـ ايـ
ةهـا كوا كعوامر للتغيير فأل بي ة 
ــاملة و منة ووقائية وىالية من   شــ

 العنف واىر المدا   واوليا.

الناــــــــــــــبــة الم واــة لألففــال  
ــام   ا لـمـــــ ةـظـيـروا  ــذيـن  الـــــ

 أل ا يةاميا ات الحااب ا
 فأل المائة   45,8  :ى  األ ا  

 فأل المائة 54 :اليد 

الماـــــــــــــح العنقووي المتعدو  
 المؤشرات

أا ةسوا نظـــام التعليم وىـــدمـــاتـــه مرنـــا   -   1
ــامــر  ولــدةــه القــد ة علا تقــدةم تعليم جيــد شــــــــــــ
ــانأل ومـيا ات اـياتـية   ومراٍع للمنظو  الجناـــــــــــ
الماـــــــــــــتواــــــات  فأل جمي   التعلم  لتحاـــــــــــــين 

 فأل الحاالت ا ناانية المد  ية، اما فأل  لك  
 
واـلمـوـوـفوا   -   2 اـلـتعــلـيم  ـنظـــــــام  ـيـتمــت   أا 

اــالقــد ة علا ضـــــــــــــمــاا بي ــات تعليميــة  منــة 
ــامـلة وـىالـية من العنف واىـر الـمدا     وشـــــــــــ
واوليـا وتقـدةم اـلدعم النفاـــــــــــــأل واالجتمـاعأل  

 للطالب، اما فأل  لك فأل الحاالت ا ناانية 
 
والتـــــــد اـــــــب   -  3 التعليم  نظم  تتمت   أا 

طوار الميــــا ات الحيــــاتيــــة  اــــالقــــد ة علا ت
وميا ات العمر و عداو المراهقين ليصــبحوا  

 عوامر للتغيير

ــمــــيـــــــة   ــنــ ــتــ الــ وو ا ة  ــيــــم،  ــلــ ــعــ ــتــ الــ و ا ة 
االجتمايية، مجموعة التعليم وشـركاا  
األفرقــة العـــاملـــة القطـــاييـــة، الجيــات  
المانحة، البنك الدولأل، وكاالت األمم  

 المتحدة 

700  1 000  31 700  32 

ناـــــبة الطالب الذين تتراو  
بين     17و    13أعمـــــــا هم 

ةعـــــانوا من  الــــذين  عــــامــــا 
ــدنأل  ــاب البـــ العقـــ أو  التنمر 

ــنــــف   أو الــــعــ أو  الــــتــــحــــر  
ــأل   أو ــناــــــــــــــ ــجـ الـ ــز  ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ الـ
 االعتداا الجناأل أو

الـعـنـف   األ ـــــــــــــــــــــا ف  ىـ  
  :البدنألف المدا   األ ا ية 

ــ     46 )ىــ ــة  ــائـــــ الــــمـــــ فــــأل 
فأل المائة    56األ ــــــــــا (،  

فأل المـــائــة    38,3للـــذكو ،  
 ثلإلنا

والـــتـــعـــلـــيـــم،   ــة  الـــتـــر ـــيـــــ و ا ة 
الهـــــركاا، الرصـــــد الميدانأل  

 لليونياف
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نتــائج إفــا  األمم  
ــاوا  للتعـــ ــدة  المتحـــ
التنميــــة   أجــــر  من 

 نتائج اليونياف الماتدامة
مؤشـــــــــرات التقدم الرئياـــــــــية 
 الهركاا الرئيايوا، أفر الهرا ة نواتج البرنامج القطري ا  شاوةة التحققو ائر  وىطوط األ ا  واألهدا 

ف  القطري   البرنامج   نتائج   ااب   ا  شاوةة   الموا و 
(  أ   م )   األىر    والموا و (  ع   م )   العاوةة   الموا و 
 ( المتحدة   الوالةات   ووال ات   اآال  ) 

