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    منظمة األمم المتحدة للطفولة
    المجلس التنفيذي

   2021الدورة العادية األولى لعام 
   2021شباط/فبراير  9-12

    )أ( من جدول األعمال المؤقت* 5البند 
   

 وثيقة البرنامج القطري   
  

 تونس  
  

 موجز 
و وقةقــب البر ــامط الُقوري لتو س ملل المجلس التنفيــذي قشره منــاقاــــــــــــــت ــا والموافقــب علي ــا ف    ُتقــد 

الحالةب، علل أســـــــــــاا عدو اتعتراهو وتاـــــــــــتمز الوقةقب علل مقترل ميزا ةب مرشـــــــــــا  ب مجمالةب قمبل    الدورة
 وتر من الموار    25 000 000 وتر من الموار  العـــــا  ـــــب، ررنـــــا، وتوافر األموال، ومبل   4 830 000

 و2025ملل عاو  2021األخرى، ررنا، وتوافر المسارمات المحد ة الشره، للفترة من عاو 
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 األساس المنطقي للبرنامج  

ماليين طفز،    3,3، قمن في م 2020مليو   ســـــــــــــمب ف  عاو   11,7ُقد ِّر عد  ســـــــــــــ ا  تو س ونحو  - 1
من مجموع السـ ا  ف  مناط  ضرـريبو وتو س ولدم متوسـل الدخز من الاـريحب الد ةا،   المائب ف  68ويعةش 

وا تخاقات رئاســــــةب   2014أشــــــيد قا ت تقالا الســــــةاســــــ  ملل الد مقراطةب، قما ف  ال  من خالل  ســــــتور عاو 
 وبرلما ةب وبلد ب ضرة و زي ب متعاقببو

قت ف   تاــــــــــريعا، لتجريم العن   2017وقد أجازت تو س ف  عاو  - 2 ضــــــــــد النســــــــــاي والفتةات، و ــــــــــدِّ
مـت كـدوـلب   2018 عـاو علل البروتوكول اتختـةاري تتفـاقـةب ضقول الوفـز المتعل  ـق جراي تقـد م البالقـات، وـقدِّ

تقاريررا الماـــــــــــتركب من الراقس ملل الســـــــــــا او وتو س ر  أول    2019طرف ملل لجنب ضقول الوفز ف  عاو 
اتفاقةب ضما ب األطفال من اتســــــتشالل الجنســــــ  واتعتداي  ولب قير عرــــــو ف  مجلس أوروبا تلــــــدِّل علل 

س اتسـتعراه الدوري الاـامز لعاو  تو س علل موا ـلب ج و را    2017الجنسـ  )اتفاقةب ت زاروت (و وقد شـجِّ
ف  ضما ب الوفز؛ وتنفيذ آلةب مســــــــتقلب لر ــــــــد ضقول الوفز؛ واســــــــتلمار المزيد من الموار  العامب لتلــــــــحة   

 ةب واتجتماعةب واتقتلا  ب ف  التعلةموالتفاوتات اإلقلةم

قاـــــت  التنمةب المســـــتدامب من خالل   2019وشـــــاركت تو س ف  اتســـــتعراه الوطن  الووع  لعاو  - 3
والتع د قعدو ترك أضد خل  الرِّْدبو    2030عملةب تاــاركةب أدِّدت التزام ا وتنفيذ خوب التنمةب المســتدامب لعاو 

 و(1)أفريقةا ف  التقدو المحرز  حو تحقي  أرداف التنمةب المستدامبوتتت  تو س ف  الترتيب األول ف  

مقار ب   2011منذ عاو  المائب ف  1,4وما ورل معدل النمو اتقتلــــا ي الســــنوي يبل  ف  المتوســــل  - 4
ف  العقد السـاو و وتاـمز التحد ات اسـتمرار ارتفاع معدتت البوالب والعمالب الناقلـب،   المائب ف  4,5قمعدل 

ــا  ال ل   وت ــعيدي اتقتلـــ ــباا وخريج  الجامعات؛ واختالتت التواز  علل  ـــ ــاي والاـــ ــبب للنســـ ــةما قالنســـ  ســـ
والمالةب العامب؛ وا عداو اتســـــــتقرار ف  المنوقب؛ وتقلب األســـــــوال الدولةبو وأ ت جائحب مره فيروا كورو ا  

ــتدامب19-)دوفيد  2019لعاو  ــفب والمســـــــ و والحد من التفاوتات اإلقلةمةب ( ملل زيا ة ت ديد آفال التنمةب المنلـــــــ
واتجتماعةب واتقتلـــــا  ب ال بيرة تعوقا راـــــاشـــــب ا فال اتقتلـــــا  ب، وتجزد النااو الســـــةاســـــ ، وعدو تواف   

 ا راي علل اإل الضات اتقتلا  ب الرئةسةبو 

ن وين عام   - 5 ، 2018و   2010واسـتمرت  رجب تو س ف   ليز التنمةب الباـريب ف  تو س ف  التحسـب
و والبلــد مــاه ف  2011، علل الرقم من التحوتت الت  أعقبــت قورة (2)، ف  الفئــب العلةــا0,739ضين ولشــت 

من أرداف التنمةب المســــتدامب )القرــــاي علل الفقر(،   1مســــارق للقرــــاي علل الفقر المدقس  حو تحقي  ال دف 
علل فقر البالشين )أدلر من   المائب ف  50وإ  ظز الفقر النقدي لألطفال وفقا، لخل الفقر الوطن  يزيد ونســـبب  

ف    المـائـب ف  7,6(و وت يتجـاوز الفقر النقـدي لألطفـال 2015ف  عـاو  المـائـب ف  15مقـاوـز  المـائـب ف  21
و ومن المتوقس  (3)ف  المناط  الوســول الشربةب والاــمالةب الشربةب المائب ف  40تو س ال برى، ول ن يبل   حو 

__________ 

 (1) Sustainable Development Goals Center for Africa and Sustainable Development Solutions Network, Africa 

SDG Index and Dashboards Report 2020 (Kigali and New York, 2020)و 
 و2018ور امط األمم المتحدة اإل مائ ، تقرير التنمةب الباريب لعاو  (2) 
 ,La garantie d’une allocation pour enfants en Tunisie: faisabilité, coût”وزارة الاـــــــــــؤو  اتجتماعةب واليو ةســـــــــــ ،   (3) 

impact et financement“  (و2019)دا و  األول/  سمبر 
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طفــز،   900 000من عــد  األطفــال الــذين  عةاــــــــــــــو  ف  فقر  قــدي ملل  19-يــدأ  يزيــد تــتقير جــائحــب كوف
 و(4)وزيا ة تقارا الربس عن الحالب قبز الجائحب أي

ــتـــدامـــب )التعلةم الجيـــد(  4ومـــا ورل التقـــدو المحرز  حو تحقي  ال ـــدف  - 6 من أرـــداف التنمةـــب المســــــــــــ
ســــنب، ويبل    16ســــنوات و  6تتراول أعماررم وين  و والتعلةم ف  تو س مجا   وإلزام  لألطفال الذين(5)متفاوتا

للبـناتو وعلل الرقم من م فـال أدلر من   المـاـئب ف  96 للبنين و المـاـئب ف  94معـدل متمـاو المرضـلب اتوتـدائةـب 
من الميزا ةــب الوطنةــب علل التعلةم علل مــدى  المــائــب ف  20من النــاتط القوم  اإلجمــال  و  المــائــب ف  6,5

العـقد المـاضــــــــــــــ ، ـف   كـفاية الناـاو وجو ـتا قحـاجـب ملل تحســــــــــــــين، قمـا ف  اـل  ف  مجـال  ـتدرـيب المعلمين  
(  المائب ف  49و  74وإ ـالل المنارط الدراسـةبو وتدعو معدتت متماو التعلةم اللا وي قمرضلتةا الد ةا والعلةا )

دار الرـــــــــع  عد  البنين الذين ينقوعو  عن الدراســـــــــب عن عد  البنات وت تتوفر ل لير  ملل القل و ويزيد قمق
 المائب  ف  42، لم ينج  ف  امتحا  الب الوريا ســـوى 2018من م ودائز للتعلم أو التدريب أو العمزو وف  عاو 

ــبب   ــت م اللا ويب مقار ب ونســـــــــــ ــنب األخيرة من  راســـــــــــ و وف   2011ف  عاو  المائب ف  72من الوالا ف  الســـــــــــ
ســـنب م ارات   14ســـنوات و  7من األطفال الذين تتراول أعماررم وين  المائب ف  33، لم ت ن لدى 2018 عاو

م ارات الرياضـةات األسـاسـةب، قاختالف ضـئيز ضسـب الجنس،   المائب ف  72القراية األسـاسـةب، ولم ت ن لدى 
ــال األســــــــــــــر ف  أفقر وأقنل شــــــــــــــريحتين  ــاختالفــــات كبيرة وين أطفــ ــال المنــــاط   ول ن قــ خمســــــــــــــيتين وأطفــ

 والحرريبو الريفةب

ــاررم لتحقي  مم ا ات  مائ م من  - 7 ــين ف  مسـ ــبب المئويب لألطفال الماضـ  المائب ف  76وقد زا ت النسـ
و (6)، وفقــا لمؤشــــــــــــــر النمــاي ف  مرضلــب الوفولــب المب رة2018ف  عــاو  المــائــب ف  82ملل  2012ف  عــاو 

رادب متعد ة القواعات قاـت  النماي ف  مرضلب الوفولب المب رةو وتاـمز  اسـتراتةجةب شـ   2018واعُتمدت ف  عاو 
التحد ات الرئةســةب تةســر الو ــول ملل الخدمات وجو ة الخدماتو ومن مجموع األطفال الذين تتراول أعماررم  

مس    2018فقل ف  عاو  المائب ف  51ســـــــنوات، ولشت  ســـــــبب المقيدين ف  التعلةم قبز المدرســـــــ   5و  3وين 
مقار ب ونسبب   المائب ف  17تفاوتات  ارخب ف  القيد: ما ولشت  سبب األطفال من أفقر األسر المعةاةب    وجو 

