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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   

  
 الجزائر  

  

 موجز  
ُتقـد  ويققـا البرمـامل الق ري للجزاإر  لل المجلس التنفيـذي  مرا منـاقوــــــــــــــتفـا والموافقـا عليفـا ف   
ــا ـ ا  جمـالـقا مقتر ـا  مبل   اـلدوةة  الحـالـقاع علل أســــــــــــــات عـد  اوعتراام وتتيــــــــــــــمن الويقـقا ميزامـقا   ةشــــــــــــ
 ووة من المواة  األخرىع   8  700  000 ووة من المواة  العا  اع ةهنا  بتوافر األموالع ومبل    7  695 000

 م2027األول/  سمبر    لل كامون  2023ةهنا  بتوافر المساهمات المحد ة المراع للفترة من آذاة/ماةت  
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 األساس المنطقي للبرنامج  

الجزاإر بلد متوســـــــــن الدخي من الوـــــــــرتحا الدمقا  حقل مســـــــــتوى عالقا من التنمقا البوـــــــــرتا وتتمت   - 1
مليون شـــــــبا هم شـــــــباق عموماع  ي  تقي  44 إمكامات كبيرةم وســـــــكان البلد الذين يبل  مجموعفم  وال  

م وتبل  (1)سنا 18ف  الماإا منفم عن   33سنا وتقي أعماة مسبا   29الماإا منفم عن  ف    52,9أعماة مسبا 
ع ف   ين يبل  معدل  2010ف  الماإاع وقد امبفض امبفاضـــــــــــا امقفا منذ عا     1,93معدل الزتا ة ال بقعقا 

 م(2)ف  الماإا( 63,4م وتعقش أغلب السكان ف  المناال الحيرتا )3البصوبا الكل  

م وقــد تراج   لل 2016و    2010ف  المــاإــا بين عــام     3,3وبل  متوســــــــــــــن النمو اوقتصـــــــــــــــا ي   - 2
ع وتعزى ذلك أساسا  2020ف  الماإا ف  عا     4,9قبي أن يتدهوة  لل ماقا   2019الماإا ف  عا   ف  0,8

 ع  ذ زا  2021(م وم  ذلــكع رفرت بوا ة اومتعــا  ف  عــا   19- لل جــاإحــا مرا فيروت كوةومــا ) وفيــد
 ف  الماإام 3,8 جمال  الناتل المحل  بنسبا 

وتوكي الموق  الجمراف  للبلدع وكذلك  دو ه البرتا م  البلدان المجاوةةع عوامي مفيئا لتحقيل اإلمكاماتم   - 3
م وعلل  ( 3) ف  الماإا من  جمال  الناتل المحل    20ف  الماإا من الصـا ةات و    95وتمثي الفيدةوكربومات أ ثر من  

علل مستوى اإلمفاق علل التحوتالت    2021ن صعوبا الحالا اوقتصا  اع فقد  افظت الحكوما اوال عا   الرغم م 
 م  ( 4) ف  الماإاع علل التوال    7,7ف  الماإا و    14,5ف  الماإا و    23اوجتماعقا والتعلقم والصحا عند مسبا  

خع والتصــــــــــــــحرع والمبـاار  والجزاإر بـلد ـقا ـي وشـــــــــــــــبع ـقا ـي ف  معظـمعع معر ا  ـياة تمير المـنا - 4
ال بقعقا الرإقســـــــــقاع  ما ف  ذلك الزوزل والمقيـــــــــاماتم بيد أمع مجفز ف  الوقت مفســـــــــع بفقا ي وانقا فعالا  

 للتصدي ألوجع اليعف من هذا القبييم 

أن الجزاإر تواجـع عـد ا  من التحـدـ ات ف    2019وقـد وة  ف  اوســــــــــــــتعراا الوان  ال وع  لعـا    - 5
ل مواصــلا تحســين ةفاه الســكان وت زاة تقد  محو تحقيل أهدام التنمقا المســتدامام وتوــمي  جفو ها الرامقا  ل

ســـــــــقما   الا   هذه التحد ات الحاجا  لل التنوت  اوقتصـــــــــا ي والتحول ف  مجال ال اقا  ومعالجا الب الاع و
 ا اإلمفاق العا  وكفاءتعم  الوباق والنساء  والحد من الفواةق الجمرافقا واوجتماعقا اوقتصا  ا  وتحسين فعالق

ف  الـماإا   22,6ع امبفض الفقر النـقدي امبـفاضــــــــــــــا  ملحورا ع من  2011 لل عا     1990ومن عا    - 6
م ويما  اجا  لل مواصـــــــــلا جفو  الحد من الفقر المتعد  األ عا  ف  صـــــــــفوم األافال (5)ف  الماإا  5,5 لل 

ع وذلك  2019ف  الماإا ف  عا    18ســــناع والذي بل   ســــب التقديرات   25والوــــباق الذين تقي أعماةهم عن  
ــعقا  لل التبمقئ من آياة جاإحا كوفيد   علل هذه الفئام ومعدل الفقر المتعد  األ عا  ف  صــــــــــــفوم 19-ســــــــــ

ــقا الت   ــبا ألولئك الذين  عقوــــــون ف  المناال الرتمقاع أو ف  األســــــر المعقوــــ ــباق أعلل  النســــ األافال والوــــ

__________ 

 م2019الديوان الوان  لإل صاإقاتع  (1) 
 م2019الديوان الوان  لإل صاإقاتع  (2) 
 م2019الجزاإرع اوستعراا الوان  ال وع ع  (3) 
 م2021وزاةة المالقاع  (4) 
 م2011الديوان الوان  لإل صاإقاتع  (5) 
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ف  الماإا(    27,6 عولفا شـبا ذو مسـتوى تعلقم  منبفضع أو  النسـبا ألولئك الذين  عقوـون ف  الجنوق )
 م(6)ف  الماإا( 22,5وف  الفياق العلقا الوس ل )

ــ - 7 ــون ف  مبقمات الالجئين ف  ومن أ ثر الفئات ضــ ــحراوتون الالجئون الذين  عقوــ عفا  األافاُل الصــ
 عامام   45تندوم )جنوق غرق الجزاإر( منذ ما  قرق من  

و ـافظـت الجزاإر علل تـقد  قوي ف  الحـد من وفـقات األاـفال واألمفـاتم فـقد امبفض معـدل وفـقات   - 8
م وامبفض معدل  2019و    1999 قا بين عام  وو ة    100  000وفاة لكي   48,5 لل    117,4األمفات من  

ع لكـنع و يزال  مـثي  2019و    2013وو ة  ـقا بين عـام     1  000وـفاة لكـي    12 لل    16وفـقات الموالـيد من  
م وكامت معدوت وفقات الرضـــ  والمواليد أعلل ف  من قا الوـــمال  (7)ف  الماإا من وفقات الرضـــ    70أ ثر من 

ف  المــاإــا   16و    23وو ة  قــاع علل التوال (ع وف  الجنوق )   1  000المــاإــا لكــي  ف     18و    24الوــــــــــــــرق  ) 
لكــي   17و    23وو ة  قــاع علل التوال (ع كمــا كــامــت أعلل لــدى الُبمس األفقر من الســــــــــــــكــان )   1  000 لكــي 

 لل   2013ف  الماإا ف  عا     83,1 قاع علل التوال (م وامبفض معدل التحصـين الكامي من    وو ة  1 000
م وُتعزى ذلك  لل أســـــباق منفا ســـــلوكقات الوالدين وتر  همع وضـــــعف ســـــلســـــلا  2019ف  الماإا ف  عا   61

جلت أ مل معدوت   ــُ ــعيدين المركزي والمحل م وســـ ــين الموســـــ  علل الصـــ ــوء   اةة برمامل التحصـــ اإلمدا ع وســـ
ــ ل ) ــاق العلقا الوســـــ ــين الكامي ف  مناال الفيـــــ ــكان    ف  الماإا( ولدى الُبمس األفقر 31التحصـــــ من الســـــ

ف  الماإا   25,5ف  الماإا(م وو يزال معدل الرضاعا ال بقعقا البالصا منبفيا  جداع وتن اةتف  من    47,4)
ف  المـاـإا من األاـفال   12,8م وتعـام  من زـتا ة الوزن  2019 لل عـا    2013ف  المـاـإا من عـا    28,7 لل  

ف  الماإا ف  من قا    15ا الومالقا الوس ل و ف  الماإا ف  المن ق  15,4سنوات )  5الذين تقي أعماةهم عن 
 الومال المرب (م

ــبا األافال الذين تتراوب أعماةهم بين  - 9 ــنوات والذين  ســــــــــيرون علل ال رتل   4و  3واةتفعت مســــــــ ســــــــ
م  ( 8)2019  و  2013ف  المـاإـا بين عـام     77ف  المـاإـا  لل    72الصــــــــــــــحقا لتحقيل  مكـامـاتفم الكـاملـا من  

ــبا مئوتا لدى األافال الذين  عقوــــــون ف  المناال الحيــــــرتا   أن هناك تفاوتاتع بيد  ي  ُتســــــجي أعلل مســــ
ــتوى التعلقم الثاموي ) 80) ــلت أمفاتفم علل مســــــ ف  الماإا( أو أعلل   80,2ف  الماإا(ع واألافال الذين  صــــــ

  الماإا(م  ف 91ف  الماإا(ع واألافال الذين التحقوا ببرامل التعلقم قبي اوبتداإ  ) 83,7المســــــــــــــتوى ) هذا من
ف  الماإا من األافال الذين تتراوب أعماةهم    38,2ومن  ي  النماءع و  ســــير علل المســــاة الصــــحقا ســــوى 

ــنوات ممن  عامون من  عاقات ورقمقام وو يلتحل  التعلقم قبي اوبتداإ  ســــــــوى   4و  3بين  ف  الماإا   14ســــــ
ف  الماإا من األافال الذين    78,1حل  وال  شفرام وقد الت  59و  36من األافال الذين تتراوب أعماةهم بين  