 المجموع أ و م ع
ــدـنألف            اـلبـــــ اـلعــنف  ــد ف  اـليـــــ

ــا ــــــــــــــيـــة  :المـــدا   األ ــــــــــــــ
فأل المـــائـــة )اليـــد (،   43
ــذكو ،    53 للـــ ــة  ــائـــ المـــ فأل 
 فأل المائة لإلناث 35

أا تتمت  الفتيــات والفتيــاا   -  4 3و  2
ــعفين فأل  ــتضــــــــ والمراهقين الماــــــــ
وولـــة فلاــــــــــــــطين اـــالحمـــاةـــة من  
العنف   فأل  لـــــــك  ــا  امـــــ العنف، 
المرتب  اـالنزاع، وأا ةاــــــــــــــتفيـدوا  
ــاملة   من نظم اماةة وعدالة شـــــــــــ

ــة ومـــرايـــيـــــ ــة  ــنـــظـــو     ومـــرنـــــ ــمـ لـــلـ
 الجناانأل وموائمة لألففال

الناـــــــــــــبـــة الم واـــة لألففـــال  
 15الـذين تقـر أعمـا هم عن  

عاما الذين تعرضـــــوا للعقاب  
االعــــتـــــــداا   و/أو  الــــبـــــــدنــــأل 
النفاـــــأل المنزلأل فأل الهـــــير  
 الماضأل، ااب نوع الجنس 

فأل  90,1 :ى  األ ــــــــــــا 
ــائـــة إجمـــاالا   فأل   87,9المـ
فأل   92,3المــائــة للفتيــات،  

 المائة للفتياا
ــة    87  :اليــــــد  المــــــائـــ فأل 

 2025احلول عام 

الماـــــــــــــح العنقووي المتعدو  
 المؤشرات

ــاــــــــــــات والمجتمعات   - 1 عز ت المؤ ــــــــــ
الماـــــتيدفة قد تيا علا اال ـــــتجااة بتوفير 

ةمسن الوصـــول إلييا  ىدمات الحماةة التأل  
ومن  جمي  أشــــسال العنف ضــــد األففال،  

 وتعزاز التغيير االجتماعأل والالوكأل
 
 او نظام العدالة فأل وولة فلاــــــــــــطين   - 2

من قــد تــه علا تقــدةم ىــدمــات شـــــــــــــــاملــة  
ووقائية ومنا بة األففال ومرايية للمنظو   

 الجناانأل وفقا للمعايير الدولية

التر ية   و ا ة التنمية االجتمايية، و ا ة
مستــــــب   الصــــــــــــــحـــــــة،  و ا ة  والتعليم، 
ــدالـــة،   ــاا العـ ــام وشــــــــــــــركـ ــدعأل العـ المـ
ــأل،   ــدنـ ــمـــــ الـ ــ   ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ الـ ــات  ــمـــــ ــظـ ــنـ مـ
ــيـــر  غـ ــات  ــمـــــ ــنـــظـ ــمـ الـ ــات،  ــعـــــ ــامـ الـــجـــــ
المتحـــــدة   األمم  الحسوميـــــة، وكـــــاالت 

 المسلفة االحماةة/ ياوة القانوا 

800  1 000  16 800  17 

توثيق   علا  النظـــــــام  قـــــــد ة 
ــتخدام البيانات  وتحلير وا ـــــ
ــات   ــا ـــــ ــاالنـتيـــــ اـــــ ــة  المــتعــلقـــــ
الجاـــــــيمة للحقود من أجر  

 منعيا والتصدي ليا
 ى  األ ا ف منخفضة

 اليد ف كافية

عــــــــلـــــــا   عــــــــامــــــــة  نــــــــظــــــــرة 
االاتياجات ا ناانية/ىطة 
ــانيـة،   اال ــــــــــــــتجـاـاة ا ناــــــــــــ
ا ــــــــتراتيجية الحماةة، ىطة  