ــبب   المائب ف  71 ــةب؛ وبلشت النســـ ــر المعةاـــ ف  المناط  الريفةب مقاوز   المائب ف  28لألطفال من أقنل األســـ
 ف  المناط  الحرريبو المائب ف  63

ــتــــدامــــب  3الوفولــــب المب رة وال ــــدف  وفةمــــا يتعل  قــــالنمــــاي ف  مرضلــــب - 8 من أرــــداف التنمةــــب المســــــــــــ
، 2000، أضرزت تو س تقدما مور ا ف  خفض معدتت وفةات األطفال منذ عاو (7)الجيدة والرفاق( )اللـــــــحب

ضـاـلب لـ ز   17وإ  ـكا  مـعدل التراجس ـقد تـباطـت مؤخراو فـقد ول  مـعدل وفـةات األطـفال  و  ســــــــــــــن الخـامســــــــــــــب 
و وقد عا ل  ااو تقد م الخدمات اللــحةب من ســنوات من اتســتلمار قير  2018او مولو  ض  ف  ع 1 000

ملل  2012ف  عـاو  المـائـب ف  94ال ـاف ؛ وأضـد المؤشــــــــــــــرات رو ا خفـاه تشوةـب التحلــــــــــــــين ال ـاملـب من 
__________ 

 (4) Oxford Policy Management, Partnership for Economic Policy and UNICEF, ”Tunisie: Impact des mesures 

“de confinement associées à la pandémie COVID-19 sur la pauvreté des enfants (July 2020)و 
ــرات وبر امط ال (5)  ــ  العنقو ي المتعد  المؤشـــــــ ــتمدة من المســـــــ تقيةم الدول  للوالا التاقس لمنامب التعاو  والتنمةب ف  وةا ات التعلةم مســـــــ

 الميدا  اتقتلا يو
 قةس مؤشــــــــــــــر النمـاي ف  مرضلـب الوفولـب المب رة ضـالـب  مـاي األطفـال من ضيـت اإللمـاو قـالقراية وال تـاقـب والحســـــــــــــــاا والنمـاي البـد    (6) 

 التعلةم المب ر مستمدة من المس  العنقو ي المتعد  المؤشراتوواتجتماع  والعاطف و وبةا ات النماي ف  مرضلب الوفولب المب رة و 
 البةا ات المتعلقب قاللحب والتشذ ب والتت يب العنةف والمةاق واللرف اللح  مستمدة من المس  العنقو ي المتعد  المؤشراتو (7) 
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ــبب من    2018ف  عاو  المائب ف  79 ــد الحلــــ ــين ضــــ ــن اللاللبو وا خفرــــــت تشوةب التحلــــ لألطفال  و  ســــ
و وقد تؤ ي  2019ف  الفترة  فســـــــ ا، مما أ ى ملل تفاـــــــ  المره ف  عاو  المائب ف  75 ملل المائب ف  94

  19-الجائحب ملل مزيد من التدرور ف  تشوةب التحلــــــينو وف  ضين كا ت تو س ف  الولةعب ف  م ارة كوفيد
 و2020ل/سبتمبر خالل الموجب األولل، فقد ودأ البلد  ا د ارتفاعا كبيرا ف  ا تقال العدوى المجتمعةب ف  أيلو 

ــتدامب )التشذ ب(،   2وفةما يتعل  قالنماي ف  مرضلب الوفولب المب رة وال دف  - 9 من أرداف التنمةب المســـــــــ
و ومن  واع  القل  األدبر زيا ة المائب ف  8,4ف   لدى تو س  ســــــــــــبب منخفرــــــــــــب لتوق   مو األطفال، ر  

ملل  2012ف  عـاو  المـائـب ف  13فعـت من النســــــــــــــبـب المئويـب لألطفـال زائـدي الوز   و  الخـامســــــــــــــب، ما ارت
و ومـا ورضـت المـائـب ف  44؛ وخور زيـا ة الوز ، الـذي تبل   ســــــــــــــبتـا الحـالةـب 2018ف  عـاو  المـائـب ف  17

ــب علل مدى عقو    ــ ر منخفرـ ــتب أشـ ــفر ملل سـ ــن  ـ ــب لألطفال من سـ ــاعب الوبةعةب الخاللـ ــتويات الرضـ مسـ
(و ورقم أ  رــذا اتتجــاق  اــــــــــــــ ــد منــذ 2018ف  عــاو  المــائــب ف  13,5 و 1988ف  عــاو  المــائــب ف  18)

تلــــــــاعدا طفةفا، ف   العرف اتجتماع  المؤيد للرضــــــــاعب قالقنينب  از عائقا،و ولم يتم ملل ا      2006 عاو
اإلقرار و ذين الاــــــــــاقلين قاعتباررما من أولويات اللــــــــــحب العامب والتشذ ب، علل الرقم من آقاررما الســــــــــلبةب 

 علل  تائط التنمةب الوويلب األجزوالمحتملب 

ويملز ا تاـــــــــــار التت يب العنةف من جا ب مقدم  الرعا ب ف  المنزل مؤشـــــــــــرا رئةســـــــــــةا علل التقدو  - 10
من أرداف التنمةب المســـــــــتدامب )الســـــــــالو والعدل والمؤســـــــــســـــــــات القويب(و وقد   16المحرز  حو تحقي  ال دف 

ــبب مقدم  الرعا ب الذين  عتقدو  أ   وين   المائب ف  21ملل  44العقوبب البد ةب ضـــــــروريب من ا خفرـــــــت  ســـــ
ــةب األفقر رم الذين  2018و   2012عام   ؛ وا قاي والوالدا  من اوي التعلةم المنخفض ومن الاـــريحب الخمسـ

يرج  أدلر من قيررم أ  يوافقوا علل العن  كتسـلوا لتت يب األطفالو وعلل الرقم من ات خفاه المبل  ف   
من البنات الذين تتراول أعماررم وين ســـــنب واضدة   المائب ف  87من األوت  و   المائب ف  89 رذا الموق ، ف  

ــحةب للعقوبب   14و  ــو  للتت يب العنةف؛ ومن وين كز أربعب أطفال،  قس طفز واضد تقريبا ضـــــــ ــنب يتعرضـــــــ ســـــــ
اا كا وا من قاطن   البد ةب الاـــــــــــــديدةو وت عالقب لذل  ملل ضد كبير قخلفيت م اتجتماعةب واتقتلـــــــــــــا  ب وما م

 الريف أو الحررو

، ورو ملل جا ب الناافب اللــــــــحةب أضد 2014والح  ف  المةاق منلــــــــوي علةا ف   ســــــــتور عاو  - 11
من أرداف التنمةب المســــــــــتدامب )المةاق الناةفب والناافب اللــــــــــحةب(و    6التداوير الرئةســــــــــةب  حو تحقي  ال دف 

فقل من   المائب ف  57نتين ل لير من التو ســيين؛ ما تتال لـــــــــــــــــ وتملز  درة المةاق وســوي  وعيت ا ماــ لتين مزم
ف  المناط  الريفةب( مم ا ةب الحلــول علل   المائب ف  40ف  المناط  الحرــريب؛ و  المائب ف  65الســ ا  )

ــ   المائب  ف  42من األسر المعةاةب ) المائب ف  29مةاق الارا من  ام ممدا  آمنبو وتبين أ  مةاق الارا لــــــ
و 2018ف  المناط  الحرـــــــــــريب( ملوقب قاإلشـــــــــــري ةب القولو ةب ف  عاو   المائب ف  23 اط  الريفةب وف  المن
يتعل  قالناافب اللـحةب ف  المدارا، ف   ربس مدارا التعلةم قبز المدرسـ  تفتقر ملل مراضةضو وعلل   وفةما

ألقز للناافب اللـــــــــحةب،  معةارا واضدا علل ا المائب ف  43مســـــــــتوى المدارا اتوتدائةب، ت تســـــــــتوف   ســـــــــبب  
من ا مم ا ةب الحلول علل المةاقو وتامز التحد ات أ ماط اتستخداو قير القاولب  المائب ف  10تتوفر لــــــــ  وت

لالسـتدامب؛ وتجزد الحوكمب وافتقاررا ملل الموار  ال افةب؛ والقرـا ا البيئةب وقرـا ا تشير المنال الت  تسـ م ف   
 ثوالفةرا ات و درة المةاق والتلو 

قما يل : اســـــــتعراه منتلـــــــ  المدة   2025-2021وقد اســـــــتنار ور امط اليو ةســـــــ  الُقْوري للفترة  - 12
للبر امط القوري السـاو ؛ وتحليز ضالب قاـت  التحد ات المتعلقب قاألطفال ف  تحقي  أرداف التنمةب المسـتدامب  
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ر امط القوري؛ والتحليز الُقوري الُماــترك ؛ وتقيةم الب(8)ومســارمب المالةب العامب ف  الخدمات المقدمب لألطفال
لألمم المتحدة؛ والعملةب الت  تقو را الح ومب لوضـــــس مطار األمم المتحدة للتعاو  من أجز التنمةب المســـــتدامب  

الذي يتوايو معا ور امط اليو ةســــــ  الُقْوريو وكا  من وين الماــــــاركين    2025-2021)مطار التعاو ( للفترة 
راســـــات والعملةات شـــــركايم من الح ومب، وكةا ات أخرى ف  األمم المتحدة، وشـــــركاي  ف  اتســـــتعراضـــــات والد

 م مائيو   وليو ، واألوساط األدا  مةب، والنقاقات، والقواع الخاي، والمجتمس المد  ، قما ف  ال  الابااو

وبتوبي  الدروا المســـــــــــتفا ة من اســـــــــــتعراه منتلـــــــــــ  المدة، اعتمدت اليو ةســـــــــــ    جا متعد   - 13
قواعات ومتعد  الاركاي  تخذ ف  اتعتبار اضتةاجات األطفال طوال الحةاة، من أجز زيا ة ال فاية والفعالةب  ال