 سنوات  مدةسا تحييرتام 5و  4تتراوب أعماةهم بين 

ومكن اوســتثماة العا  من تحســين  مكامقا الحصــول علل التعلقم والحد من أوجع عد  المســاواة بين  - 10
ف  الماإا   96,9 ع بل  صــــــــــاف  معدوت الحيــــــــــوةع وفقا لوزاةة التربقا الوانقاع2019الجنســــــــــينم فف  عا   

__________ 

 (6) National Economic, Social and Environmental Council, “Child and youth well-being” (2019). 
 م2019البقامات المتعلقا  الصحا والتمذ ا والتعلقم والمماةسات التأ يبقا مأخوذة من المسا العنقو ي المتعد  المؤشراتع  (7) 
لمتعد  المؤشــــرات الســــا تع  ىقس مســــتوى مماء مؤشــــر النماء ف  مر لا ال فولا المبكرةع الذي  حســــب  اســــتبدا  المســــا العنقو ي ا (8) 

 األافال من  ي  اإللما   القراءة والكتا ا والحساق والنماء البدم  واوجتماع  العااف م
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ــ ا والثاموتاع علل التوال   51,1ف  الماإا و    85,0 و م واألافال  (9)ف  الماإا ف  المداةت اوبتداإقا والمتوسـ
الذين  عقوـــون ف  مناال الجنوق والفيـــاق العلقا الوســـ ل هم األ ثر عرضـــا لالمق ا. عن الدةاســـام فف   

ــاع ووافي معرضـــــين لب  600  000ع كان ما  قرق من  2019عا    ســـــقما األافال    ر اومق ا. عن الدةاســـ
الذين ينتمون  لل األســـــر المعقوـــــقا الرتمقا واألشـــــد فقرا ع والفتقان ف  المداةت الثاموتا واألافال الذين  عامون  
من  عاقات ورقمقام وهناك تحد ات تتعلل بزتا ة الحاجا  لل تدةتب المعلمينع ســواء التدةتب األول  أو أيناء 

ــاع وتحســـــــــين الروا ن بين  البدماع وت عزتز قدةة مظا  التعلقم علل التبمقئ من مباار اومق ا. عن الدةاســـــــ
 التعلقم العا  والتدةتب المفن م

المتعلل  حما ا ال في الفيئَا الوانقا لحما ا وترققا ال فولا    12-15القامون ةقم  وقد مكن صــــــدوة - 11
ق اعا   16 في ومن  موـاء لجنا تنسيل  اإما تيم من تبصـقا ةقم مجام  لإلبال  عن امتفا ات  قوق ال

وزاةتا  لل جامب المديرتا العاما لألمن الوان ع والدةك الوان ع وممثل  المجتم  المدم ع وهو ما ســـــــــــــقعزز  
 التنسيل بين الق اعات ف  مواجفا التحد ات الق اعقام  

ــباق )الذين تتراوب أعماةهم بين  - 12 ــنا(ع الذين  مثلون ما  قرق من   24و  15وتواجع المراهقون والوــ ســ
ع تحد ات ف  اومتقال من مر لا الدةاســـا أو التدةتب المفن   لل ســـوق العميم  (10)ف  الماإا من الســـكان 14

ســــــــــــــنـا عـاالون عن العمـي    24و    16ف  المـاإـا من الوــــــــــــــبـاق الـذين تتراوب أعمـاةهم بين    26,9فـالواق  أن  
ــاء( و ف  ا  45,1ف  الماإا من الرجال و   23,6) ف  الماإا من الوـــــــــباق الذين تتراوب   26,2لماإا من النســـــــ

ف  الماإا   32,1ف  الماإا من الرجال و    20,4سنا غير ملتحقين  التعلقم أو العمي )  24و  15أعماةهم بين 
 من النساء(م

وتمكن اســـــتبالة ياليا  ةوت ةإقســـــقا من تنفيذ البرمامل الق ري الســـــابلع وذلك اســـــتنا ا  صـــــفا  - 13
ــتركم والدةت  خا ــات الق اعقا والتحليي الق ري الموــ ــتعراضــ ــف المدة واوســ ــتعراا منتصــ ــا  لل متاإل اســ صــ

األول هو الحاجا  لل تحسين  متاج البقامات والتحليالت القاإما علل األ لا فقما يتعلل برفاه األافال والوباق  
ــين ففم التفاو  ــكي منفج   مرا تحســـ ــتبدا  هذه البقامات والتحليالت  وـــ ــامي  لل واســـ ــول الوـــ تات ف  الوصـــ

والدةت الثام  هو البدمات اوجتماعقا العالقا الجو ةع وتعزتز جفو  الدعوةع وتوجقع وضــــــــــ  الســــــــــقاســــــــــاتم  
اإللكترومقاع  ســجالت التلىقا الحاجا  لل تحســين ما اوةه األافال والوــباق خالل الدوةة من  لول ةقمقا واعدة ) 

ال فيع وما  لل ذلك( وتوســــق  م اق هذه الحلولع من خالل شــــرا ا وتحديد الموق  الجمراف  لمؤســــســــات  ما ا 
ســقما م  األوســاط األ ا  مقام والدةت الثال  هو ضــروةة تعزتز تعاون اليومقســف تدةتجقا م  كقامات  معززةع و 

 األمم المتحدة األخرى للمي   التعجيي  اوستفا ة من أوجع التآزة والنتاإل لصالا األافال والوباقم 

وســيتألف البرمامل من خمســا عناصــر ُتحد  ف   ااة عملقا توــاةكقا تيــم جمق  الوــركاءع وه     - 14
)أ( صــــــــحا ال في وتمذيتع  )ق( تعلقم المراهقين ومما هم  )ج(  ما ا ال في  ) ( الســــــــقاســــــــات اوجتماعقا   

 فعالقا البراملم )ه(

 

__________ 

 م2019وزاةة التربقا الوانقاع البقامات اإل اةتاع  (9) 
 م2019الديوان الوان  لإل صاإقاتع  (10) 
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 األولويات البرنامجية والشراكات  

ري م  أهدام التنمقا المســـــــــتداماع والب ا اوســـــــــتراتقجقا لليومقســـــــــف للفترة يتماشـــــــــل البرمامل الق  - 15
الت  تيــــــــــــــ  الـعداـلا اوجتـماعـقا ف     2024-2021ع وـكذـلك ة ـتا خ ـا عـمي الحكوـما للفترة 2022-2025

ــل البرمامل م   ااة األمم المتحدة للتعاون من أجي التنمقا  ــمقم األولوتات الوانقا والق اعقام كما يتماشـــ صـــ
) ااة التعاون(ع من خالل تعزتز الموــاةكا ف  النتاإل اوســتراتقجقا المتعلقا    2027-2023تداما للفترة المســ

ــقات لجنا  قوق ال في   ــباق والحوكمام وتأخذ ف  اوعتباة توصــــــــ  البدمات اوجتماعقا العالقا الجو ة والوــــــــ
توـــرتع  والتنظقم  المتســـل م   م وســـقعمي علل تنفيذ اإلااة ال2012ومال ظاتفا البتامقا الصـــا ةة ف  عا   

اتفاققا  قوق ال في واولتزامات العالمقا األخرىم وسـقسـفم البرمامل أ يـا ف  تسـرت  تحقيل اليومقسـف للنتاإل 
ســـقما ف  مجاوت التعلم والمفاةاتع والرعا ا الصـــحقا األولقاع   ف  من قا الوـــرق األوســـن وشـــمال أفرتىقاع و

 والحما ا اوجتماعقام

ــتع  -   16 مي اليومقســــف م  فرتل األمم المتحدة الق ري ف  مجاوت بناء القدةات الوانقاع وتمتاج وتحليي وســ
ــتراتقجقا المتعد ة   ــاعد الوـــرا ات اوسـ ــتسـ ــينم وسـ ــاواة بين الجنسـ ــباقع واوبتكاةع والمسـ ــأن  شـــراك الوـ البقامات  وـ

 قيل النتاإل لألافال والمراهقينم  الجوامب والتعاون فقما بين بلدان الجنوق والتعاون الثالي  علل تعزتز تح 

ــتفا ة واألولوتات المحد ة م  الوــــــركاءع  حســــــب مظرتا التميير الت   قو   - 17 وم  مراعاة الدةوت المســــ
   ذاعليفا البرماملع 

اسُتبدمت البقامات والتحليالت المصنفا استبداما فعاو لالسترشا  بفا ف  وض  سقاسات  )أ( 
 ال والمراهقين   وبرامل تراع  مساإي األاف

ــحقا  )ق(  ــعات علل خدمات الرعا ا الصـــ ــاء الحوامي والمرضـــ ــماة والنســـ ــي األافال الصـــ  صـــ
 الكافقا والعالقا الجو ة  

ُأتقحت فرة أفيــــي تمكن األافال والمراهقينع  من فيفم ذوو او تقاجات الباصــــاع من  )ج( 
 التعلم وتنمقا المفاةات من أجي تعزتز مواةكتفم ف  الحقاة اوجتماعقا واوقتصا  ا والمدمقا  

 تمت تقوتا مظا   ما ا ال في  مرا تعزتز الوقا ا واإل الا والتدخي المبكر  ) ( 

تم تعزتز أ اء برامل الحما ا اوجتماعقا وقدةتفا علل الصــمو ع وتيــمينفا عنصــرا  يتعلل  )هـ( 
 سنواتع   6 األافال الصماة  ون سن  

ســــــــيتمت  جمق  األافال والمراهقينع فتقات وفتقاما ع تمتعا كامال   حقوقفم وتحققون  مكاماتفم للمســــــــاهما  عندإذ 
 فئا فاعلامف  التنمقا اوجتماعقا اوقتصا  ا بوصففم 