 العمر

أا تكوا  ــــــــــــــيــــا ـــــــــــــــــات    -  5 3
القطــــاع االجتمــــاعأل   وميزانيــــات 
لــفــقـر   ــاة  مــراعـــــ أ ــ ــر  ــة  الــوفــنــيـــــ
ــتفيد عدو متزايد  األففال وأا ةاـــ

م الحمــاةــة االجتمــاييــة  نظــا
الوفنأل جــاهز للتصـــــــــــــــدي 

 لأل مات

تحديظ  ــــــيا ــــــات/إجرااات  
 و ا ة التنميـــة االجتمـــاييـــة/ 

البرنــامج الوفنأل للتحواالت  
دةة لتهــــمر تدابير اماةة النق 

الحمـــــاةـــــة االجتمـــــاييـــــة    -  1 قـــــام نظـــــام 
الوفنأل بتحاين القد ات لتقدةم وعم شامر  
وتهـــا كأل ومراع للمنظو  الجناـــانأل ومراع  
لألففال لصـــــــــالح األففال الضـــــــــعفاا فأل 

ــاو  ــاييــــة، االتحــ التنميــــة االجتمــ و ا ة 
منظمــــــة    األو و أل، الــــــدولأل،  البنــــــك 

األغـــــذةـــــة   الـــــدوليـــــة، برنـــــامج  العمـــــر 

200  2 000  3 200  5 
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نتــائج إفــا  األمم  
ــاوا  للتعـــ ــدة  المتحـــ
التنميــــة   أجــــر  من 

 نتائج اليونياف الماتدامة
مؤشـــــــــرات التقدم الرئياـــــــــية 
 الهركاا الرئيايوا، أفر الهرا ة نواتج البرنامج القطري ا  شاوةة التحققو ائر  وىطوط األ ا  واألهدا 

ف  القطري   البرنامج   نتائج   ااب   ا  شاوةة   الموا و 
(  أ   م )   األىر    والموا و (  ع   م )   العاوةة   الموا و 
 ( المتحدة   الوالةات   ووال ات   اآال  ) 

 المجموع أ و م ع
من األففال والمراهقين الضعفاا           

من نظـــام الحمـــاةـــة االجتمـــاييـــة  
ــال،   األفــفـــــ عــلــا  تــركــيــزا  أ ــ ــر 
وأ  ر شـــــــموال، وأا ةسوا مراييا 
للمنظو  الجناـــــــــانأل وتهـــــــــا كيا 

 ومراييا للصدمات.

ى  األ ــــــــــــــــا ف البرنـــامج 
الوفنأل للتحواالت النقـــدةـــة 
للتصــــــــــــــــــــدي   جـــــــاهز  غير 

 لأل مات
البرنــــــامج  تكيي   اليــــــد ف 
الوفنأل للتحواالت النقـــدةـــة 

 للتصدي لأل مات

تــتصــــــــــــــــــــد    اجــتــمـــــــايــيـــــــة 
 للصدمات 

ــر الفقيرة، اما فأل  لك فأل الحاالت   األ ــــــــــ
 ا ناانية

 
المصــــــــلحة  أا ةسوا لد  أصــــــــحاب   - 2

الوفنيين القـــد ة علا قيـــا  فقر األففـــال  
ــات القطاع   ــيا ــــــــــ وتطبيق األولة علا  ــــــــــ
فأل  ــك  فأل  لـــ ــا  امـــ الوفنأل،  ــاعأل  االجتمـــ

 العمر ا ناانأل

ــام ــالمأل، أوكاــــــــــــــفـ مستـــب  ئيس ،  العـ
  ا ة التنمية االجتماييةو  الو  اا،

لـــإلاصـــــــــــــــــــــاا  ــمـــركـــزي  الـ ــا   ــيـــــ الـــجـ
ــطينأل، منظمة العمر الدولية،    الفلاـــــــــــ

ــالمأل، برنــــامج   العــ ــذةــــة  األغــ برنــــامج 
ــائـأل، ا نـمـــــ ــدة  الـمـتـحـــــ الـبـنـــــــك    األمـم 