ملل أملز مســــــــــتوى ف  معالجب العقباتو وقد أقمر رذا الن ط  تائط وســــــــــةســــــــــتمر العمز قا، مس التركيز علل  
ــتداوو ووفقا ل ــةس النوال علل  حو مسـ ــد الفعالةب من أجز توسـ ــتفا ة من تقيةم البر امط  الدعوة وضاـ لدروا المسـ

ــا ةب وعلل   القوري، يوا ــــــــــز البر امط القوري الجديد التركيز علل اإل لــــــــــاف واإل ماي واتعتبارات الجنســــــــ
 مااركب المرارقين و مائ مو

 ويستمد األساا المنوق  لألولويات البر امجةب المختارة من األمور التالةب: - 14

لت  يلزو في ـا اتخـاا مجرايات متنـاســــــــــــــقـب لتحقي  أرـداف التنمةـب تحـديـد مجـاتت التعجيـز ا )أ( 
 المستدامب المراعةب لألطفال والت  تا ز أولويات وطنةب؛

التركيز علل الحد من الفجوات ف  مجال اإل لاف والحواجز والمخاطر الت  يتم تحديدرا  )ا( 
 من خالل تحليالت الحالب و اريات التشيير؛

ــال عن فري التألزر مس وكاتت األمم المتحدة األخرى  )ي(  ــ  فرـــــــ ــبةب لليو ةســـــــ المزا ا النســـــــ
 ضمن مطار التعاو  ومس الاركاي اإل مائيينو 

ــامـلب لألطـفال؛   - 15 ــا ـ ب الاــــــــــــ والعـنا ــــــــــــــر البرـ امجـةب ر  كمـا يل : )أ( التنمـةب اتجتمـاعـةب واتقتلــــــــــــ
ملل القرـــــاي؛ )ي(  ام فعالب للتعلةم واللـــــحب  مؤســـــســـــات لألطفال خاضـــــعب للمســـــايلب وإم ا ةب اللجوي  )ا(

والحما ب؛ ) ( اإل ارة المسـتدامب للمةاق وخدمات اللـرف اللح  والناافب اللحةب والمخاطر البيئةب ومخاطر  
 ال وارث وقيررا من األزمات؛ )ه( فعالةب البر امطو

 
 األولويات البرنامجية والشراكات  

ــاي تدعم األولويات  - 16 ــرادات التوادو الوطن  مس اتفاقةب ضقول الوفز، واتفاقةب القرـــــــــ البر امجةب والاـــــــــ
علل جمةس أشــــــــــــ ال التمييز ضــــــــــــد المرأة، واتفاقةب ضقول األشــــــــــــخاي اوي اإلعاقبو وتســــــــــــارم العنا ــــــــــــر  

وخوب خوب عمز المســــــــائز الجنســــــــا ةب    2021-2018ف  خوب اليو ةســــــــ  اتســــــــتراتةجةب للفترة  البر امجةب
أفريقةــا الت   :2063من أجــز األطفــال ف  أفريقةــا وخوــب عــاو  2040وف  خوــب عــاو  2021-2018 للفترة

 لبو ملي او وتدعم األولويات البر امجةب والارادات تحقي   تائط مطار األمم المتحدة للتعاو  من أجز التنمةب 
دامبو وســةســ م البر امط  ، الت  ســتســ م ودوررا ف  تحقي  أرداف التنمةب المســت2025-2021المســتدامب للفترة  

د من الخول اتسـتراتةجةب لليو ةسـ  وبر امط األمم المتحدة اإل مائ  و ـندول   القوري ف  تنفيذ الفلـز الموضِّ
األمم المتحدة للســـــ ا  وريئب األمم المتحدة للمســـــاواة وين الجنســـــين وتم ين المرأة )ريئب األمم المتحدة للمرأة(و  

__________ 

 (8) UNICEF, “Analyse de situation des enfants en Tunisie 2020” (May 2020)و 
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وة تواجد األمم المتحدة ف  تو س، ســـــُتوبِّ  المنامب مزا ارا النســـــبةب لتعزيز  وإ رادا، من اليو ةســـــ  تتســـــاع وق
ــائز المتعلقب قحقول الوفز والمرأة،   ــت  المســـــــ الاـــــــــرادات التعاو ةب لبرامط كةا ات أخرى ف  األمم المتحدة قاـــــــ

حت م  ف  ال  فةما يتعل  قاألطفال المتنقلين؛ وعمز األطفال؛ و ــــــحب األم ات؛ و ــــــحب المرارقين وـ ـــــ  قما
ــا  ؛ وإ مـاي ألطـفال اوي اإلعـاـقب؛ والالمركزـيبو والعـنا ــــــــــــــر البرـ امجـةب وطنـةب ف    العقلـةب؛ والعن  الجنســــــــــــ
 وـاقـ او والـ دف الـعاو رو التعجـيز وتحقي  األرداف الح ومـةب اات األولويب للتنمـةب المســـــــــــــــتدامب، مس التركيز  

ــاواة وعدو  ــتدامب،  علل األرداف المراعةب لألطفال، والحد من عدو المسـ ــاواة وين الجنســـين، وتحســـين اتسـ المسـ
 قما ف  ال  من خالل التترب لألزماتو 

 ويستند البر امط ملل  اريب التشيير التالةب: - 17

 ماا كا ت السةاسات والميزا ةات العامب أدلر مراعاة للوفز واإل لاف؛   )أ( 

ركيز علل الاــــــــــــــريحـب ماا كـا   اـاو الحمـا ـب اتجتمـاعةـب يترــــــــــــــمن ركيزة للوفـز مس الت )ا( 
 األفقر؛ الخمسةب

 ماا كا   ااما الحما ب والقراي لألطفال الذين يواج و  القا و  معززين؛   )ي( 

 ماا كا  المجتمس المد   ملتزما، وضاد طاقاتا من أجز مااركب األطفال وضقوق م؛ ) ( 

نب من التعلةم ق )ه(  ــِّ ــارات متعد ة محسـ بز اتوتدائ  ملل ماا كا ت م جازات التعلم من خالل مسـ
 اللا وي، قما ف  ال  للمرارقين قير الملتحقين قالمدارا؛  

ماا كـا ـت تتوفر لمقـدم  الرعـا ـب لألطفـال اللــــــــــــــشـار مم ـا ةـب الحلــــــــــــــول علل خـدمـات  )و( 
 جيدة؛ شاملب

 ماا كا  العن  ضد األطفال قد خفض وكا ت القرا ا تدار قفعالةب؛  )ز( 

تحســــــين وإ امب مم ا ةب الحلــــــول علل مةاق الاــــــرا المتمو ب  ماا كا ت النام الرامةب ملل )ل( 
 وخدمات اللرف اللح  والناافب اللحةب معززة؛

ــدي لمخاطر   )ط(  ــلةمب ويئةا للتلـــــ ــؤولب تمارا تداوير فعالب وســـــ ــات المســـــ ــســـــ ماا كا ت المؤســـــ
ــةما  ــتتال لجمةس األوت  والبنات ف  تو س، وت ســ ــعفا،، مم ا ةب ال وارث وقيررا من األزمات، ف  ا ســ ــد ضــ األشــ

 أدبر للحلول علل ضقوق م وسةحققو  تقدما كبيرا  وا أرداف التنمةب المستدامب المتعلقب قالوفزو

واتفتراه األســـــــاســـــــ  رو أ  الح ومب ســـــــتوا ـــــــز معواي األولويب لالســـــــتلمار ف  أرداف التنمةب  - 18
ــةما األرداف المراعةب لألطفال، مس ال ــتدامب وتحقةق ا، وت ســــــــــ تركيز علل الحد من الفوارل اتجتماعةب  المســــــــــ

ممت اســـــتراتةجةات ور امجةب لتقليز أو تخفةف  واتقتلـــــا  ب والجشرافةب وتنفيذ اإل ـــــالضات ال ة لةبو وقد  ـــــُ
، واألزمــات الــداخلةــب والخــارجةــب،  19-مجموعــب من المخــاطر المعترف و ــا، قمــا ف  الــ  تــتقير جــائحــب كوفيــد

 وعدو اتستقرار السةاس و

ومن أجز التعجيز قالنتائط ف  المجاتت المختارة اات األولويب، سـينفذ البر امط خمس اسـتراتةجةات  - 19
مـتداخـلب تنرــــــــــــــوي كلـ ا تحـت  اريب التشيير، ر : )أ(  عم تعزيز النام؛ )ا( تولـيد وتحلـيز البـةا ات واأل لب 

ـــةاســــــــــــــات الـعاـمب وتخوةوـ ا ور ــــــــــــــدـرا؛ )ي( خل  أوجـا ـتألزر من خ الل ُ  ط متـعد ة ألقراه ترويط الســــــــــــ
القواعات ومتعد ة الاـــــــــركاي، قما ف  ال  من أجز التترب لألزمات؛ ) ( ضاـــــــــد الاـــــــــرادات والموار  العامب  
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ــ( اســتن اه المجتمعات المحلةب، قما ف  ال  المرارقو ، من أجز تاــ يز  والخا ــب من أجز األطفال؛ )رــــــــــــــ
 التدخالت اإل مائةب علل جمةس المستوياتو

 
 اعية واالقتصادية الشاملة لألطفالالتنمية االجتم  

النتةجب المقررة ل ذا العنلــر ر  أ  تنفذ المؤســســات العامب ســةاســات عامب مراعةب للوفز تســترشــد   - 20
ــد األطفال   ــتفيد من ا أشــــ ــتدامب ومر ب  ســــ ــاملب ومســــ قاأل لب والمخاطر وأ  تدعم المالةب العامب تحقي   تائط شــــ

توليد البةا ات، قما ف  ال  من خالل المســـــــــــــ  العنقو ي المتعد    ضـــــــــــــعفا،و وســـــــــــــيدعم البر امط الح ومب ف 
المؤشـــــــرات؛ وإجراي قحوث وتحليالت علل مســـــــتويات مفلـــــــلب قاـــــــت  األقعا  المتعد ة لعدو المســـــــاواة والفقر  
ــاركةب للقواع اتجتماع  والتخوةل   ــتدامب؛ وتعزيز التحليالت التاــــــ ــد أرداف التنمةب المســــــ والرــــــــع ؛ ور ــــــ