واوفتراا الــذي  قو  علقــع البرمــامل هو أن الحكومــا ســــــــــــــتع   األولوتــا لتقوتــا اوســــــــــــــتثمــاةات  - 18
اوجتماعقا العا لا من أجي تحقيل أهدام التنمقا المســـــتداما المتعلقا  ال فيع وتعزتز قدةات الســـــكان والنظم  

 معلل التصدي لألوبئا/الجواإا والصدمات اوجتماعقا واوقتصا  ا

ــتراتقجقات   -   19 ــات واوسـ ــقاسـ ــمم  حي   كون ذا م اق وان  من  ي  الدعوة و عم السـ وهذا البرمامل مصـ
والبرامل الرامقا  لل تفيئا بيئا مالإما لل فيم وســــــقســــــفم ف  الجفو  الوانقا المبذولا ف  المناال ذات األولوتا  

 من أوجع التآزة بين العناصرم    ف  من قت  الجنوق والفياق العلقا لتحقيل أقصل قدة من اوستفا ة 
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وسـُت بل اسـتراتقجقات التميير التالقا  )أ( بناء القدةات المؤسـسـقا لدعم تنفيذ سـقاسـات واسـتراتقجقات  - 20
شــــــــــــــامـلا وقا ةة علل الصــــــــــــــمو  تراع  ا تـقاجات ال ـفي  )ق(  مـتاج البـقامات وتحليلـفا وتجراء البحو  وت اةة 

تصال من أجي األافال  )ج( تنمقا أوجع التآزة والبرمجا الموتركا بين  المعاةم ألغراا أمو ا الدعوة واو
ــلوك اوجتماع  من أجي النفوا   الق اعاتع وو ســــــقما ف  المناال الجمرافقا ذات األولوتا  ) ( تميير الســــ

بتميير الســــــــلوك والتواصــــــــي م  الوــــــــباق وعمو  النات  )ه( تعزتز الوــــــــرا ات بين الق اعين العا  والباة  
 تكاةات ف  هذين الق اعينمواوب

ــتنا ا  لل متاإل  - 21 ــاواة بين الجنســـين ســـما موـــتركا بين جمق  المجاوت البرمامجقام واسـ ــتكون المسـ وسـ
ع الذي شـد  علل تعزتز مراعاة المنظوة الجنسـام ع سـقع   البرمامل  2018اسـتعراا البرامل الجنسـامقا لعا  

 والمي  بتعزتز مواةكتفم المدمقام  األولوتَا لتنمقا مفاةات المراهقين والوباقع

 
 صحة الطفل وتغذيته   

ســتســاهم اليومقســف ف  المجاوت ذات األولوتا المتعلقا  الصــحا والمحد ة ف  خ ا عمي الحكوما   - 22
ع والت  تفدم  لل تســرت  وتيرة الحد من وفقات المواليد ووفقات األمفاتم وســتســاهم ف   2024-2021للفترة 

ــتراتقجقا   3 و 2تحقيل الفدفين  ــتداما والنتقجا اوســـــ من مواتل  ااة األمم المتحدة  3من أهدام التنمقا المســـــ
 م2027-2023للتعاون من أجي التنمقا المستداما للفترة 

وســــيدعم البرمامل تعزتز مظم الصــــحا من خالل التب قن اوســــتراتقج  واإل اةة القاإما علل النتاإل  - 23
 ة البرامل الوانقا المتعلقا  صــــــــــحا األ  وال في وقدةتفا علل الصــــــــــمو م  وتمتاج األ لا لدعم اســــــــــتعراا جو 

وســــتدعم اليومقســــف ما يل   )أ( تو يد خدمات الرعا ا  )ق( اســــتعراا وتحدي  برمامل الصــــحا المدةســــقا  
)ج( تعزتز الصــحا النفســقا لدى األافال والمراهقين  ) ( وضــ  اســتراتقجقا وانقا جديدة للقيــاء علل امتقال 

ع  19-وت مقا المناعا البوــــــرتا من األ   لل افلفام واســــــتنا ا  لل الدةوت المســــــتفا ة من جاإحا كوفيدفير 
ســــــيواصــــــي البرمامل  عم مظا  معلومات الصــــــحا وقدةتع علل ةصــــــد  اوت ال واة  الصــــــحقا والتأهب لفا  

 والتصدي لفام

ــين الموســـــ  من خالل التقيقمع - 24 ــتعزز اليومقســـــف   اةة برمامل التحصـــ ــاإقا   وســـ ــتقصـــ والدةاســـــات اوســـ
األمثروبولوجقاع وتدةتب العاملين ف  ق ا. الصـحاع والتميير المسـتمر ف  السـلوك اوجتماع ع    -اوجتماعقا 

ــف ف  تعزتز مظا   فب اللقا ات  التبرتد   وو ــاهم اليومقسـ ســـقما ف  من قت  الجنوق والفيـــاق العلقام وســـتسـ
 ام وتوجق  التحصين من خالل التوعقا اوجتماعق

ز الجفو  الرامقا  لل تحســين الرعا ا التمذوتا للرضــ  واألافال الصــماة عن ارتل ما يل    - 25 وســتعز 
ي  وـاةك   )أ( تحدي  اوسـتراتقجقا من أجي توـجق  الرضـاعا ال بقعقا البالصـا  )ق( وضـ  اسـتراتقجقا تواصـُ

   المدم  والق ا. الباةم  فيفا جمق  أصحاق المصلحاع  من فيفم الوالدان واألسر ومنظمات المجتم

ــماة   -   26 ــاعد أوجع التآزة م  كقامات اليومقســـــف األخرى علل تعزتز تلبقا ا تقاجات األافال الصـــ ــتســـ وســـ
والمراهقين من منظوة متعد  الق اعاتع مما  مك ن من تحســــــــين بيئا التعلم ف  المداةتع وتوفير ةعا ا أفيــــــــي 

 صن  القراة من خالل تحليالت الميزامقا وغيرها من التحليالتم   لألافالع  من فيفم ذوو اإلعاقاع وتوجقع عملقا 
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ــقاع  ما ف  ذلك منظما   - 27 ــداســ وتوــــمي شــــركاء البرمامل وزاةة الصــــحا وكقامات الوــــرا ا الصــــحقا الســ
الصــــحا العالمقاع وبرمامل األمم المتحدة الموــــترك المعن   فيروت مقا المناعا البوــــرتا/اإليدزع وصــــندوق  

 للسكانم األمم المتحدة

 
 تعليم المراهقين ونماؤهم   

ســـــــــــــــتدعم اليومقســــــــــــــف اإلجراءات ذات األولوتا الت  تتبـذها الحكوما ف  ق ـا. التعلقم  تل تتوفر   - 28
لألافال والمراهقينع وو ســــقما من  عقش منفم أوضــــاعا هوــــاع فرة أفيــــي للتعلم وت وتر مفاةاتفم  مرا  

ــاةكتفم ف  الحقاة اوجتماعق ــين موــــ ــر ف  تحقيل  زتا ة تحســــ ــفم هذا العنصــــ ــقســــ ــا  ا والمدمقام وســــ ا واوقتصــــ
ــتداما والنتقجا اوســـــــــتراتقجقا   4 الفدم من مواتل  ااة األمم المتحدة للتعاون من   3من أهدام التنمقا المســـــــ

 أجي التنمقا المستدامام

وســـــــققد  البرمامل الدعم التقن  من أجي )أ( تعزتز توفير التعلقم قبي اوبتداإ  بوصـــــــفع اســـــــتراتقجقا   - 29
لتحســـــــــــــين التعلم  )ق( وضـــــــــــــ  مظا  وان  لىقات متاإل التعلمع من خالل بناء قدةات مورف  ق ا. التعلقم 

ا والتصـــــــــــــدي لعع  المعنيين ف  مجال ققات متاإل التعلم  )ج( تفعيي ســـــــــــــقاســـــــــــــا من  اومق ا. عن الدةاســـــــــــــ
ــاء مظا  للتعلم عن  عد لفاإدة األافال   ف   ما ــا والتدةتب  ) (  موـــ ذلك آلقات اإلصـــــالب والعو ة  لل المدةســـ

 والمراهقين ف  المناال الرتمقا والناإقام

ــتعزز اليومقســــــــف القدةات ف  مجال   اةة مظا  التعلقم عن ارتل تقد م الدعم لما يل   )أ( ةف   - 30 وســــــ
المعلومــات اإل صـــــــــــــــاإقــا  مــا  كفــي اتبــاذ قراةات قــاإمــا علل األ لــا  )ق( قــدةات التب قن    مســــــــــــــتوى مظــا 

اوســـــتراتقج  والتحليي واإل اةة القاإما علل النتاإل  )ج( ت وتر التعلقم عن  عد لتعزتز قدةة مظا  التعلقم علل  
 الصمو  ف  أوقات األزماتم

قا المفاةات الحقاتقا من خالل التعلقم والتدةتب  وســــيدعم هذا العنصــــر تصــــمقم وتجرتب برمامل لتنم - 31
المفن  للمراهقينم وسـيدعم ت وتر المنصـات الرقمقا واوبتكاة لنوـر محتوى التدةتب  وـأن المفاةات الوـاملام  

 سقما الفتقاتع وتعزتز مواةكتفم المدمقام وسيتم تعزتز اإل ماج المفن  للمراهقينع وو

ناصـــر البرمامجقا األخرى لليومقســـف أســـاســـقا لتحقيل النتاإل المتوقعام  وســـتكون أوجع التآزة م  الع - 32
وســتوــمي هذه الجفو ع علل ســبيي المثالع التنســيل  وــأن التحليالت ف  مجال  التموتي العا  للبرامل المتعلقا  
   األافال والتعلقم الوــــامي للجمق م وباإلضــــافا  لل ذلكع ســــتدعم تدخالت تميير الســــلوك اوجتماع  عنصــــرَ 

 التعلقم فقما يتعلل بتميير المماةسات والمواقف وزتا ة اإل الا  لل برامل التدةتب المفن م 