األو و ـأل، ــاو  االتـحـــــ ــدولـأل،  و ا ة   الـــــ
الخــــا جيــــة والكومنولــــظ والتنميــــة فأل 

 المملكة المتحدة
األففال الذين ة يهــــــوا  عدو 

الفقر   لخطوط  ــا  فأل فقر وفقـــ
)أ( النقــدةــة و )ب( المتعــدوة 
 األاعاو علا الصعيد الوفنأل 

ى  األ ا ف )أ( عدم وجوو 
قيـا  للفقر النقـدي لألففـال  
علا الصــعيد الوفنألا )ب(  
لـلـفــقر   قـيـــــــا   وجـوو  عـــــــدم 
لألففــــــال   األاعــــــاو  المتعــــــدو 

 علا الصعيد الوفنأل 
قيـــــــا   ومج  )أ(  اليـــــــد ف 

قر النقــــدي لألففــــال فأل الف
ماـــــح ا نفاد واال ـــــتيال   
الفلاــــــــــــــطينألا )ب( تحـديـد 
ــفــقــر   ال ــا   مــتــيـــــ وتــطــبــيــق 

 المتعدو األاعاو لألففال

ا نـــــــــفـــــــــاد ) ماــــــــــــــــــــــح  أ( 
 واال تيال  الفلاطينأل

الـعـنـقـووي   الـماـــــــــــــــح  )ب( 
المتعدو المؤشـــرات / تحلير 
 الحرماا المتعدو والمتداىر 

     21  777 15  112 6  665 فعالية البرنامج - 6 
      136 977 121 112 15 865 مجموع الموارد 
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 لبنان 

 40-36، 34، 32، 29-26، 24، 22، 20-19، 13-12، 9، 6، 4-2ف المواو اتفاقية حقوق الطفل
 16، 13، 10، 8، 6-1ف أهدا  التنمية الماتدامة األولويات الوطنية

 فالتنمية المستدامة بمشاركة اليونيسفنتائج إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل 
 ف تعزاز نظم و رامج الحماةة االجتمايية الجامعة والعاولة والهاملة والماتدامة1

 3-1ف 2025-2022مجاالت األهداف ذات الصلة في خطة اليونيسف االستراتيجية للفترة 
  

نتــائج إفــا  األمم  
ــاوا  للتعـــ ــدة  المتحـــ
التنميــــة   أجــــر  من 

 نتائج اليونياف الماتدامة
مؤشـــــــــرات التقدم الرئياـــــــــية 
 الهركاا الرئيايوا، أفر الهرا ة نواتج البرنامج القطري ا  شاوةة و ائر التحقق وىطوط األ ا  واألهدا 

ف  القطري   البرنامج   نتائج   ااب   ا  شاوةة   الموا و 
(  أ   م )   األىر    والموا و (  ع   م )   العاوةة   الموا و 
 ( المتحدة   الوالةات   ووال ات   اآال  ) 

 المجموع أ و م ع
         
ــاا    -  1 1  ـــــــيد   األففال والناـــــ

ــذين  الــــ ــاب  والهــــــــــــــبــــ والمراهقوا 
الـــمـــخـــيـــمـــــــات   فـــأل  ةـــ ـــيهــــــــــــــــوا 
ــا  ــد اجيـ ــة اقوقيم تـ الفلاــــــــــــــطينيـ
ــات التعليم   وتوفر المؤ ــــــــــــــاـــــــــــــــ
ــا كة   ــحة والتغذةة والمهــــــــ والصــــــــ
المـدنيـة لحمـاةـة الطفـر وىـدمـات 

 . اب ال ي   ات الصلة

الناــــــــــــــبــة الم واــة لألففــال  
بين   أعمـــــا هم  تراو   الـــــذين 