 إل لافوالمتمحور علل ا

وسـتعمز اليو ةسـ  قالاـرادب مس الج ات الفاعلب المؤسـسـةب ف  مجال الحما ب اتجتماعةب الت  تقوو  - 21
ووضس  ام وأ وات كجزي من اإل الل الجاري للحد األ  ل للحما ب اتجتماعةب، و عم ركيزة محوررا الوفز،  

اللـــــدماتو وســـــيوا ـــــز البر امط توليد واســـــتخداو   ط شـــــامز مســـــتداو  قوو علل الحقول وقا ر علل مقاومب 
البةا ات واأل لب لشره ضوار السـةاسـات قاـت  م اـاي منحب لألطفال ت و  شـاملب تدريجةا، وقا رة علل اللـمو   
ــايلب ورامط الحما ب اتجتماعةب   ــدمات؛ و عم ا لةات الرامةب ملل زيا ة تتقير وتشوةب ومســـ أماو األزمات واللـــ

عفا؛ وضاــد الموار  والاــرادات؛ وتعزيز ا لةات المؤســســةب للتوا ــز والمتاقعب  الت  تلــز ملل أشــد األطفال ضــ 
 والتعلةقات وزيا ة تراقل البةا ات وين القواعات استنا ا، ملل الُمعرِّف الوضيد الوطن و

وتاــــــــــمز اســــــــــتراتةجةات التشلب علل الحواجز المحد ة توليد األ لب؛ وتوفير الخبرة التقنةب للماــــــــــورة  - 22
وخوب التنمةب   2030والتركيز علل التتقير علل األولويات الخا ب قاألطفال ف  رديب الح ومب لعاو  والدعوة؛

الخمســـــةب؛ وضاـــــد الموار  والنتائط للـــــال  األطفال مس شـــــركاي التنمةب، قما ف  ال  قاتقترا  مس م ـــــالضات  
 اتقتلا  ال ل  واإلعا ات والحما ب اتجتماعةبو

بر امط الوزارات الح ومةب المسؤولب عن التنمةب والتمويز والاؤو  اتجتماعةب؛  ويامز الاركاي ف  ال - 23
والمع د الوطن  لإلضلايات؛ والبر امط اإل مائ  وكةا ات أخرى ف  األمم المتحدة؛ والاركاي اإل مائيين اللنائيين  

  رة وأفرز الممارساتو والمتعد ي األطراف وشركاي التعاو  فةما وين ولدا  الجنوا لتوبي  ُ  ط تمويز مبت 
 

 مؤسسات لألطفال خاضعة للمساءلة وإمكانية اللجوء إلى القضاء  

النتةجب المقررة ل ذا العنلر البر امج  ر  أ  يتوفر للمؤسسات الخاضعب للمسايلب  عم من مطار   - 24
ــد المرأة، واتفاقةب   ــ ال التمييز ضــ ــاي علل جمةس أشــ تاــــريع  منســــ  وفقا تتفاقةب ضقول الوفز، واتفاقةب القرــ

الوـفز والتـماســــــــــــــ   ضقول األشــــــــــــــخـاي اوي اإلعـاـقب، ومن مجتمس ـمد   ملتزو من أجـز تعزيز ضـماـ ب ضقول 
ــد النســــاي  ــب ف  العن  ضــ ــرطب، قما ف  ال  الوضدات المتخلــــلــ اتجتماع و وســــةعزز البر امط قدرات الاــ
واألطفال، وكذل  قدرات المســــــــــعفين وموظف  الج از القرــــــــــائ ، وســــــــــيدعم تبســــــــــةل وتحديت البروتوكوتت  

ــايلب وتةســـــــــر الو ـــــــــول ف  م ارة ق ــا ا األطفال الذين يواج و   واإلجرايات من أجز زيا ة الفعالةب والمســـــــ رـــــــ
القا و و وســــــينلــــــب التركيز أ رــــــا علل اتتلــــــال والدعوة وقير ال  من أشــــــ ال الدعم لمنامات المجتمس  
ــائل اإلعالو لتناــــــــــــــةل اتلتزاو واإلجرايات الت  تعزز ضقول كـز طفـز، قمـا ف  اـل    المـد   والبرلمـا  ووســــــــــــ
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ن الماـــــــــــاركب ف  المناقاـــــــــــات المتعلقب قالمواضـــــــــــةس الت  األطفال اوو اإلعاقب، وتم ن األطفال والمرارقين م
 علي مو  تؤقر

ــتراتةجةات البر امجةب المحد ة ف   اريب التشيير الماـــــــــــورة التقنةب للخبراي والتدريب  - 25 وتاـــــــــــمز اتســـــــــ
والدعوة واتتلـال من أجز تشيير العرف اتجتماع  والسـلوكو ومن وين الاـركاي الرئةسـيين البرلما ، ووزارات 

عدل؛ والداخلةب؛ والاــؤو  اتجتماعةب؛ والمرأة واألســرة وكبار الســن، والبر امط اإل مائ ، والاــركاي اإل مائيو   ال
 اللنائيو  والمتعد و األطراف، والمجتمس المد  ، قما ف  ال  مجموعات األطفال والاباا، ووسائل اإلعالوو

 
 نظم فعالة للتعليم والصحة والحماية  

ررة ل ذا العنلر البر امج  ر  أ  تتسم  ام التعلةم واللحب والحما ب قالمرو ب، وت فز النتةجب المق - 26
 اإل لاف والجو ة ف  الحلول علل الخدمات، وتعزز المااركب الفعالب والااملب لألطفال وأسررمو  

ةم وســــــــةعالط العنلــــــــر البر امج  الحواجز الت  تعتره تحســــــــين  تائط التعلم ومعدتت متماو التعل - 27
ــيركز علل   ــبو وســـ ــا  ب الم ماـــ اللا وي، قما ف  ال  للبنات واألوت  من الفئات والمناط  اتجتماعةب واتقتلـــ
ــاركةب؛ وتنمةب الم ارات   ــاملب التاــ ــةب؛ والتربةب الاــ ــالل المنارط الدراســ  ام تدريب وتقيةم موظف  التعلةم؛ وإ ــ

ــ  واتوتدا ــةف وزارة التربةب ف   الحةاتةب لألطفال ف  مراضز التعلةم قبز المدرســــ ــتدعم اليو ةســــ ئ  واللا ويو وســــ
وقيررا من األزماتو وستدعو    19-وضس تداوير للت ةف، قما ف  ال  للتعلم المختلل، للتلدي لجائحب كوفيد

ــةما من   ــب، وت ســــ ــعفا المنقوعين عن الدراســــ ــد المرارقين ضــــ المنامب ملل متاضب فري وديلب إلعا ة م ماي أشــــ
لجاري القائم علل متاضب فر ب قا ةبو وسةعزز رذا العنلر تم ين المرارقين ومااركت م  خالل  مواي التعلةم ا

الاــــــــاملب، ويعزز التحالفات وين القواعين العاو والخاي، قاتســــــــتفا ة من مبا رة الح ومب من أجز الاــــــــباا 
 و“جيز طلي ”وشرادب 

لب المب رة وتوفير الموار  ل ا وســــــــــةاز  عم تنســــــــــي  اتســــــــــتراتةجةب الوطنةب للنماي ف  مرضلب الوفو  - 28
ــســــ  والر ــــد المت امز ل ذق  ــي  المؤســ ــر ف  التنســ وتنفيذرا وؤرة تركيز م مب للبر امطو وســــةســــ م رذا العنلــ

وزارة قالتعاو  مس القواع الخاي ومنامات المجتمس المد  و وســــتدعو اليو ةســــ  ملل   11اتســــتراتةجةب ف  
مجال التعلةم ف  مرضلب الوفولب المب رة، وســـتدعم خدمات األووة  توســـةس  وال النمااي الت  أقبتت جدوارا ف 

ــين ال املب   ــيركز العنلــــــــر علل زيا ة تشوةب التحلــــــ اإل جاوةب المبت رة والمت املبو وف  مجال اللــــــــحب، ســــــ
ــد كوفيد ــلب أج زة   19-وإم ا ةب م خال توعةم ضـ ــلسـ عن طري  خدمات الاـــراي العالمةب؛ وتعزيز م ارة ممدا  سـ

وتنفيذ ُ  ط توليد الولب لتعبئب زيا ة اســــــــــــتةعاا التوعةم، قالتلــــــــــــدي للحواجز الت  تعتره كز من  التبريد؛  
ــا الوع  قالتشذ ب  ــر أ رــــ ــيدعم رذا العنلــــ ــتوياتو وســــ العره والولب ضيلما ت و  المعدتت ف  أ  ل المســــ

 الجيدة وممارسات ا وأساليب الحةاة اللحةب وزيا ة الرضاعب الوبةعةبو

يو ةسـ  وتعزيز القدرات الوطنةب ف  مجال منس العن  ضـد األطفال وتحديدق والتلـدي لا وسـتقوو ال - 29
ف  وقت مب ر وزيا ة التألزر مس البرامط الوطنةب المعنةب قالعن  الجنســــــــا  و وســــــــت و  أولويات البر امط ر   

الواقس المؤسـسـ    تعزيز خدمات الحما ب الوطنةب والقوة العاملب ف  مجال الخدمات اتجتماعةب؛ و عم مضـفاي
ــاي  ااو رقم  مت امز للمعلومات واإلضالب؛ وتعزيز   ــي  المتعد ة القواعات، قما ف  ال  م اـ علل آلةات التنسـ
ــين،   ــاواة وين الجنسـ ــلوك؛ وتعزيز المسـ ــتن اه المجتمعات المحلةب والتشييرات ف  األعراف اتجتماعةب والسـ اسـ