ــامن الوان    - 33 ــتدعم اليومقســـف وزاةَة التربقا الوانقا  ووزاةة التكوتن والتعلقم المفنيين  ووزاةة التيـ وسـ
ق والرتاضــاع والمجتم  المدم  من أجي  واألســرة وقيــا ا المرأة  ووزاةة الوــؤون الدينقا واألوقام  ووزاةة الوــبا

تعزتز آلقات التنسيل بفدم توفير مزتد من فرة التعلم لألافال والمراهقينع  من فيفم ذوو اإلعاقام وستكون  
الجفات الوــرتكا الرإقســقا األخرى ه  منظما األمم المتحدة للتربقا والعلم والثقافا )اليومســكو(ع ومكتب العمي  

 م المتحدة اإلمماإ ع وبرمامل األمم المتحدة للبيئام الدول ع وبرمامل األم
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 حماية الطفل   

ــمان تزوتد األافال والمراهقينع  من فيفم  - 34 ــر ف  الجفو  الوانقا الرامقا  لل ضــ ــفم هذا العنصــ ــقســ ســ
 5األهدام  ذوو او تقاجات الباصــــــــــاع بنظا   ما ا متكامي  عزز الوقا ا والرعا ام وتتماشــــــــــل البرمامل م   

ــتداما والنتقجا اوســـــتراتقجقا    16و   8 و من مواتل  ااة األمم المتحدة للتعاون من   2من أهدام التنمقا المســـ
 م 2012أجي التنمقا المستداما وتوصقات لجنا  قوق ال في الصا ةة  ير تقد م التقاةتر الدوةتا للجزاإر لعا  

ت التالقا  )أ( التنسـيل بين مبتلف الجفات الفاعلاع  وسـتعزز اليومقسـف القدةات الوانقا ف  المجاو - 35
وو ســــــــــــــقمـا من خالل  عم اللجـنا الموــــــــــــــتركـا بين الق ـاعـات الـتا عـا للفيـئا الوانـقا لحمـاـ ا وترقـقا ال فوـلا   

ــاء مظا  معلومات عن  الا األافال  )ج( تدةتب المســــؤولين   )ق( جم  وتحليي البقامات اإل اةتا  مرا  موــ
ــاإ  ومنظمات المجتم  المدم م  عن  ما ا ال فيع   ــقما فقما يتعلل  البدمات اوجتماعقا والنظا  القيـــ وو ســـ

 وسُققد  الدعم للتبا وت الثاليقا والتعاون الثالي  لالستفا ة من أفيي المماةسات الدولقام

  وســــــــــــُتســــــــــــفم أوجع التآزة م  تميير الســــــــــــلوك اوجتماع  ف  تعزتز المعايير اوجتماعقا اإل جابقا - 36
يتســل م  الســقاق الوان ع علل محو  عزز  ما ا األافال والمراهقين وتكفي موــاةكتفم من خالل ما يل    ما

)أ( وضـــــ  برمامل لتثىقئ الوالدين  )ق( بناء قدةات األخصـــــاإيين اوجتماعيين والوـــــباق ف  مجال المفاةات  
 القابلا للنقيم

ن ارتل تسـبير الوـرا ا بين اليومقسـفع والفيئا وسـقسـتفيد البرمامل من عنصـَري التعلقم والصـحاع ع - 37
ــا ي واوجتماع  والبيئ ع من أجي التســــــرت  بوتيرة  الوانقا لحما ا وترققا ال فولاع والمجلس الوان  اوقتصــــ

 تحقيل أهدام التنمقا المستداما المتعلقا  ال فيم

يئا الوانقا لحما ا وترققا والجفات الوـــــرتكا ف  هذا العنصـــــر ه  الفقا ي الحكومقاع وو ســـــقما الف - 38
ال فولا  ووزاةة التيامن الوان  واألسرة وقيا ا المرأة  ووزاةة العدل  ووزاةة التكوتن والتعلقم المفنيين  ووزاةة 

 الوؤون الدينقا واألوقام  ووكاوت األمم المتحدة األخرى  ومنظمات المجتم  المدم م

 
 السياسات االجتماعية   

ــاهم هذا الع - 39 ــقســ ــمقم ســ ــ  العدالا اوجتماعقا ف  صــ ــر ف  تحقيل ة تا  كوما الجزاإر الت  تيــ نصــ
ع  ما ف   2030التنمقاع وف  تحقيل األهدام ال وتلا األجي المعتمدة ف   ااة خ ا التنمقا المســـــتداما لعا   

ـــتداـماع الـماـ ا  1ذـلك خفض مـعدل فقر األاـفال  مـقداة النصــــــــــــــف )الـفدم   (ع  2-1من أهـدام التنمـقا المســــــــــــ
(ع والنتقجتان  3-1ع الما ا 1)الفدم    2030حقيل تم قا شـــــاملا لألافال  الحما ا اوجتماعقا  حلول عا  وت

 من مواتل  ااة األمم المتحدة للتعاون من أجي التنمقا المستدامام 3و  2اوستراتقجيتان 

صـــــــــــــــا ي ومن خالل التعـاون م  الجفـات الوــــــــــــــرتكـا الوانقـاع  مـا ف  ذلـك المجلس الوان  اوقت - 40
واوجتماع  والبيئ ع واإل اةات الوزاةتاع ومرا ز البحو  الت   حتمي أن توـاةكع سـيدعم هذا العنصـر الىقات  
والتحليي المنتظمين للفقر المتعد  األ عا  ف  صــــــــــــفوم األافال والمراهقين من أجي اســــــــــــتبدا  متاإل الىقات  

   ن ممن هم ف  أوضا. هواموالتحليي ف  جفو  الدعوة المبذولا لصالا األافال والمراهقي

ــتداما والمراعقا لألافال  ون   - 41 ــات الحما ا اوجتماعقا المسـ ــقاسـ ــين خقاةات سـ ــيدعم البرمامل تحسـ وسـ
ــن   ــبيي بناء القدةة علل مقاوما   6ســــ ــا  ا وال بقعقا ف  ســــ ــُتؤخذ ف  اوعتباة المباار اوقتصــــ ــنواتم وســــ ســــ

لقـا والجمـاعـات المحلقـا والتفيئـا العمرامقـاع ســــــــــــــيـدعم  الصـــــــــــــــدمـاتم وبـالتعـاون م  وزاةة المـالقـا ووزاةة الـداخ
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العنصــر بناء القدةات علل الصــعيدين المركزي والمحل  من أجي وضــ  ميزما مراعقا لل في تفيــ   لل  هذا
وضـ  سـقاسـات ق اعقا أ ثر فعالقا وكفاءةم وسيتم التروتل لتميير السلوك اوجتماع  من أجي تعبئا الجفات 

المحلقا وتموــــاء منصــــا للتعاون بين الســــل ات المحلقاع ومنظمات المجتم  المدم ع وعمو  الجمفوةع  الفاعلا 
 واألافال والمراهقينم

وسـققو  هذا العنصـر بتعبئا شـبكا هاما من الوـرا ات والتحالفات اوسـتراتقجقا م  وزاةة المالقاع ووزاةة  -   42
وبرـمامل األمم المتحـدة اإلممـاإ ع والمنظمـات المتعـد ة األارامع    اـلداخلـقا والجمـاعـات المحلـقا والتفيـئا العمرامـقاع 

  ما فيفا البنك الدول ع ومنظمات المجتم  المدم ع والحكومات ف  سقاق التعاون فقما بين بلدان الجنوقم 

 
 فعالية البرامج    

ب قنع  ســـــــيوفر هذا العنصـــــــر  عما شـــــــامال لعدة ق اعات  النســـــــبا لجمق  البرامل ف  مجاوت الت - 43
والرصــــــد والتقيقمع والتنســــــيلع وضــــــمان الجو ةع من أجي تحقيل النتاإل لصــــــالا األافالم وتوــــــمي ذلك تعبئا 
المواة ع والدعم التوـــميل  للبراملع  ما ف  ذلك البرمامل اإلمســـام  ألافال الالجئين الصـــحراوتين ف  مبقمات  

المنظوة الجنســـــام ع وجفو  الدعوة واوتصـــــالع  تندومع وتمتاج البحو  والبقاماتم وتكفي أ يـــــا  تعمقم مراعاة  
 والتعاون م  وكاوت األمم المتحدة األخرى والورا ات األخرى المتعد ة الجوامب لتعزتز موعقا النتاإلم 

ز قدةات الوـــــــــركاء المنفذين ف  مجال - 44 النفل المنســـــــــل للتحوتالت النقد اع والتقيقمع واإل اةة  وســـــــــُتعز 
 والتأهب لحاوت ال واة ع بفدم تعزتز األ اء العا مالقاإما علل النتاإلع  

وســـتواصـــي اليومقســـف أ يـــا عملفا اإلمســـام  لصـــالا الالجئين الصـــحراوتين ف  تندوم وأافالفمع   - 45
ــيدعم البرمامل ما يل     ــقا األمم المتحدة لوـــــؤون الالجئين وبرمامل األغذ ا العالم م وســـ ــرا ا م  مفوضـــ  الوـــ

لقم شـــــــــــــامي وعال  الجو ة من خالل  عم مظا  التعلقم الرام   لل تنفيذ جمق    صـــــــــــــول األافال علل تع )أ(
الوــــركاء لالســــتراتقجقا البمســــقا  )ق( خدمات صــــحا األ  وال في والتم قا  التحصــــينم وســــتقد  اليومقســــف  

 أ يا  الدعم الفن  لتلبقا او تقاجات التمذوتا لألافال الالجئين الصحراوتينم  

 إلمسام  ف  جمق  عناصر البرماملموقد أ ِمل البرمامل ا 

 
 جدول موجز للميزانية   

 ) آوم  ووةات الوو ات المتحدة( 
 المجمو. المواة  األخرى  المواة  العا  ا  عنصر البرمامل 