شــــــــيرا الذين   11صــــــــفر و 
بــ ــالث  تــطــ ــيــمــيــم  ةــجــري 

 -جرعات من لقا  الخناد  
الاعال الدةسأل/أو    -الكزا   

ــأل التكافؤ،   اللقا  الخما ـــــــــــ
 علا الماتو  الوفنأل

 ى  األ ا ف ُةحدَّو الاقا  
 اليد ف ُةحدَّو الاقا  

 التقا ارف الهركاا، التط يم 
قوائم تاـــــــــجير الحضـــــــــو ،  

 قوائم التو ا ،
 االىتبا ات القبلية/البعدةة

ــعفا   ــاا األ  ر ضــــــــ الفتياا والفتيات والناــــــــ
الـــذين ةطلبوا الحصــــــــــــــول علا ىـــدمــات  
صــــــــــــــحيـة وتغـذواـة متكـاملـة عـاليـة الجووة  

 وامسنيم تحمر تكاليفيا
 

أا ةحـصر الفتياا والفتيات األ  ر تيميها  
 لك محو  علا تعليم جيد وشـامر، اما فأل 

األمية األ ــا ــية والحاــاب وميا ات القرا  
الحاوي والعهـــران من الطفولة المبسرة إلا  

 المراهقة
 

ــة،   العــــامــ الصــــــــــــــحــــة  األونروا، و ا ة 
 منظمة الصحة العالمية، الهركاا

384 494 878 

ــات   ــة الم واـــة للفتيـ الناــــــــــــــبـ
والفتيـــاا فأل  ــــــــــــــن التعليم  
االبتــــدائأل وا عــــداوي غير 

 الملتحقين االمدا  
 ى  األ ا ف

اللبنـــانيين   ــة    -غير  المرالـ
 فأل المائة 40األ ا يةف 

اللبنــــانيين   المرالـــة    –غير 
 فأل المائة 90ال انواةف 

الماـــــــــــــح العنقووي المتعدو  
ــام    المؤشــــــــــــــرات   2023لعـــ

اـلمـعــلومـــــــات إوا ة  ــام    وـنظـــــ
إوا ة  ــام  نـــــــظـــــ ــات  ــانـــــ و ـــــــيـــــ

لومات المد  ـــــية لو ا ة المع
 التر ية والتعليم العالأل

498 2 214 3 712 5 
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نتــائج إفــا  األمم  
ــاوا  للتعـــ ــدة  المتحـــ
التنميــــة   أجــــر  من 

 نتائج اليونياف الماتدامة
مؤشـــــــــرات التقدم الرئياـــــــــية 
 الهركاا الرئيايوا، أفر الهرا ة نواتج البرنامج القطري ا  شاوةة و ائر التحقق وىطوط األ ا  واألهدا 

ف  القطري   البرنامج   نتائج   ااب   ا  شاوةة   الموا و 
(  أ   م )   األىر    والموا و (  ع   م )   العاوةة   الموا و 
 ( المتحدة   الوالةات   ووال ات   اآال  ) 

 المجموع أ و م ع
         ( غـــيـــر 2025الـــيـــــــد   (ف 

 فأل المائة 30اللبنانيينف  
الناــــــــــــــبــة الم واــة لألففــال    

الــــذين تتراو  أعمــــا هم بين  
 ــــــنة والذين   14 ــــــنتين و 

يتعرضــــــــــــــوا لممـا  ــــــــــــــات  
تـأويبيـة عنيفـة علا يـد أاـد 

 أفراو األ رة البالغين
ــا ف الذكو ف     75ى  األ ـ

فأل   75فأل المائة، ا ناثف  
 المائة

الــــذكو ف   فأل   65اليــــد ف 
ــاثف   ــة ، ا نـ ــائـ فأل   65المـ

 المائة

مـعـلـومـــــــات   إوا ة  ــا  ــامـــــ نـظـــــ
واـلعــنف   ــر  اـلطـفـــــ ــة  ــاةـــــ اـمـــــ
الجناــــــانأل فأل اليونياــــــف، 
قوائم تاـــــــــجير الحضـــــــــو ،  
االىتبــا ات القبليــة/البعــدةـة،  
قوائم التو ا ، منــاقهــــــــــــــــات 