ب ف  منس العن  ضــــــــــــــد األطـفال والعن  الجنســــــــــــــا  ؛  ومل ـةب الخـدـمات اتجتمـاعـةب، والماــــــــــــــارـكب المجتمعةـ 
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الاــــــــــــــرادـات مس القوـاع الخـاي والمجتمس المـد  ، علل النحو اـلذي ـود  ونجـال خالل اتســــــــــــــتجـاـقب  وتعزيز
 و19-دوفيد لـجائحب

ومن وين الاــــركاي المعنيين مؤســــســــات ض ومةب ملز وزارات التربةب؛ والاــــؤو  اتجتماعةب؛ الاــــباا  - 30
اي الم ن ؛ والمرأة واألســــــــرة وكبار الســــــــن؛ واللــــــــحب، فرــــــــال عن كةا ات أخرى ف  األمم   موالرياضــــــــب واإل

المتحدة، والاـــرادب العالمةب من أجز التعلةم، وتحال  قاف  للقاضات، والاـــرادب العالمةب من أجز م  اي العن   
ــد األطفـال، والبـن  اـلدول ، وشــــــــــــــركـاي م مـائيو  آخرو  قـنائيو  ومتعـد و األطراف، ومنامـ  ات المجتمس  ضــــــــــــ

ــائز التوا ــــــــز اتجتماع ،   ــائز اإلعالو العاو ووســــــ ــةات المؤقرة ف  وســــــ المد  ، وعد  من الروا  والاــــــــخلــــــ
 الخايو والقواع

 
اإلدارة المستتتتتدامة للمياد وخدمات الصتتتترو الصتتتتحي والنظافة الصتتتتحية والم اطر الب  ية   

 وم اطر الكوارث وغ رها من األزمات

ــات الوطنةب والمجتمعات المحلةب م ارة  المةاق  - 31 ــســــــ النتةجب المقررة ل ذا العنلــــــــر ر  أ  ت فز المؤســــــ
ــفافةب   ــاف والاـــ ــم قاإل لـــ ــحةب والبيئب علل  حو يراع  الوفز ويتســـ ــح  والناافب اللـــ وخدمات اللـــــرف اللـــ

رادب مس كةا ات أخرى  واتســتدامب وكفا ب  اتســتعدا  واتســتجاقب للمخاطر اإل ســا ةبو وســتعمز اليو ةســ  قالاــ 
ف  األمم المتحـدة علل تعزيز قـدرات وأ وات الج ـات الفـاعلـب من القوـاعين العـاو والخـاي والمجتمس المـد   
ــم قال فاية وتدار قوريقب آمنب ق ةب متاضب مةاق الاـــرا المتمو ب قاـــ ز منلـــ    من أجز توفير موار  مةاق تتسـ

رة واألوبئب وقير ال  من العوامز البيئةب الرـارةو وسـتاـمز  وكاف وضفا ا للحد من المخاطر الناجمب عن الند
األ اـــــــوب البر امجةب أ رـــــــا التلقةف البيئ  والتعبئب اتجتماعةبو وســـــــيوفر العنلـــــــر البر امج  الدعم التقن  
للتحليز المتعد  القواعات وضوار الســــــــةاســــــــات ف  مجال توفير المةاق وخدمات اللــــــــرف اللــــــــح  والناافب  

ولتحســـــــــــين المعايير المتعد ة القواعات ف  رذا المجالو وســـــــــــيولل ارتماو خاي لتعزيز  اللـــــــــــحةب للجمةس، 
مم ا ةب ضلــــول تالميذ المدارا علل مةاق الاــــرا المتمو ب ومراف  الناافب اللــــحةب والمراف  اللــــحةب الت  

 تف  قالمعايير المالئمب لألوت  والبنات، قمن في م األطفال اوو اإلعاقبو  

العنلـر تعزيز القدرات ف  مجال اإل ارة البيئةب من خالل العمز المنسـ  ضـمن مطار   وسـةاـمز رذا - 32
التعاو و وســــت و  مضدى وؤر التركيز قدرة أ ــــحاا الملــــلحب علل اتســــتعدا  واتســــتجاقب لحاتت الووار   
 علل  حو منســــــ  ومتعد  القواعات، واســــــتن اه المجتمعات المحلةب ف  مواج ب مخاطر الفةرــــــا ات و درة 

 المةاق وتفا  األمراه وقير ال  من األزماتو 

ويامز الاركاي وزارات ض ومةب متعد ة وكةا ات أخرى ف  األمم المتحدة ومنامات المجتمس المد    - 33
ف  قواع توفير المةاق وخدمات اللــرف اللــح  والناافب اللــحةب للجمةس والبيئب والعمز اإل ســا   وشــركاي 

األطرافو وسـة و  الاـركاي من القواع الخاي، وت سـةما الاـركات الناشـئب، فرـال  م مائيين قنائيين ومتعد ي 
عن المؤســـــســـــات اإلعالمةب ومنامات المجتمس المد  ، شـــــركاي ف  مجال اإلوالا عن المخاطر؛ والمســـــايلب  
أماو الســــــ ا  المترــــــررين؛ وإشــــــراك األطفال والاــــــباا والمجتمعات المحلةب ومؤســــــســــــات العمز التجاري ف   

قةف البيئ  وف  مجال توفير المةاق وخدمات اللـــــــــرف اللـــــــــح  والناافب اللـــــــــحةب للجمةس والتعبئب من  التل
 العمزو أجز
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 فعالية البرنامج  

النتةجب المقررة ل ذا العنلــــــــر ر  أ  تف  أ اــــــــوب تخوةل وتمويز وإ ارة البر امط الُقْوري قمعايير   - 34
الو وينلــــب التركيز علل العنا ــــر البر امجةب الت  تســــاعد  البرمجب الجيدة ف  تحقي  النتائط من أجز األطف

علل م ارة البرـ امط القوري وتنســــــــــــــةقـا وتنفـيذق من خالل توفير التوجـةا التقن  وضــــــــــــــمـا  الجو ة فةمـا يتعل   
وتخوةل البر امط وميز تا وتنفيذق ور ـــــــــدق وإعدا  تقارير عناو ويدعم رذا العنلـــــــــر أ رـــــــــا ضـــــــــما  الجو ة  

األولويات واتســـتراتةجةات المتداخلب، قما ف  ال  ضقول اإل ســـا ، واإل لـــاف، واإل ماي،  يتعل  وتوبي   فةما
ــا   والواعةــب قــالمخــاطر، والتعــاو  مس الاــــــــــــــركــاي اإل مــائيين ضــــــــــــــمن   والبرمجــب المراعةــب للمناور الجنســـــــــــــ

 التعاو و   مطار

اليو ةســـ ، من خالل  وتملز الاـــرادات وضاـــد الموار  عنلـــرين ضاســـمين لفعالةب البر امطو وســـتقوو - 35
ــما    ــاعفب ج و را من أجز تحقي  النتائط وضـــ ــرادات والموار ، قمرـــ ــتراتةجيت ا المتعلقب وتعبئب الاـــ تفعيز اســـ
ــتدامبو   ــداقةب ف  مجال العمز اإل مائ  الذي  عزز اتســـــ الوضـــــــول ومن أجز أ  تاز شـــــــري ا موقوقا اا ملـــــ

ــةس  وا ــركاي جد  من خالل توسـ ــاف الفري مس شـ ــت اـ ــةجري اسـ ــتراتةجةب األعمال التجاريب من أجز  وسـ ل اسـ
النتائط، ومس اللجا  الوطنةب لليو ةســــــــــــ ، من خالل ضافاات الاــــــــــــركاي اإل مائيين من القواع الخاي ومن  
ــال    ــةف ج و را الناجحب ف  تعبئب الموار  للـــــ ــز اليو ةســـــ ــتوا ـــــ خالل التعاو  فةما وين ولدا  الجنواو وســـــ

 المتعد ي األطراف، والقواع الخاي، والمؤسسات المالةب الدولةبواألطفال من خالل الاركاي اللنائيين و 
 

 )أ(جدول موجز للم زانية  

 )قألتف  وترات الوت ات المتحدة( 
 المجموع الموار  األخرى  الموار  العا  ب العنلر البر امج 

 1 600 1 250 350 التنمةب اتجتماعةب واتقتلا  ب الااملب لألطفال    
 2 216 1 250 966 مؤسسات لألطفال خاضعب للمسايلب وإم ا ةب اللجوي ملل القراي

 21 548 19 250 2 298  ام فعالب للتعلةم واللحب والحما ب
اإل ارة المســــــــــتدامب للمةاق وخدمات اللــــــــــرف اللــــــــــح  والناافب 
 3 716 2 750 966 اللحةب والمخاطر البيئةب ومخاطر ال وارث وقيررا من األزمات

 750 500 250 فعالةب البر امط
 29 830 25 000 4 830 المجموع 

 
 ت تر  ف  الجدول األموال المجمعب من أجز الحاتت اإل سا ةب الت  قد تناتو )أ( 

  
 البرنامج وإدارة الم اطر  

تلخص رذق الوقةقب مســـــــــارمات اليو ةســـــــــ  ف  الخوب الوطنةب المعنةب قترداف التنمةب المســـــــــتدامب   - 36
ــةب للمســـــــايلب أماو المجلس التنفيذي عن موايمب   المراعةب للوفز ف  تو سو وتعد الوقةقب قملاقب الوضدة الرئةســـــ

والعملةات و   لجوا ب   النتائط مس الموار  المخللبو وير  ف  سةاسات وإجرايات المنامب قلد  البرامط
مســـايلب المديرين علل اللـــعيدين القوري واإلقلةم  وعلل  ـــعيد المقر فةما  ختص قالبرامط القوريبو ووزارة 
ــتلمار   ــا  والمالةب و عم اتســـ ــي  البر امط القوري، وترأا ملل جا ب وزارة اتقتلـــ ــؤولب عن تنســـ الخارجةب مســـ
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ةف ر  الوكالب المةســـــرة لعنلـــــري التعلةم والحما ب اتجتماعةب ف   اللجنب  التوجي ةب إلطار التعاو و واليو ةـســــ 
 من مطار التعاو و   3الناتط 