 039 3 500 1 539 1 صحا ال في وتمذيتع    
 106 6 500 4 606 1 تعلقم المراهقين ومما هم

 407 2 000 1 407 1  ما ا ال في 
 240 2 768  472 1 السقاسا اوجتماعقا 

 603 2 932  671 1 فعالقا البرامل
 395 16 700 8 695 7 المجموع 
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 إدارة البرنامج والمخاطر  

ســــــتوــــــاةك اليومقســــــف ف  اللجنا التنفيذ ا إلااة األمم المتحدة للتعاون من أجي التنمقا المســــــتداما  - 46
األفرـقا التنفـيذـ ا اـلداخلـقاع  مـا ف  ذـلك أفرـقا البرـمامل وأفرـقا العملـقاتم وســــــــــــــتعمـي  وف     2027-2023للفترة 

ــاةك ف  األفرقا المعنقا  النتاإل وتقســـــر تحقيل النتقجا  اليومقســـــف م  فرتل األمم المتحدة الق ريع  حي  توـــ
 المتعلقا  عنصر التنمقا البورتا واوجتماعقا ف   ااة التعاونم 3اوستراتقجقا 

ــات   - 47 ــرا ا وتعبئا المواة  علل أســـــ ــتراتقجيتفا للوـــــ ــتنفذ اليومقســـــــف اســـــ ولتأمين المواة  البرمامجقاع ســـــ
التواصـــــــي الفعال القاإم علل األ لا واإلبال  العال  الجو ةم وباإلضـــــــافا  لل المواة  العا  اع ســـــــُتمكن المواة   

 ي اإلمسام  ف  تندومم المعبأة لحاوت ال واة  من  عم اوستجا ا لحاوت ال واة  وكذلك العم

ــميلقاع  - 48 ــيدعم البرمامل التحليي المنتظم للمباار وتنفيذ آلقات   اةة المباار البرمامجقا والتوـــــــــــ وســـــــــــ
وآلقات مراقبتفا الداخلقا والتبمقئ من  دتفام وســـــــــيتم العمي علل  شـــــــــراك الوـــــــــركاء الوانيين عن كثب ف   

وزاةة الوــؤون الباةجقا  ا علل النتاإلم وســتتولل التنســيل  العا مبتلف مرا ي التنفيذ وفقا لمبا   اإل اةة القاإم
 والجالقا الوانقا  الباةجم  

وتحد  ويققا البرمامل الق ري هذه مســـــــــــاهمات اليومقســـــــــــف ف  النتاإل الوانقاع وه   مثا ا الو دة  - 49
ــاءلا أما  المجلس التنفيذي  وـــــأن مدى مالءما النتاإل والمواة  المبصـــــ صـــــا للبرمامل علل  األســـــاســـــقا للمســـ

المســـــتوى الق ريم وتر  ف  الســـــقاســـــات واإلجراءات البرمامجقا والتوـــــميلقا للمنظما وصـــــف لجوامب مســـــاءلا 
 المديرتن علل الصعيدين الق ري واإلقلقم  وعلل صعيد المقر فقما  بتا  البرامل الق رتام

 
 الرصد والتعلم والتقييم  

إل والمواة م وســــتواصــــي اليومقســــف بناء قدةات الوــــركاء ف  ســــقســــتند ةصــــد البرمامل  لل  ااة النتا - 50
مجال  متاج األ لا المتعلقا  األافال )المســــا العنقو ي المتعد  المؤشــــرات الســــا  ع والدةاســــات اوســــتقصــــاإقا 
األخرى(ع وةصد وتقيقم التقد  المحرز محو تحقيل أهدام التنمقا المستدامام وسقعزز البرمامل الرصَد المبتكر  

رات أهدام التنمـقا المســـــــــــــــتداما المتعلـقا  ال ـفي من خالل  عم  موــــــــــــــاء بوا ا بـقامات أهدام التنمـقا لمؤشــــــــــــــ
المســـــتداما وتحســـــين البقامات اإل اةتا الفامام وســـــقجري تعزتز الوـــــرا ات م  الحكوماع ومرا ز البحو  الت  

ــاةكع ووكــاوت األمم المتحــدةع ومنظمــات المجتم  المــدم  فقمــا يتع لل  جفو  الــدعوة وت اةة ُ حتمــي أن توـــــــــــــ
 المعاةم  وأن  قوق ال فيم

ســقما  وســُترصــد متاإل البرمامل من خالل اســتعراضــات ســنوتا موــتركا م  الوــركاء الحكوميينع وو - 51
ف  ســـــــقاق المجموعات المعنقا بنواتل  ااة التعاونم وأي تعديالت يلز   جرا ها ســـــــتبي ن  وـــــــكي مســـــــتمر ف   

 برمامل الق ريممظرتا التميير الباصا  ال

وســـــــــتدعم اليومقســـــــــف تعزتز يقافا اإل اةة القاإما علل النتاإلم ومن المقرة  جراء تقيقمات ةإقســـــــــقا  - 52
  وأن صحا ال في وتمذيتعع وتعلقم المراهقين ومماإفمع وبرامل السقاسات اوجتماعقام
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 المرفق

 إطار النتائج والموارد
 2027سمبر ديكانون األول/ - 2023البرنامج القطري للتعاون بين الجزائر واليونيسف، آذار/مارس 

 40و  32و  28و  23و  20و  18و  13و  12و   8و  5و  3و  2  الموا   اتفاقية حقوق الطفل

 3و  2و  1ع الفصول 2024-2021برمامل عمي الحكوما للفترة  :األولويات الوطنية

ع 1-10ع و  2-5ع و  1-5ع و  6-4ع و  5-4ع و  3-4ع و  2-4ع و  1-4 ع و  -3ع و  7-3ع و  4-3ع و  3-3ع و  2-3ع و  1-3ع و  5-1ع و  3-1ع و  2-1  :المسدددددددددتددامدةأهددا  التنميدة  
 7-16ع و  6-16ع و 2-16ع و 1-16قع و -13ع و  1-13 و

 :التعاون( التي تشارك فيها اليونيسفنواتج إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة )إطار 

قا ة القامونع فيـال اسـتفا ة السـكانع  من فيفم األشـباة ف  أوضـا. هوـاع من مؤسـسـات شـفافا وخاضـعا للمسـاءلا وفعالا تيـمن لفم الموـاةكا والتمثيي الفعالينع وسـ :2النتقجا اوسـتراتقجقا  
 عن تعزتز ققمت  الومول وعد  التمييزم

ات الصـــحا العالقا الجو ة والقا ةة علل الصـــمو ع  ما ف  ذلك الوقا اع وعلل مظا  تعلقم وتدةتب   صـــول الســـكانع  من فيفم األشـــباة ف  أوضـــا. هوـــاع علل خدم :3النتقجا اوســـتراتقجقا  
 عال  الجو ةع ومظا  فعال للحما ا اوجتماعقام

  

 مواتل  ااة التعاون  مواتل  ااة التعاون 
مؤشــــــــــــــرات التقــد  الرإقســــــــــــــقــا وخ وط 

 البرمامل الق ري اإلةشا  امواتل  وساإي التحقل  )ق(واألهدام )أ(األسات
الوـــــــــــركاء الرإقســـــــــــيونع  

 الورا ا أار

المواة  اإلةشا  ا  سب مواتل  
البرمامل الق ري  المواة  العا  ا  

.( والمواة  األخرى )  أ(   ) 
 ) آوم  ووةات الوو ات المتحدة(

 المجمو.   أ   .

الـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــجـــــــــــا           
 :3 اوســــــــــــــتراتقجقـــــا

 صـــــــول الســـــــكانع  
فـــــــــيـــــــــفـــــــــم   ـــــــــمـــــــــن 
فـ    ــبـــــــاة  األشــــــــــــ
أوضـا. هوـاع علل  

 حلول عــــا     -   1
ــي 2027 ع  حصـــــــ

األاــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــال 
والمراهقون والنساء  
الـــــــــــــــحـــــــــــــــوامـــــــــــــــي 
ــعـــــــات   والــمــرضـــــــــــــ

النسـبا المئوتا لألافال )الذين تتراوب 
ين ( الذشـــفرا   31و    24أعماةهم بين 

ــ   تلقوا جمق  اللقا ات الت  يوصــــــــــ
 الوان  بفا جدول التحصين

 ف  الماإا    61  :خن األسات  الوان  

المـــــــاإـــــــا    61,9  :الحيــــــــــــــري  ف  

المســــــــــا العنقو ي 
ــد   ــعــــــــــ ــتــــــــــ ــمــــــــــ الــــــــــ
المؤشــرات/اســتماةة  
 اإلبال  الموتركا

مظا  صــــحا األ  وال في مجفز    :1- 1
 أ وات تب قن اســـــــتراتقج  قاإما علل  
مجـــــــال   ف   وبقـــــــدةات معززة  األ لـــــــاع 
التحليي واإل اةة والرـصد  مرا ـضمان  
ــا   ــا ـ ــات الرعـ ــدمـ ــتمر لبـ التوفير المســـــــــــ

ف  ذـلك ف  ـ اوت   الـعالـقا الجو ةع  ـما 

وزاةة الصـــــــــحا  ووزاةة 
التربـقا الوانـقا  ووزاةة 
الوان   ــامن  التيــــــــــــــــــ
 واألسرة وقيا ا المرأة   

 وكقامات األمم المتحدة 

الــمــجــتــمــ    ــات  مــنــظــمـــــ

539 1 500 1 039 3 
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 مواتل  ااة التعاون  مواتل  ااة التعاون 
مؤشــــــــــــــرات التقــد  الرإقســــــــــــــقــا وخ وط 

 البرمامل الق ري اإلةشا  امواتل  وساإي التحقل  )ق(واألهدام )أ(األسات
الوـــــــــــركاء الرإقســـــــــــيونع  

 الورا ا أار

المواة  اإلةشا  ا  سب مواتل  
البرمامل الق ري  المواة  العا  ا  

.( والمواة  األخرى )  أ(   ) 
 ) آوم  ووةات الوو ات المتحدة(

 المجمو.   أ   .