 مجموعات التركيز
 

أا ةاتفيد الفتياا والفتيات األ  ر تيميها،  
ـفـييـ ـفرإل ـامـن  ــاوة  مـن  اـــــ اـلمـراهــقوا،  م 

الحصــــــــــــــول علا الحمـاـةة والرعـاـةة واـلدعم 
والعدالة والخدمات فأل إفا  نظام شـــــــــامر  

 معز   وا ة اقود الطفر
 

 961 396 357 1 

 704 396 308     فعالية البرنامج - 2 
 8 651 4 500 4 151     مجموع الموارد 
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 األردن 

 40-36، 34، 32، 29-26، 24، 22، 20-19، 13-12، 9، 6، 4-2ف المواو اتفاقية حقوق الطفل
 ف  ؤاة وا تراتيجية وفنيةا واال تراتيجيات الوفنية  ات الصلة2025ا األ وا 16، 13، 11 - 8، 6-1ف أهدا  التنمية الماتدامة األولويات الوطنية

 فليونيسفا ةشاركبمنتائج إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 
 يهاشة فأل البلدف تعزاز اال تفاوة من ىدمات اجتمايية جيدة، والحصول علا الحماةة وفرإل االعتماو علا الذات لجمي  الاساا الذين ة يهوا فأل االة من ال2

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

نتــائج إفــا  األمم  
ــاوا  للتعـــ ــدة  المتحـــ
التنميــــة   أجــــر  من 

 نتائج اليونياف الماتدامة
مؤشـــــــــرات التقدم الرئياـــــــــية 
 الهركاا الرئيايوا، أفر الهرا ة نواتج البرنامج القطري ا  شاوةة و ائر التحقق وىطوط األ ا  واألهدا 

ف  القطري   البرنامج   نتائج   ااب   ا  شاوةة   الموا و 
(  أ   م )   األىر    والموا و (  ع   م )   العاوةة   الموا و 
 ( المتحدة   الوالةات   ووال ات   اآال  ) 

 المجموع أ و م ع
         
ــفـــــــال    -  1 - 2 األفـــ ــ   ــتـــ ــمـــ ــتـــ يـــ أا 

والمراهقوا والهباب الفلاطينيوا  
االتعليم العاول والجيد والصـــــــحة 
والتغــذةــة وامــاةــة الطفــر والميــاال  
ــر  الصــــــــــــحأل والحماةة   والصـــــــــ

المدنية  االجتمايية والمهــــــــــــا كة  
 وىدمات  بر ال ي 

ــ    الناــــــــــــبة الم واة للرضــــــــــ
الحيــــــاة  قيــــــد  علا  البــــــاقين 
الـــذين تلقوا الجرعـــة األولا  

 من لقا  الحصبة
 فأل المائة   76ى  األ ا ف  

 فأل المائة 85اليد ف < 
للفتيـــــاا  الم واـــــة  الناـــــــــــــبـــــة 
تـــتـــراو   الـــــــذيـــن  والـــفـــتـــيـــــــات 

أشـــــــــــــير   6أعمـا هم مـا بين  
شــيرا المصــابين افقر    59 و 

 جم عن نق  الحديدالدم النا 
ى  األ ــــــا ف ما مجموعه 

 فأل المائة 26,0

 فأل المائة 29,4الذكو ف 

 فأل المائة 22,8ا ناث 

 فأل المائة 20اليد ف > 

 و ا ة الصحة،بيانات  
 األونروا،

 اليونياف،
 منظمة الصحة العالمية

النظم والخــــدمـــات الصــــــــــــــحيـــة   تحاــــــــــــــين 
ــول إلا األففال   ــين الوصـــ والتغذواة لتحاـــ