ــواقل  اخلةب وتداوير للحوكمب وتخفةف  - 37 ــمن ضـــــــــــ والبر امط القوري رو ور امط واع قالمخاطر يترـــــــــــ
المخــاطر تشو  المخــاطر التاــــــــــــــشيلةــب والبر ــامجةــبو وف  كــز عــاو،  عــا  تقيةم المخــاطر وتنفــذ خوــب إل ارة 

 المخاطرو وتجمس تداوير التخفةف وين تعزيز القدرات وإجرايات الر د والرقاقب والتلحة و  

ــا   - 38 ــلبةب لالقتلــ ــتمرار اتتجارات الســ ــ ، واســ ــةاســ ــتقرار الســ وتتملز المخاطر الخارجةب ف  عدو اتســ
ال ل ، وا خفاه المسـاعدة اإل مائةب الرسمةب المقدمب ملل تو سو وتحق  رذق المخاطر  م ن أ   عول ودرجب 

قر النقدي والمتعد  األقعا  وأوجا  دبيرة  جال اإل ــــــــالضات اتجتماعةب واتقتلــــــــا  ب الرامةب ملل الحد من الف
ــت ا أ  يزيد من ضدة  درة المةاق  ــمز المخاطر الخارجةب األخرى تشير المنال، الذي من شـــ ــاواةو وتاـــ عدو المســـ
ــ ا    ــا ات وتدرور البيئبو وقد يؤ ي كال النوعين من المخاطر الخارجةب ملل توترات  اخلةب و زول السـ والفةرـ

اوير التخفةف البر امجةب العمز مس الســــةاســــات والميزا ةات والنام؛ والتوا ــــز؛  واألطفال المتنقلينو وتاــــمز تد
ــ  الدعوة ملل  ــز اليو ةســـــ ــتوا ـــــ ــرادات من أجز معواي األولويب لحقول األطفال والمرارقينو وســـــ ــد الاـــــ وضاـــــ
ــا، قاســـــتخداو خبرت ا ف  م ارة   اســـــتلمار المســـــاعدة اإل مائةب الرســـــمةب ف  أشـــــد األطفال ضـــــعفا،، وســـــتقوو أ رـــ
ــتنا ا ملل  ــز اليو ةســـــ ، اســـ ــتوا ـــ ــر البرامطو وســـ المخاطر ف  تعزيز التمويز العاو لألطفال ف  جمةس عنا ـــ

، تعزيز الـقدرات ف  مجـاتت اإلوالا عن المخـاطر، واســــــــــــــتنـ اه  19-خبرت ـا ف  التلــــــــــــــدي لجـائحـب كوفـيد
 المجتمعات المحلةب، والتترب علل  عيدي المؤسسات والقواعاتو

وســــتوا ــــز اليو ةســــ  اتســــتلمار ف  فعالةب  ام الحوكمب واإل ارة، واإلشــــراف علل الموار  المالةب،  - 39
وإ ارة الموار  الباـــريبو وســـيتم التلـــدي للمخاطر الناجمب عن  قص الموار  البر امجةب من خالل اســـتراتةجةب 

ــايلب ع ــتخف  المخاطر المتعلقب قاإل ارة والمســــ ــرادات والموار و وســــ ن التحويالت النقد ب وتحويالت  تعبئب الاــــ
اإلمدا ات من خالل الن ط المنسـ  للتحويالت النقد بو أما المخاطر الناجمب عن ضـع  قدرة القواع الخاي  
ــوب آلةات الرقاقب الةقاب واتســـــــــــــتخداو ات تقائ  لدرا ب  ــتخف  وواســـــــــــ علل تقد م خدمات وإمدا ات جيدة فســـــــــــ

اطر اتســتشالل وات ت اك الجنســيين من خالل تنفيذ خول الوقا ب اليو ةســ  اإلقلةمةب والعالمةبو وســتخف  مخ
 واتستجاقب قالنسبب للموظفين والاركايو  

 2025-2021وســـتنفذ اســـتراتةجةب تســـيير األعمال لمجموعب األمم المتحدة للتنمةب المســـتدامب للفترة  - 40
ــةب  وفقا لمبدأ اتعتراف المتبا ل الذي تتقيد قا وكاتت األمم المتحدة، ــر رئةســــــ مس التركيز علل أربعب عنا ــــــ

ر  الاـــراي؛ والاـــؤو  المالةب؛ واإل ارة؛ والموار  الباـــريب، ق ةب تنفيذ أفرـــز الممارســـات علل  وال الوكاتت  
 وخفض ت الةف المعامالتو

 
 الرصد والتق يم  

األســـاا   يترـــمن مطار النتائط للبر امط القوري مؤشـــرات محد ة قاولب للقةاا، مس تفلـــيز خووط - 41
واألرداف ضســب الفئب العمريب و وع الجنس، ضســب اتقترــايو وتتواو  معام المؤشــرات مس تل  الوار ة ف   

، وإطار التعاو و وســـــــتعمز  2021-2018أرداف التنمةب المســـــــتدامب، وخوب اليو ةســـــــ  اتســـــــتراتةجةب للفترة  
الح ومةب لجمس البةا ات وتحليل ا  اليو ةســــ  قلــــورة تعاو ةب ضــــمن مطار التعاو  علل تعزيز وتحديت النام 

ور ــــدرا واتخاا القرارات القائمب علل البةا ات من قبز العديد من القواعات والاــــركايو وســــةاــــمز ال   اما  
م اريب و راسـات اسـتقلـائةب  وريب من قبيز المسـ  العنقو ي المتعد  المؤشـراتو وسـتسـتخدو األ لب لر ـد ضالب  
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حو تحقي  اإل لــــــــــــاف وتوســــــــــــةس النوال؛ والدعوة ملل تعديز الســــــــــــةاســــــــــــات  األطفال؛ وتتبس التقدو المحرز  
واتســـــتراتةجةات والميزا ةاتو وســـــةرـــــولس قالر ـــــد من خالل طرائ  متعد ة، قما ف  ال  موظفو اليو ةســـــ   
وشـركادرا، ومن خالل آلةات للر ـد ف  الوقت الحقةق  قاسـتخداو الت نولوجةا، وتوسـةس  وال اتتلـال لتعزيز  

 ل علل تعلةقات من المجتمعات المحلةبوفري الحلو 

ــركاي  - 42 ــتركب تجرى مس الح ومب والاـ ــنويب ماـ ــات سـ ــتعراضـ ــد النتائط البر امجةب من خالل اسـ ــُتر ـ وسـ
لتقيةم التقــدو المحرز وتحــديــد التشيرات ف  ويئــب البرمجــب وضــالــب األطفــال، قمــا ف  الــ  ف  ضــاتت المخــاطر  

ــنويب واجتماعات التخوةل الت  واتختناقات، والفري الجديدة لتحقي  ا ــات الســ ــتعراضــ ز اتســ ــ ِّ ــتاــ لنتائطو وســ
تجرى مس الح ومب والاركاي اإل مائيين من أجز البرامط الوطنةب، وبر امط اليو ةس  القوري، وإطار التعاو ،  
منلــــات رامب لرــــما  اســــتمرار الجدوى من خالل القدرة علل الت ةفو وأي تشييرات وتعديالت يلزو مجرادرا  

 ن قا ز مستمر ف   اريب التشيير الخا ب قالبر امط القوريو  ستبي  

ــمن قالقب تقيةمات ت وينةب، ر :   - 43 ــةب محد ة الت الةف تترـــــــــــ وأعدت اليو ةســـــــــــــ  خوب تقيةم خمســـــــــــ
قةاا م جازات األطفال  و  ســــــــــــن اتلتحال قالمدرســــــــــــب؛ )ا( ور امط الفر ــــــــــــب اللا ةب إلعا ة اإل ماي؛   )أ(
جتماعةب الاــامزو وســةجرى أ رــا، اســتعراه جنســا   للبر امط وتقيةم شــامز للبر امط  ور امط الحما ب ات )ي(

الُقْوريو وســتعد اليو ةســ  خووا ســنويب لرــما  تنفيذ اســتلمارات مالئمب وفعالب من ضيت الت لفب ف  مجال  
 البحت والتقيةمو
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 المرفق
 إطار النتائج والموارد 

 2025-2021ون الُقْطري ب ن تونس وال ونيسف، برنامج التعا
 

  42و   40و  37و  36و  34و  33و  31و  29-26و   24و  23و  20-17و  13و  12و  10و  9و  6-2الموا  اتفاقية حقوق الطفل:  

 16و  13و  10و  5-3و  1أرداف التنمةب المستدامب األولويات الوطنية: 

 

 للتعاون من أجل التنمية المستدامة )إطار التعاون( التي تشارك ف ها ال ونيسف:نتائج إطار األمم المتحدة  

 :2025قحلول   ا ب عاو 

اتجتماعةب  دمب التنمةب  ت و  المؤســــــســــــات، الت  تنفذ ســــــةاســــــات عامب فعالب واعةب قالمخاطر قالاــــــرادب مس ج ات فاعلب اقتلــــــا  ب واجتماعةب، قد وضــــــعت موار  البلد ف  خ - 1
 واتقتلا  ب الااملب والمستدامب والمر ب الت  تولد فري العمز الالئ ، ت سةما ألشد الفئات ضعفاو

اتجتماع   ا  والتماســــ  ت و  المؤســــســــات الخاضــــعب للمســــايلب الت  يدعم ا مطار تاــــريع  منســــ  وفئات ســــ ا ةب ملتزمب قد كفلت تعزيز ســــةا ة القا و  وضما ب ضقول اإل ســــ  - 2
 والمستدامبووالعدالب، ت سةما ألشد الفئات ضعفا،، وفقا لالتفاقةات والمعايير الدولةب، وف  مطار من الت امز والتراقل مس ج و  التنمةب الااملب 

 لفئات ضعفا،، وإشراك  الس ا  قفعالةبوت و   ام اللحب والتعلةم والحما ب اتجتماعةب مر ب وت فز المساواة  ف  الحلول علل خدمات جيدة، ت سةما ألشد ا - 3