خــدمــات الصــــــــــــــحــا          
ــو ة  ــجـ الـ ــا  ــقـــــ ــالـ ــعـــــ الـ
عــــــــلــــــــل   والــــــــقــــــــا ةة 
الصــــــــــــــمو ع  ما ف   
ذلــك الوقــا ــاع وعلل  
مظــا  تعلقم وتــدةتــب 
ــو ةع   ــجــــ الــــ ــ   ــالــــ عـــــ
ومظا  فعال للحما ا  

 اوجتماعقام

ــلـــل   عـ واألســــــــــــــــر 
ــن   مـــــــا  مــ ــفــــ   ــكــ  ــ

ــا ـــا  ــات الرعـ ــدمـ خـ
ــقــــــــــا   الصـــــــــــــــــــــــحــــــــ
والبـدـمات الوـقاإـقا  
العــــالقــــا  والتمــــذ ــــا 
وـتكـومـون   اـلجـو ةع 
ــتــــــــمــــــــدوا   اعــــــ قــــــــد 
 سلوكقات   جابقام 

 (2019ف  الماإا ) 63,1 :الرتف 

 ف  الماإا 95  :الفدم

ــحـقاع وخـدمـات الرعـاـ ا   ال واة  الصـــــــــــ
المو ـــدةع وبرمـــامل محـــد  للصـــــــــــــحـــا  

قاع وتعزتز الصـحا النفسـقا لدى  المدةسـ
 األافال والمراهقينم 

  مرافل التحصـــين مجفزة  أ وات  2- 1
ــد ةقمقا ومورفين مدةبين لزتا ة  ةصــــــــــ
فعالقا تحصـين األافال وزتا ة مسـتوى  
المنــــــاال   ف   ــقمــــــا  ســـــــــــ و  التم قــــــاع 

 الجمرافقا المعرضا للب رم 

  لدى األســـر والعاملين ف  مجال  3- 1
لدعم المماةســـات  الصــــحا معرفا كافقا  
ــبا   التمذوتا الصــــــحقاع وو  ــقما  النســــ ســــ

 للرض  واألافال الصماةم 

ــتراتقجقات  3- 1   لدى وزاةة الصـــحا اسـ
وما يرتبن بفا من اتصــــــاوت لتوــــــجق   
الرضــــــــــاعا ال بقعقا البالصــــــــــاع علل  
ــر ومنظمات   ــاةك فقع األســــــــــ محو توــــــــــ
المجتم  المـدم  والق ـا. البـاةع من  
ــات التـمذوـتا    أجـي توـــــــــــــجق  المـماةســـــــــــ
الصــــــحقاع وو ســــــقما  النســــــبا للرضــــــ   

 واألافال الصماةم 

ــا.   ــقــــ ـــــ والــ ــدمــــ   الــــمـــــ
الباة  ســــــبما ُ حد  
ــيل م  الوزاةات   التنســـ

ــبا المئوتا للحوامي الالت  يتلقين   الق اعقا   النســ
أةب  اســــــتوــــــاةات ســــــا قا للوو ة علل 

 األقي 

 ف  الماإا 69,8  :خن األسات

المـــــــاإـــــــا    73,5  :الحيــــــــــــــري  ف  
 ف  الماإا 65 :الرتف 

ــا     54,1  :الُبمس األول ــاإــ المــ ف  
 ف  الماإا 81,7  :الُبمس البامس

 ف  الماإا 95  :الفدم

المســــــــــا العنقو ي 
 المؤشراتالمتعد  
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 مواتل  ااة التعاون  مواتل  ااة التعاون 
مؤشــــــــــــــرات التقــد  الرإقســــــــــــــقــا وخ وط 

 البرمامل الق ري اإلةشا  امواتل  وساإي التحقل  )ق(واألهدام )أ(األسات
الوـــــــــــركاء الرإقســـــــــــيونع  

 الورا ا أار

المواة  اإلةشا  ا  سب مواتل  
البرمامل الق ري  المواة  العا  ا  

.( والمواة  األخرى )  أ(   ) 
 ) آوم  ووةات الوو ات المتحدة(

 المجمو.   أ   .

 حلول عــــا     -   2          
ــتــــ   2027 ــتــــمــ يــ ع 

ــال   ــفـــــــــــــــــــ األاـــــــــــــــــــ
ــ    فـ ــون  ــقـ ــراهـ ــمـ والـ

ــقما  الجزاإرع وو  سـ
ــذين  عقوــــــــــــــون   الـ
ــاع   ــاعا هوـــــ أوضـــــ
ــعـــــلـــــم  تـــ ــرة  ــفـــ  ـــ
أفيــــــــــــــــي وفرة 
ــاةات   المفــــ ــا  تنمقــــ
لتعزتز موـــــاةكتفم  
ــاة   ــقــــــ ــحــــــ الــــــ ــ   فــــــ
اوجــــــتــــــمـــــــاعــــــقـــــــا 
ــا  ــــــا   واوقتصـــــــــــــــــ

 والمدمقام 

النســـــــبا المئوتا لألافال ف  الســـــــنا 
التعلقم اوبتــــداإ  الــــذين األولل من  

 صــــــــــلوا علل التعلقم قبي اوبتداإ   
 ف  العا  الدةاس  السابل

 ف  الماإا  72,3  :خن األسات

  :الفتقـات    ف  المـاإـا  72,2  :الفتقـان
 ف  الماإا 72,3

المـــــــاإـــــــا    79,5  :الحيــــــــــــــري  ف  
 ف  الماإا 61,4 :الرتف 

 ف  الماإا 75  :الفدم

ــا العنقو ي   المســـــــــ
 المؤشراتع المتعد   

 الحولقا اإل صاإقا 

الـتـعـلـقـم  2-1 مـظـم  ــدةات  قـــــ تـعـزتـز    
ــي خ ن   تفعيـــ ــب من خالل  ــدةتـــ والتـــ
الوقا ا أو اإلصـــــــــــــالب أو العو ة  لل 
المدةسا أو التدةتبع  لل جامب مظا  
ــامــي للتعلم عن  عــد  ــالنســــــــــــــبــا   شـــــــــــــ
ــااـل   اـلمـنـــــ ـف   واـلمـراهــقـين  ــال  ـلألاـفـــــ

 الجمرافقا المستفدفام

التعلقم وال  :2-2 تــــدةتــــب  يتوفر لنظم 
وبرمـــــامٌل  التعلم  موعقـــــا  لىقـــــات  أ اةٌ 
لتنمـقا المفـاةات الحـقاتـقاع وتعزز هـذه 
والـمـراهـقـيـن   ــال  األاـفـــــ ــدا   الـنـظـم  عـــــ

 للحقاة المفنقام

التعلقم والتــــدةتــــب    :2-3 يتوفر لنظم 
مظـا  معلومـات   صـــــــــــــــاإقـا وقـدةات 
معززة ف  مجـال اإل اةة القـاإمـا علل 
ــي  والـــتـــحـــلـــيـــــ والـــتـــبـــ ـــقـــن  ــاإـــلع  الـــنـــتـــــ

ســـــــــقما  النســـــــــبا  ينع وواوســـــــــتراتقجي
 لألافال ف  أوضا. هوام

الـتـعـلـقـم    :2-4 مـظـم  مـورـفـو  يـتـمـتـ  
والتدةتب  مفاةات متبصـصـا تؤهلفم  

وزاةة التربقــا الوانقــا  
ووزاةة التكوتن والتعلقم 
ووزاةة  الـــــمـــــفـــــنـــــيـــــيـــــن  
الوان   ــامن  التيــــــــــــــــــ
واألسـرة وقيـا ا المرأة   

ــبــــــــــاق و  الوـــــــــــــــــــــ وزاةة 
ــا  ووزاةة  والرتـــــاضــــــــــــــــ
ــديــنــقـــــــا   الـــــ ــؤون  الوـــــــــــــ
ــديوان  والـــــ واألوقـــــــام  
الوان  لإل صـاإقات  
 وكقامات األمم المتحدة

الــمــجــتــمــ    ــات  مــنــظــمـــــ
ــا.   ــقــــ ـــــ والــ ــدمــــ   الــــمـــــ
الباة  ســــــبما ُ حد  
ــيل م  الوزاةات   التنســـ

 الق اعقا  

606 1 500 4 106 6 

النســـــــــــــــبا المئوـتا للمراهقين )ال الق  
ــنا( الذين    15أعماةهم  الذين تبل   ســــــ

ف  برمامل التقيقم    2 ققوا المســــــتوى  
ف  الرتــــاضــــــــــــــقــــات  الــــدول  لل الق 

ــقا  ف  اوختباة   أو  ــتوى مرضــــــــــ مســــــــــ
 الوان  المو د 

الــــــــواــــــــنــــــــ  ــات   األســـــــــــــــــــ  :خــــــــن 
  (2015الماإا ) ف  19

 ف  الماإا 25  :الفدم  الوان 

الــتــقــيــقــم   ــامــل  بــرمـــــ
لــلــ ــالق  ــدولــ   الـــــ

 و/أو  2022لعا  

الوان   اوختبــــــاة 
 المو د
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 مواتل  ااة التعاون  مواتل  ااة التعاون 
مؤشــــــــــــــرات التقــد  الرإقســــــــــــــقــا وخ وط 

 البرمامل الق ري اإلةشا  امواتل  وساإي التحقل  )ق(واألهدام )أ(األسات
الوـــــــــــركاء الرإقســـــــــــيونع  

 الورا ا أار

المواة  اإلةشا  ا  سب مواتل  
البرمامل الق ري  المواة  العا  ا  

.( والمواة  األخرى )  أ(   ) 
 ) آوم  ووةات الوو ات المتحدة(

 المجمو.   أ   .