 والنااا والمراهقين وىدمتيم

 األونروا،
 منظمة الصحة العالمية،
 برنامج األغذةة العالمأل،

 و ا ة التر ية والتعليم،
 و ا ة الصحة،

 الداىلية،و ا ة  
 و ا ة المياال والري،

 صندود األمم المتحدة للاساا،
 الهركاا،

 وائرة الهؤوا الفلاطينية

 150 150 

ــاــــــــية للنظام التعليمأل   تعزاز القد ة المؤ ــــــ
علا كفــالــة تزواــد الفتيــات والفتيــاا افرإل 
الـمـنـقـطـ    وغـيـر  ــة  الـنـويـيـــــ ــد  الـجـيـــــ الـتـعــلم 

 والمراعأل للمنظو  الجناانأل

150 150  

تحاـــــين قد ات األىصـــــائيين االجتماعيين 
والمعلمين فأل مجـال معـايير إوا ة الحاالت  

 ومن  العنف

167 225 392 

أا يتمت  المراهقوا والهـــباب الفلاـــطينيوا  
ــعفوا االتعليم والميا ات والفرإل   ــتضـ الماـ

 لالنتقال بنجا  من التعلم إلا الكاب

086 1 300 386 1 

تعزاز القد ة المؤ ــــــــــــــاــــــــــــــية ألصــــــــــــــحاب  
ــول   بر الوصــ ــُ ــلحة المعنيين لزااوة  ــ المصــ
المنصــــــــــف إلا ىدمات المياال والصــــــــــر  

اآلمنة والقاو ة الصـــحأل والنظافة الصـــحية  
علا تحمـر تغير المنـات والتأل تركز علا 

 الف ات األ  ر ضعفا

752 150 902 
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نتــائج إفــا  األمم  
ــاوا  للتعـــ ــدة  المتحـــ
التنميــــة   أجــــر  من 

 نتائج اليونياف الماتدامة
مؤشـــــــــرات التقدم الرئياـــــــــية 
 الهركاا الرئيايوا، أفر الهرا ة نواتج البرنامج القطري ا  شاوةة و ائر التحقق وىطوط األ ا  واألهدا 

ف  القطري   البرنامج   نتائج   ااب   ا  شاوةة   الموا و 
(  أ   م )   األىر    والموا و (  ع   م )   العاوةة   الموا و 
 ( المتحدة   الوالةات   ووال ات   اآال  ) 

 المجموع أ و م ع
عدو األففال والهـــــباب الذين          

ةمسنيم الوصـول إلا ىدمات  
 الحماةة االجتمايية الهاملة 

 ) نواا(   1  600ى  األ ا ف  

 ) نواا( 1 800اليد ف 

ــين  تعزاز نظام الحماةة االجتمايية لتحاــــــ
الوصــول إلا الخدمات المتكاملة والهــاملة  
 وا تخداميا لصالح األففال األ  ر ضعفا

835 180 015 1 

 150 150      فعالية البرنامج - 2 
 4 145 1 305 2 840 مجموع الموارد 
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 الجمهورية العربية السورية 

 40، 36، 34، 32، 29-26، 24 -22، 20، 19، 13، 12، 9، 6، 4-2ف المواو اتفاقية حقوق الطفل
 “2030الخطة اال تراتيجية ” و اا ف األولويات الوطنية

 فاليونيسف ةشاركبمنتائج إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 
 ف تحاين إمسانية الوصول المنصف والهامر للجمي  والمأموا إلا الخدمات األ ا ية الجيدة.1

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

األمم  نتــائج إفــا   
ــاوا  للتعـــ ــدة  المتحـــ
التنميــــة   أجــــر  من 

 نتائج اليونياف الماتدامة
مؤشــــــــــــــرات التـقدم الرئياـــــــــــــــية وىطوط 

 الهركاا الرئيايوا، أفر الهرا ة نواتج البرنامج القطري ا  شاوةة و ائر التحقق األ ا  واألهدا 

ف  القطري   البرنامج   نتائج   ااب   ا  شاوةة   الموا و 
(  أ   م )   األىر    والموا و (  ع   م )   العاوةة   الموا و 
 ( المتحدة   الوالةات   ووال ات   اآال  ) 

 المجموع أ و م ع
         
المزاــــد من    -  1 1 أا ةاــــــــــــــتفيــــد 

الالج ين الفلاــــــطينيين، وتحديدا 
المواليــــد واألففــــال الصــــــــــــــغــــا   
ــدمـــــــات   الــخـــــ مــن  والــمـــراهــقـــيـــن، 
األ ــــــا ــــــية المنصــــــفة والهــــــاملة  

 والمأمونة

الناــــــــــــــبة الم واة لألففال ووا  ــــــــــــــن  
 الخاماة الذين ةعانوا من التقّزم

( األ ـــــــــــــــــــــا     12,6(ف  2018ىــــــــ  
 المائة فأل

 فأل المائة 7,6(ف 2025اليد  )
األففـــــال ووا  ــــــــــــــن  معـــــدل وفيـــــات 

 الخاماة
لكـر   23,7(ف  2018ى  األ ـــــــــــــــا  )

 مولوو األ 1000

 تقا ار و ا ة الصحة
الــمــعــلــومـــــــات   إوا ة  ــام  نــظـــــ

 التر واة
 تقا ار اليونياف وشركائيا

ــف تقا ار الحسومة   واليونياـ
 وشركائيا

ــر الج و فلاــــــــــــــطين،  أا ةحصــــــــــــ
ــال   ــد واألففـــ المواليـــ ــاصـــــــــــــــــــة  وىـــ
الصغا  والمراهقين األ  ر عرضة 
للخطر، علا ىدمات أ ـــــــــا ـــــــــية  

 منصفة وشاملة ومأمونة

لجنة التخطي  والتناــــــــيق الدولألا  
العرب   لالج ين  ــة  ــامـــــ العـــــ ا وا ة 

 الفلاطينيينا األونرواا و ا اتف 
 التعليم •
 الصحة •
 ا وا ة المحلية والبي ة •
 الهؤوا االجتمايية والعمر •
المـــــائيـــــة • المنظمـــــات  ا  الموا و 

 غير الحسومية

090 2 870 960 2 
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األمم  نتــائج إفــا   
ــاوا  للتعـــ ــدة  المتحـــ
التنميــــة   أجــــر  من 

 نتائج اليونياف الماتدامة
مؤشــــــــــــــرات التـقدم الرئياـــــــــــــــية وىطوط 

 الهركاا الرئيايوا، أفر الهرا ة نواتج البرنامج القطري ا  شاوةة و ائر التحقق األ ا  واألهدا 

ف  القطري   البرنامج   نتائج   ااب   ا  شاوةة   الموا و 
(  أ   م )   األىر    والموا و (  ع   م )   العاوةة   الموا و 
 ( المتحدة   الوالةات   ووال ات   اآال  ) 

 المجموع أ و م ع
         (   1000لكــــــر    21(ف  2025اليــــــد  

 مولوو األ
د اــالمــدا    المعــدل ا جمــالأل لاللتحــا

 االبتدائية
ــا  ) األ ـــــــــــــــــ ا نــــــاثف 2021ى   (ف 

ــائـــــة والـــــذكو ف    77,11 المـــ   77,1فأل 
 المائة فأل

( ــا   األ ـــــــــــــــــ ا نــــــاثف 2025ى   (ف 
 فأل المائة 95فأل المائة والذكو ف  95

عـدو األميـات واآلاـاا ومقـدمأل الرعـاةـة  
إلييم من ىالل  الــــذين تم الوصــــــــــــــول 
برامج األبوة واألمومــــة المــــدعومــــة من 

 االيونياف
 (ف صفر 2022ى  األ ا  ) 

 120  000(ف  2025اليد  ) 
ناـــــــــبة الاـــــــــساا الذين ةاـــــــــتفيدوا من 

 ىدمات مياال الهرب األ ا ية
 فأل المائة 93(ف 2020ى  األ ا  )

 فأل المائة 95(ف 2025اليد  )

    

 342 30 312     فعالية البرنامج - 2 
 3 302 900 2 402 مجموع الموارد 

 

 