عد  األافال والمراهقين المســـتفيدين          
 من برمامل لتعلم المفاةات الحقاتقا

)تموز/يولقـع    286  :خن األســـــــــــــــات
2021) 

 الفدم  يتقرة و قا  

ــال   البقامات اإل اةتا لألافـــ أفيـــــــــــــــــــي  ــا  ــا ـــ ةعـــ لتوفير 
 والمراهقين ذوي اإلعاقام

الـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــجـــــــــــا  
 :2 اوســــــــــــــتراتقجقـــــا

اســــــــتفا ة الســــــــكانع  
فـــــــــيـــــــــفـــــــــم   ـــــــــمـــــــــن 
فـ    ــبـــــــاة  األشــــــــــــ
ــاع من   ــا. هوــ أوضــ
ــفافا   ــات شــــ ــســــ مؤســــ
ــاءلا  ــعا للمسـ وخاضـ
وفعالا تيــــــــمن لفم  
الموــــــــــاةكا والتمثيي 
ــقـا ة  الفعـالينع وســــــــــــ
ــال عن   القامونع فيـ
قـــــقـــــمـــــتـــــ    تـــــعـــــزتـــــز 
ــد    وعـــــ الوــــــــــــــــمـــول 

 التمييزم

 حلول عـــا     -  3
ــتفيد 2027 ع  ســـــــــ

ــفـــــــــــــــــــــال   األاـــــــــــــــــــ
مـــن   والـــمـــراهـــقـــون 
ــا   ــا ـــــ ــا   ــمـــــ مــظـــــ
من  يـــــ   معزز 

 قا ا والرعا امالو 

النسـبا المئوتا لألافال الذين تتراوب  
ســـــــــــــــنا اـلذين  17و   0أعـماةهم بين 

 ســــــــــــــتفـيدون من تدخالت اجتـماعـقا 
مناســــبا ومماةســــات تعلقمقا   جابقا  
 من أخصاإيين اجتماعيين مدةبين 

 )ج(خن األسات  غير متوفر

 ) (الفدم  غير متوفر

ــامـــــــي    :1-3 البقامات اإل اةتا المتكـــــ الوان   ــا   النظـــــ
ــا ال فـــي   ــا ـ ــا  حمـ للمعلومـــات المتعلقـ
متـــاب وتؤ ي ورـــاإفـــع لتعزتز عملقـــا 
صــن  القراة ووضــ  ســقاســات وبرامل 

 قاإما علل األ لام

مجــــــال   :3-2 ف   العــــــاملون   ملــــــك 
الوــــــــــــــؤون اوجتمـاعقـا والعـدالـا علل 
الصــــــــــــــعيــد المركزي/المحل  القــدةات 
 واأل وات واإلجراءات الت  تكفـــي لفم
العمـي  فعـالـقا علل   اةة آلـقات توفير 
الوقا ا لألافال والمراهقين المعرضين 
الرعــــــا ــــــا  وتوفير  وت ــــــالتفم  للب رع 

 المنسقا لفمم

واـلمـراهـقـون    :3-3 ــال  األاـفـــــ ـ مـلـــــــك 
ــدةات  قــ ــدم   المــ واألســــــــــــــر والمجتم  
معززة للتصــــــــــــرم بوصــــــــــــففم جفات 

الفيئـَا الوانقـا لحمـا ـا 
وترقـقا ال فوـلا  ووزاةة 
الوان   ــامن  التيــــــــــــــــــ
وشـؤون األسـرة ووضـ   
العــــــدل   ووزاةة  المرأة  
ووزاةة التربـقا الوانـقا  
ــبــــــــــاق  الوـــــــــــــــــــــ ووزاةة 
ــا  ووزاةة  والرتـــــاضــــــــــــــــ
ــديــنــقـــــــا   الـــــ ــؤون  الوـــــــــــــ
وكقـــــامـــــات  واألوقـــــام  

 األمم المتحدة

الــمــجــتــمــ    ــات  مــنــظــمـــــ
ــا.   ــقــــ ـــــ والــ ــدمــــ   الــــمـــــ

بما ُ حد  الباة  ســــــ
ــيل م  الوزاةات   التنســـ

 الق اعقا

1 407 1 000 2 407 

مســـــــــــــــبا األاـفال المو عين ف   وة   
ــامـــا  لل العــــد  اإلجمــــال    الحيـــــــــــــــ
ــكال الرعا ا  لألافال ف  جمق  أشـــــــــ

 المؤسسقا  

 )ه( خن األسات  الوان   غير متوفر 

 )و(الفدم  الوان   غير متوفر

 البقامات اإل اةتا



 

 

E
/IC

E
F

/2
0

2
3

/P
/L

.8
 

 

1
5
/1

8
 

2
2
-2

8
4

6
4

 

 مواتل  ااة التعاون  مواتل  ااة التعاون 
مؤشــــــــــــــرات التقــد  الرإقســــــــــــــقــا وخ وط 

 البرمامل الق ري اإلةشا  امواتل  وساإي التحقل  )ق(واألهدام )أ(األسات
الوـــــــــــركاء الرإقســـــــــــيونع  

 الورا ا أار

المواة  اإلةشا  ا  سب مواتل  
البرمامل الق ري  المواة  العا  ا  

.( والمواة  األخرى )  أ(   ) 
 ) آوم  ووةات الوو ات المتحدة(

 المجمو.   أ   .

التنمقـــــا ولتعزتز           مجـــــال  ف   فـــــاعلـــــا 
التعلق ــات  مقــــا  المواانــــا والممــــاةســـــــــــــــ

 اإل جابقام

الـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــجـــــــــــا  
 :3 اوســــــــــــــتراتقجقـــــا

 صـــــــول الســـــــكانع  
فـــــــــيـــــــــفـــــــــم   ـــــــــمـــــــــن 
فـ    ــبـــــــاة  األشــــــــــــ
أوضـا. هوـاع علل  
خــدمــات الصــــــــــــــحــا 
ــو ة  ــجـ الـ ــا  ــقـــــ ــالـ ــعـــــ الـ
عــــــــلــــــــل   والــــــــقــــــــا ةة 
الصــــــــــــــمو ع  ما ف   
ذلــك الوقــا ــاع وعلل  
مظــا  تعلقم وتــدةتــب 
ــو ةع   ــجــــ الــــ ــ   ــالــــ عـــــ
ومظا  فعال للحما ا  

 اوجتماعقام

 حلول عـــا     -  4
ــتفيد 2027 ع  ســـــــــ

ــفـــــــــــــــــــــال   األاـــــــــــــــــــ
ــقـــــــونع   ــمـــــــراهـــــ والـــــ

ــاع  فت ــامـــ وفتقـــ قـــــات 
ســــــــــــــقـما الذين   وو

 عقوــون أوضــاعا   
هوــــــاع من برامل  
 مــا ــا اجتمــاعقــا 
منصــــــــــــــفـا تفـدم  
ــن   مـ ــد  ــحـــــ الـ ــل   لـ
والمبـــــــاار   الفقر 
ــا   اوقـتصـــــــــــــــــــــا  ـــــ
اـلتـ   ــا  واـل ـبــقعـقـــــ
عــــــــلــــــــل  تــــــــؤيــــــــر 

 مةفاهفم

المســـــــــتوى الذي  ســـــــــفر فقع الىقات 
التحليي أو الموـــــــوةة عن وضـــــــ    أو

ــتراتقجقات وبرامل للحد من فقر   اســــــــ
 األافال  

 (2020) 1خن األسات  المستوى 

 3الفدم  المستوى 

موـــاةت  المراســـقمع 
ــبــرامــل  ال ــاإــل  وويـــــ
ــا  وويققـــ ــاع  الوانقـــ
 صـــــــــــالب الحما ا 

 اوجتماعقا

تزوتد المؤســـــــــــســـــــــــات الوانقا  :4-1
ــا وبــروتــوكــووت    ــمـــــ أ وات  مــن  يــلــز  

وتحليالت  ــات  ــامـــ بقـــ ــد  لتوليـــ ــدةات  وقـــ
  والمراهقين  األافال  فقر قققا  وـــــــــأن  

 للحما ا ســـتفيدون منع من برامل   وما
اوجتماعقاع ولوضــــ  برمامل للحما ا 
اوجتمــاعقــا يتســــــــــــــم  ــالفعــالقــا و قــا 
تحــديــد األهــدام والقــدةة علل التكقئ 

 م  الصدماتم  

ــا  :4-2 اـلفـــــ ــات  اـلجـفـــــ ــد  ــا  تـزوتـــــ عـلـــــ
ــي   لتحليــ المركزتــــا والمحلقــــا  ــــأ وات 
اإلمفــــاق العــــا  والميزامقــــات ومراجعــــا 
مبصـصـات الميزامقاع مما  سـاهم ف  
الحـــد من أوجـــع التفـــاوت والفقر لـــدى 
ــااـل   اـلمـنـــــ ـف   واـلمـراهــقـين  ــال  األاـفـــــ

 المستفدفام

ووزاةة  ــا   ــالقـــ المـــ وزاةة 
الوان   ــامن  التيــــــــــــــــــ
واألسـرة وقيـا ا المرأة   
  ووزاةة التربـقا الوانـقا

الصـــــــــــــــــــــحــــــــا   ووزاةة 
والســــــــــــــل ات المحلقا  
ــ    ــنـ ــواـ الـ ــس  ــلـ ــجـ ــمـ والـ
اوقــــــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــــــــا ي 
والبيئ    واوجتمــــــاع  
ــا   ــقــــــ ــلــــــ ــداخــــــ الــــــ ووزاةة 
ــا  المحلقــ ــات  ــاعــ والجمــ
ــا   اـلعـمـراـمقـــــ ــا  واـلـتفـيـئـــــ
ــنـــــ    الـــــواـــ ــديـــــوان  والـــــ
لإل صـــــــاإقات  والبنك 
الدول   وكقامات األمم 
 المتحدة  والجامعات

الــمــجــتــمــ    ــات  مــنــظــمـــــ
ــا.   ــقــــ ـــــ والــ ــدمــــ   الــــمـــــ

472 1 768 240 2 

مسـبا األافال الموـمولين بنظم/أار  
 الحما ا اوجتماعقا

األســــــــــــــــــات المـــــاإـــــا   32  :خن  ف  
ــا(ع   ــاعــــقـــــ اوجــــتــــمـــــ )الــــتــــحــــوتــــالت 

األســــــــــــــر  45,8 )أفقر  ــا  ــاإـــ المـــ ف  
 (2019المعقوقا( )

ف  المــاإــا علل األقــي    60  :الفــدم
ــا(ع   ــاعــــقـــــ اوجــــتــــمـــــ  )الــــتــــحــــوتــــالت 

األقــــــي    60-70 علل  المــــــاإــــــا  ف  
 )أفقر األسر المعقوقا(

المســــــــــا العنقو ي 
 المتعد  المؤشرات

ــامـــــون  مســـــــــبا اإلمفاق العا  علل الصـــــــــحا   قـــــ ــر  ــرتـــ ــقـــ تـــ
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 مواتل  ااة التعاون  مواتل  ااة التعاون 
مؤشــــــــــــــرات التقــد  الرإقســــــــــــــقــا وخ وط 

 البرمامل الق ري اإلةشا  امواتل  وساإي التحقل  )ق(واألهدام )أ(األسات
الوـــــــــــركاء الرإقســـــــــــيونع  

 الورا ا أار

المواة  اإلةشا  ا  سب مواتل  
البرمامل الق ري  المواة  العا  ا  

.( والمواة  األخرى )  أ(   ) 
 ) آوم  ووةات الوو ات المتحدة(

 المجمو.   أ   .

 والتعلقم والحما ا اوجتماعقا         

علل   14,5  :الفــــــدم ــاإــــــا  المــــ ف  
عــلــل    7,7الــتــعــلــقــمع   ــا  ــاإـــــ الــمـــــ فــ  

ف  المــاإــا علل   23,8الصــــــــــــــحــاع  
 (2021التحوتالت اوجتماعقا )

المســــــــــــــتوى  ــام علل  الحفــ ــدم   الفــ
ف  المـاـإا   14,5  :األول  كحـد أ مل
ف  المـــاإـــا ف    7,7ف  التعلقمع و  
ف  المـاإـا ف    23,8الصــــــــــــــحـاع و  

 التحوتالت اوجتماعقا 

ــ ــال ــفــتــرة  الــمـــــ ــل ل ــا  قـــــ
2021-2027 

 الباة  ســــــبما ُ حد 
ــيل م  الوزاةات   التنســـ

 الق اعقا  

الــــبــــرامــــل ــاة   (ز)تــــرخــــقــــا  فــــ   اـــــ
ــبــا  المب ن البلــدي للتنمقــا ) نســــــــــــ
ــا   الــمــيــزامــقـــــ ــالــ   مــن  جــمـــــ ــا  مــئــوتـــــ

 الرأسمالقا( 

ــاإــــا   5,3  :خن األســـــــــــــــــات المــ ف  
(2021) 

المســــــــــــــتوى  ــام علل  الحفــ ــدم   الفــ
المــــاإــــا كحــــد   5,3األول  وهو   ف  

 أ مل
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 مواتل  ااة التعاون  مواتل  ااة التعاون 
مؤشــــــــــــــرات التقــد  الرإقســــــــــــــقــا وخ وط 

 البرمامل الق ري اإلةشا  امواتل  وساإي التحقل  )ق(واألهدام )أ(األسات
الوـــــــــــركاء الرإقســـــــــــيونع  

 الورا ا أار

المواة  اإلةشا  ا  سب مواتل  
البرمامل الق ري  المواة  العا  ا  

.( والمواة  األخرى )  أ(   ) 
 ) آوم  ووةات الوو ات المتحدة(

 المجمو.   أ   .

 حلول عـــا     -  5          
ــقكون  2026 ع ســــــ

ــامــل   بــرمـــــ ــذ  تــنــفــيـــــ
ــم  ــكــ ــحــ مــ ــري  ــ ــ قــ
الصقاغا وخاض   
ــا  ــالــــــ ــعــــــ فــــــ إل اةة 

النتـــــاإل  قـــــد  قل 
الـــــــــــــــمـــــــــــــــرجـــــــــــــــوة  

ــا ــمـــــ ــقــ ــل  فــ ــلــ ــعــ ــتــ يــ
فـــ    ــال  ــفـــــ ــاألاـ  ـــــ

 أوضا. هوام

مؤشــــــــــر أ اء المكاتب ف  مفا ا كي 
 سنا

األســــــــــــــــــات المـــــاإـــــا   92  :خن  ف  
(2022 ) 

 ف  الماإا 95الفدم  أ ثر من  

لو ـا مـتا عـا مـتاإل 
الــــــيــــــومــــــقســــــــــــــــــــف 

)InSight( 

  تملك اليومقســــــــــف وشــــــــــركا ها  5-1
ــد  الـقدةة علل تب قن البرامل وةصــــــــــــ
وتقيقم تنفيذهاع  ما ف  ذلك ف  مجال 
العمي اإلمســـــــــــام ع والقدةة علل توليد 
 األ لا  وأن  الا األافال ف  البلدم

تملك اليومقســــــــــــف وشــــــــــــركا ها   :2- 5
الـــــــدعـوة  جـفـو   لـبـــــــذل  ومـواة     أ وات 
واوتصـــاوت الباةجقا والوـــرا ات من 

 أجي تعزتز  قوق ال فيم 

  لدى اليومقســـف وشـــركاإفا آلقا 5-3
ــيل فعالا لتعزتز أوجع التآزة بين  تنسـ

 الق اعاتم

ووزاةة  ــاع  الـــــــحـــــــكـــــــومـــــ
ــالع وكقـامـات  اوتصــــــــــــ
ــدةع   الـــــــمـــــــتـــــــحـــــ األمـــــــم 
ــ    ــنـ ــواـ الـ ــس  ــلـ ــجـ ــمـ والـ
اوقــــــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــــــــا ي 
والبيئ ع  واوجتمــــــاع  

 والجامعات

الــمــجــتــمــ    ــات  مــنــظــمـــــ
ــدمــــ ــا.  الــــمـــــ ــقــــ ـــــ والــ   

الباة  ســــــبما ُ حد  
ــيل م  الوزاةات   التنســـ

   الق اعقا

671 1 932 603 2 

ــ  مؤشـــرا من   39النســـبا المئوتا لـــــــــــــــ
ــتداما  مؤشـــــرات أهدام التنمقا المســـ
اإلبال    تم  الت   المتعلقـــــا  ــــال فـــــي 
ــقا  عنفا ف  الســـنوات الثال  الماضـ
ــنقفا وا دا  علل  والت  تتيــــــمن تصــــ

 األقي

األســــــــــــــــــات المـــــاإـــــا   56  :خن  ف  
(2020) 

 ف  الماإا 70  :الفدم

الــواــنــ   ــديــوان  الـــــ
ــاتع  لإل صــــــــــــــــاإقـ
ــعــــراا   واوســــــــــــــــــتــ
 الوان  ال وع 

 

عــلل  اـلمــن ـوتـــــــا  اـلمـبـــــــا ةات    عـــــــد  
 ما ف  ذلك المجتم  المدم    شـركاءع 

ومؤســــســــات البحو  الت  ُ حتمي أن 
  جفو    ها ف   ااة   ُتبذل   الت  توــــاةكع  
ــتراك   الدعوة   من   اليومقســــف  م    اوشــ
 الدوةة  خالل   األافال   أجي 

الـرصـــــــــــــــــــــد   ــا  آلـقـــــ
 الداخل  للورا ات
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 مواتل  ااة التعاون  مواتل  ااة التعاون 
مؤشــــــــــــــرات التقــد  الرإقســــــــــــــقــا وخ وط 

 البرمامل الق ري اإلةشا  امواتل  وساإي التحقل  )ق(واألهدام )أ(األسات
الوـــــــــــركاء الرإقســـــــــــيونع  

 الورا ا أار

المواة  اإلةشا  ا  سب مواتل  
البرمامل الق ري  المواة  العا  ا  

.( والمواة  األخرى )  أ(   ) 
 ) آوم  ووةات الوو ات المتحدة(

 المجمو.   أ   .

 (2020) 0  :خن األسات         

 5  :الفدم

النســــــــــــبا المئوتا لعناصــــــــــــر البرامل 
الرإقســــــــــــــقـا الت  تم تقيقمفـا الق رتـا  

 ف  مفا ا  وةتفا

 ( 2019ف  الماإا )  0  :خن األسات

 ف  الماإا 40  :الفدم

المنصـــــــــا العالمقا 
 لرصد التقيقمات

 16 395 8 700 7 695 مجموع الموارد  
 

 م2019عا  ل المسا العنقو ي المتعد  المؤشرات لم ُيبل  عن السنا المرجعقا  وتوير جمق  البقامات  لل )أ( 

 م2027عند عد  تحديد تاةتخ مستفدمع فالموعد النفاإ  هو عا   )ق( 

 لم يتحد  خن األسات  عُد  ذ ُيتوق   استقا ه من مظا    اةة المعلومات المتعلقا  حما ا ال في الذي يفدم البرمامل  لل  مواإعم )ج( 

 المرج  مفسعم ) ( 

 مرج  مفسعمال )ه( 
 المرج  مفسعم )و( 
 ترخقا البرامل ف   ااة المب ن البلدي للتنمقا )الميزامقا المعتمدة لتموتي المب  ات البلد ا للتنمقا(م (ز) 

 

 