ت قدرت ا علل اللــمو  والت ةف، وكذل   ت و  جمةس الج ات الفاعلب المعنةب قد كفلت وجو  م ارة عا لب وشــفافب ومســتدامب للموار  الوبةعةب والنام اإل  ولوجةب واألقالةم، وضســن - 4
 ات والمخاطر المناخةبوقدرة الس ا ، وت سةما أشد الفئات ضعفا،، ف  مواج ب األزم

  1- 1-6و   1-ب-6و   1-1-4و   1-8-3و   1-3-1و   2-2-1و   21-1مؤشتتتتتتترات نتائج إطار التعاون التي تشتتتتتتتارك ف ها ال ونيستتتتتتتف: غايات أهداو التنمية المستتتتتتتتدامة 
 1-3-16و  1-أ-15و  1-2-13و  2-3-11و  1-2-6و 

 

  5-1 :2021-2018ية للفترة مجاالت األهداو ذات الصلة في خطة ال ونيسف االستراتيج 
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  تائط اليو ةس 
مؤشــــــــــــــــــــرات التقــــــــــدو الرئةســـــــــــــــةب وخووط األساا 

  واتط البر امط القوري اإلرشا  ب  وسائز التحق   واألرداف
الاــــــــــــــركـاي الرئةســــــــــــــيو ، أطر  

 الارادب

ــا  ــب ضســـــــــــــــب  تــائط البر ــامط  الموار  اإلرشـــــــــــــ
ــب )و ع(  ــا  ـــــ والـمـوار  الـقـوـري: الـمـوار  الـعـــــ

 األخرى )و أ( )قألتف  وترات الوت ات المتحدة(

 المجموع أ و و ع
        
قــــــــحــــــــلــــــــول  ــــــــ ــــــــا ــــــــب  - 1

، ت و  المؤسـسـات 2025 عاو
العامب قد  فذت سةاسات عامب  
ــد قاأل لب  ــترشـ مراعةب للوفز تسـ
وت و  واعـةب ـقالمخـاطر وـتدعم 
ــب تحقي   تـــائط  المـــالةـــب العـــامـ

ومسـتدامب ومر ب  سـتفيد شـاملب 
 من ا أشد األطفال ضعفاو

عد  و ســـــــــبب األطفال الذين  عةاـــــــــو  ف  فقر وفقا  
 لخل الفقر النقدي الوطن 

 (2015) المائب ف  21؛ 688 000 :خل األساا

 المائب ف  15؛ 600 000 :ال دف

 
ضلـب اإل فال العاو علل اللـحب و/أو التعلةم و/أو 

 ســــــــــــــتفيــد من ــا األطفــال الحمــا ــب اتجتمــاعةــب الت  
ــاط  و/أو الخمس  ــذين  عةاــــــــــــــو  ف  أفقر المنـ الـ

 األفقر من الس ا و

 )التعلةم( المائب ف  14 :خل األساا

 )التعلةم( المائب ف  20 :ال دف

 
اليو ةســـ : عد  و ســـبب األطفال الذين تشوي م  ام 

 الحما ب اتجتماعةب

 المـــــائـــــب ف  40؛ 1 265 000 :خل األســــــــــــــــــاا
(2019) 

  المائب ف  55؛ 2 200 000 :ال دف

مســــ   خز وإ فال األســــرة 
 المعةاةب

المســـــــــ  العنقو ي المتعد  
 المؤشرات

ت و  الرديـب الوطنةـب لعـاو  1-1
، وخوــب التنمةــب الوطنةــب 2030

الخمســــــــــــــةــب، واتســــــــــــــتراتةجةــات 
ــات والميزا ةـــــات  ــاســــــــــــــــ ــةـــ والســــــــــــ
والاــــــــــــــرادـات الح ومةـب، مراعةـب 
ــب  ــداف التنمةــ ــدعم أرــ ــز وتــ للوفــ

امب وت دف ملل تقلةص المســــــــــتد
الفجوات ف  العـدالـب اتجتمـاعةـب 
ــا  ــب والعــدالــب البيئةــب  واتقتلـــــــــــــ

 لألطفالو  

تاــــــــمز م ــــــــالضات  ااو   1-2
الحمـا ـب اتجتمـاعةـب ركيزة، قـائمـب  
ــاملب قلـــــــــورة  علل الحقول وشـــــــ
تدريجةب ومســــــــتدامب وقا رة علل 
مقــاومــب اللـــــــــــــــدمــات ومتمحورة 
علل الوفــز، قــاإلضــــــــــــــــافــب ملل 

 مب لتنفيذراواأل وات الالز 

ــب   ــالةـ وزارات اتقتلـــــــــــــــــا ؛ والمـ
ــؤو   ــتلمار؛ والاـــــــــ و عم اتســـــــــ
 اتجتماعةب؛ واللحب؛ والتربةب

 المع د الوطن  لإلضلايات

ور ــامط األمم المتحــدة اإل مــائ  
 )البر امط اإل مائ (

 البن  الدول  

 الاركاي اإل مائيو  

350 250 1 600 1 

قــــــــحــــــــلــــــــول  ــــــــ ــــــــا ــــــــب  - 2
توافر ،   و  قـــــد 2025 عـــــاو

للمؤسـسـات الخاضـعب للمسـايلب  
 عم من مطار تاــريع  منســ  
وفقــــا، تتفــــاقةــــب ضقول الوفــــز، 
واتـفاقـةب القرــــــــــــــاي علل جمةس 
ــد المرأة،  ــ ال التمييز ضــــــــ أشــــــــ
واتفاقةب ضقول األشخاي اوي 
اإلعــــاقــــب، ومن مجتمس مــــد   
ــب  ــا ـ ــز تعزيز ضمـ ملتزو من أجـ
ــ   ضقول الوفــــــز والتمــــــاســـــــــــــــــ

 اتجتماع و

ــذين يواج و  ريئــات النســــــــــــــبــب  المئويــب لألطفــال ال
العـداـلب وال يـئات اإل ارـيب المســــــــــــــتفـيدين من مم ـا ـةب 
ــز  اللجوي ملل القرــــــــــــــــــــاي علل  حو يراع  الوفــــ

 واتعتبارات الجنسا ةب

 (2019) المائب ف  53 :خل األساا

 المائب ف  75 :ال دف

تف  منلــــــــــــات أو آلةات التوا ــــــــــــز واســــــــــــتن اه 
عم ا اليو ةسـ  قمعايير المجتمعات المحلةب الت  تد

 الجو ة ف  جمةس أولويات التنمةب

 2خل األساا: المستوى 

 3ال دف: المستوى 

 البةا ات اإل اريب

تقارير الر ـــــــــد اللـــــــــا رة 
عن المؤســســات والمجتمس 

 المد  

تتوافر للاـــــــرطب والوضدات   2-1
ــعفين  ــب والمســـــــــــ المتخلـــــــــــــلـــــــــــ
ــاي   ــاي و ااو قرــ وموظف  القرــ

وبروتوكوتت األضـــــداث قـــــدرات 
وإجرايات من أجز م ارة قرــــــا ا 
األطفــال الــذين يواج و  القــا و  
علل  حو يتســــــــــــــم قــــــالفعــــــالةــــــب  
ويخرس للمسايلب ويوفر مم ا ةب 

 الو ولو

 عمــــــز المجتمس المــــــد    2-2
ــائل اإلعالو  والبرلمــــــا  ووســـــــــــــــــ
وـناـــــــــــــــــــــاط عـلـل تـعـزيـز ضـقـول 
المرارقين واألطفال، قما ف  ال  
اســــــــــتن اضــــــــــ م للماــــــــــاركب ف  

ــب؛  ــداخـلـةـــــ ــدل؛ والـــــ وزارات الـعـــــ
ــؤو  اتجتماعةب؛ والمرأة  والاـــــــــــ

 واألسرة وكبار السن 

 البرلما 

 البر امط اإل مائ 

 الاركاي اإل مائيو  

ــدـ  ،  ــات اـلمـجــتمـس اـلمـــــ مــناـمـــــ
 ومجموعات األطفال والاباا

 وسائل اإلعالو

966 250 1 216 2 
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  تائط اليو ةس 
مؤشــــــــــــــــــــرات التقــــــــــدو الرئةســـــــــــــــةب وخووط األساا 

  واتط البر امط القوري اإلرشا  ب  وسائز التحق   واألرداف
الاــــــــــــــركـاي الرئةســــــــــــــيو ، أطر  

 الارادب

ــا  ــب ضســـــــــــــــب  تــائط البر ــامط  الموار  اإلرشـــــــــــــ
ــب )و ع(  ــا  ـــــ والـمـوار  الـقـوـري: الـمـوار  الـعـــــ

 األخرى )و أ( )قألتف  وترات الوت ات المتحدة(

 المجموع أ و و ع
ناقاـــــات المتعلقب قالمواضـــــةس الم        

 الت  تؤقر علي مو
 ــــــــ ــــــــا ــــــــب قــــــــحــــــــلــــــــول  - 3

، ت و   ام التعلةم 2025 عاو
واللـــــــــحب والحما ب قا رة علل 
ــدمــات، وت فــز   مواج ــب اللـــــــــــــ
مم ـــــا ةـــــب الو ــــــــــــــول العـــــا ل 
ــب   ــد، وتعزز الماـــــــــــــــــاركــ والجيــ
ــاملـــب لألطفـــال   الفعـــالـــب والاــــــــــــــ

 وأسررمو

ضســـــب   متوســـــل  تائط التعلم ف  الموا  األســـــاســـــةب،
 الفئب العمريب و وع الجنس 

 األساسةب:م ارات القراية 

ــاا: األوت     -؛ البنات  المائب ف  65 -خل األســــــــ
 (2018) المائب ف  67

 -؛ البنـــــــات المـــــــائـــــــب ف  72 -ال ـــــــدف: األوت  
 المائب ف  74

 م ارات الرياضةات األساسةب:

ــاا: األوت     -؛ البنات  المائب ف  30 -خل األســــــــ
 ( 2018) المائب ف  26

 -؛ البنـــــــات المـــــــائـــــــب ف  50 -ال ـــــــدف: األوت  
 المائب ف  48

معدل متماو مرضلب التعلةم اللا وي الد ةا، ضسـب  وع 
 الجنس

ــاا: األوت     -؛ البنات  المائب ف  68 -خل األســــــــ
 ( 2018) المائب ف  80

 -؛ البنـــــــات المـــــــائـــــــب ف  75 -ال ـــــــدف: األوت  
 المائب ف  85

النســــــــــــبب المئويب لألطفال الذين تتراول أعماررم وين 
ســـــنب الذين تعرضـــــوا ألي عقاا  14نب واضدة و  ســـــ 

ود   و/أو اعتداي  فســــــ  من جا ب مقدم  الرعا ب 
 ف  الا ر الساو ، ضسب العمر و وع الجنس

ــاا: األوت     -؛ البنات  المائب ف  89 -خل األســــــــ
  المائب ف  87

 -؛ البنـــــــات المـــــــائـــــــب ف  75 -ال ـــــــدف: األوت  
 المائب ف  75

لخمســـــــــــــــةب الســــــــــــــ ـا ـةب فجوة األ اي ضســــــــــــــب الفـئب ا
ــتوى تعلةم األو )تعلةم عال،  )األقنل، األفقر( ومســــــ

المســـــــــ  العنقو ي المتعد  
 المؤشرات

 ام المعلومــــات المتعلقــــب 
ــ  ارة شـــــــــــــــؤو  الـتـعـلـةـم  قـــــ

 واللحب

ــب وتقيةم  3-1 ــدريـ ت و   ام تـ
ــارـــط مـــوظـــفـــ  الـــتـــعـــلـــةـــم  والـــمـــنـــــ

الـدراســــــــــــــةـب معززة، قمـا ف  الـ  
فةمــــــا يتعل  قــــــالتعلةم المختلل، 
والتربةب الاـــــــــــاملب والتاـــــــــــاركةب، 
ــا ةب،  ومراعاة اتعتبارات الجنســـــــ
والم ـارات الحةـاتةـب لألطفـال ف  

 المداراو

ُتختب ر الن ط اتوت ــــــاريـــــب  3-2
والمتعـــــد ة القوـــــاعـــــات والمر ـــــب 
ــا ةب  والمراعةب لالعتبارات الجنســــ

عــــالط اضتةــــاجــــات وضقول الت  ت
األطفـــال المقيـــدين ف  المـــدارا 
ــتــحــقــيــن   ــمــل والــمــرارــقــيــن قــيــر ال
ــز أو وـرامـط  ــدارا أو عـمـــــ قـمـــــ
تدريب، وتقة م من أجز توســـــــــــةس 

  واق ا مس الاركايو

ــارات  3-3 ـــتـلمـــــ ـتعـوـ  واتســــــــــــ
ــد ة  ــب الـمـتـعـــــ ــات الـوطـنـةـــــ وا ـلةـــــ
القوـاعـات والمتعـد ة الاــــــــــــــركـاي 
ــب   ــاي فـ  مـرضـلـــــ ــب ـللـنـمـــــ األوـلويـــــ

رة، قمــــا ف  الــــ  الوفولــــب المب 
ــب  ــذ ــــ ــب والتشــــ التعلةم واللــــــــــــــحــــ
ــب الت   ــا ـ ــد م الرعـ ــب وتقـ ــا ـ والحمـ
ــات مس  ــاجـــ ــب لالضتةـــ تســــــــــــــتجيـــ
ــد األطفـــــال  التركيز علل أشــــــــــــــــ

 ضعفا وأسررمو

ت و  الخـــدمـــات الوطنةـــب  3-4
والقوة العـاملـب اتجتمـاعةـب معززة  
من أجز منس العن  ضد البنات 
ــا   ــالجتــــ ــدق ومعــــ ــديــــ واألوت  وتحــــ

ــرة  وزارات التربةب؛ والمرأة واألســـــ
وكبــــار الســــــــــــــن؛ واللــــــــــــــحــــب؛ 
والاــؤو  اتجتماعةب؛ والاــباا 

 والرياضب وات ماي الم ن  

منامــــب األمم المتحــــدة للتربةــــب 
ــب   ــب؛ ومــنــاــمـــــ ــافـــــ والــعــلــم والــلــقـــــ
اللــــــــــــــحـــب العـــالمةـــب؛ ومنامـــب  
العمــــز الــــدولةــــب؛ وريئــــب األمم 

حدة للمســــاواة وين الجنســــين المت
ــب األمــم  وتــمــ ــيــن الــمــرأة )رــيــئـــــ

 المتحدة للمرأة(

 البن  الدول 

 الاركاي اإل مائيو  

ــب من أجـــز   ــالمةـ ــب العـ الاــــــــــــــرادـ
 التعلةم

 تحال  قاف  للقاضات  

 منامات المجتمس المد  

 القواع الخاي

298 2 250 19 548 21 
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  تائط اليو ةس 
مؤشــــــــــــــــــــرات التقــــــــــدو الرئةســـــــــــــــةب وخووط األساا 

  واتط البر امط القوري اإلرشا  ب  وسائز التحق   واألرداف
الاــــــــــــــركـاي الرئةســــــــــــــيو ، أطر  

 الارادب

ــا  ــب ضســـــــــــــــب  تــائط البر ــامط  الموار  اإلرشـــــــــــــ
ــب )و ع(  ــا  ـــــ والـمـوار  الـقـوـري: الـمـوار  الـعـــــ

 األخرى )و أ( )قألتف  وترات الوت ات المتحدة(

 المجموع أ و و ع
ت شـــــــــــــ ي( ف  مؤشـــــــــــــر النماي ف  مرضلب الوفولب          

 المب رة
 (2018خل األساا: )

النسبب المئويب لألطفال الماضين ف  المسار  )أ(
 المائب ف  82لتحقي  مم ا ات  مائ م: 

ــةب:  )ا( ــريحب خمســـــــــ الفجوة وين أقنل وأفقر شـــــــــ
  قوب 16
  قوب 19الفجوة التعلةمةب لألو:  )ي(

 ال دف:
ــين علل  )أ( ــبب المئويب لألطفال الماضـــــــــــ النســـــــــــ

 المائب ف  87المسار لتحقي  مم ا ات  مائ م: 
ــةب:  )ا( ــريحب خمســـــــــ الفجوة وين أقنل وأفقر شـــــــــ

  قاط 8
  قاط 10الفجوة التعلةمةب لألو:  )ي(

تلقوا شــ را( الذين   35-24النســبب المئويب لألطفال )
ــمن توعةم  جرعب قا ةب و/أو قاللب من توعةم يترـــــــــ

 الحلبب علل اللعيد الوطن 
 (2018) المائب ف  74خل األساا: 

 المائب ف  90ال دف: 

ور ـــــــــــــــــــــدق فـ  وقـــــــت مـبـ ـر، 
تســــتخدو  ااو معلومات مرقمنا و 

 مت امال لإلضالبو

ــا ـــــب عـــــاو  - 4 ، 2025ون ـــ
ت فز المؤســـــــــــــســـــــــــــات الوطنةب 
ــب م ارة  ــات اـلمـحــلةـــــ واـلمـجــتمـعـــــ
المةـــــاق وخـــــدمـــــات اللــــــــــــــرف 
ــحةب  ــح  والناافب اللــــــــ اللــــــــ
والبيئـب علل  حو يراع  الوفـز  
ويتســــــم قاإل لــــــاف والاــــــفافةب 
واتســــتدامب، وكفا ب  اتســــتعدا  
ــتجاقب لمخاطر ال وارث  واتســـــــ

 وقيررا من األزماتو

ــتفيدو  من خدمات مةاق  ــ ا  الذين  ســــــ ــبب الســــــ  ســــــ
قوريقب متمو ب علل اللـــــــــــعيد الاـــــــــــرا الت  تدار  

 المجتمع 

 (2018) المائب ف  57 :خل األساا

 المائب ف  70 :ال دف

النســـــبب المئويب للمدارا المزو ة قخدمات أســـــاســـــةب 
 لمةاق الارا واللرف اللح  والناافب اللحةب

 (2016) المائب ف  57 :خل األساا

 المائب ف  75 :ال دف

المســـــــــ  العنقو ي المتعد  
 المؤشرات

ور امط الر ــــــد الماــــــترك 
ــب  ــب اللــــــــــــــحــــ وين منامــــ
ــب واـلـيوـ ةســــــــــــــ   ــاـلمـةـــــ اـلعـــــ
إلمدا ات المةاق واللــــرف 
 اللح  والناافب اللحةب

تتوفر أل حاا المللحب    4-1
ف  قوـــــــاع المةـــــــاق وخـــــــدمـــــــات 
اللــــــــــــــرف اللــــــــــــــح  والناـاـفب  
ــدرات معززة ف   اللــــــــــــــحةـــــب قـــ
ــاعـ    ــز اـلـقوـــــ ــاتت اـلـتحــليـــــ مـجـــــ
وضوار الســـــــــةاســـــــــات وتحســـــــــين 

القوــاع وف  مجــال  معــايير رــذا 
اتســـــــــتخداو المنلـــــــــ  وال  ي 
ــاق، عن طري   والمســــــــــــــتــداو للمة
التجــاوا مس  ــدرة المةــاق وتعزيز 

 اتستدامب البيئةبو

ــب؛ وزارات ا ــب؛ والــــزراعـــــ ــئـــــ ــيــ ــبــ لــ
ــب  ــا  والبنةــ والتج يز واإلســــــــــــــ ــ
التحتةـب؛ والتربةـب؛ واللــــــــــــــحـب؛ 
ــن؛  ــرة وكبار الســــــ والمرأة واألســــــ

 والاؤو  المحلةب 

 الم تب الوطن  للحما ب المد ةب 

ــائ ، ومنامـــــب   ــامط اإل مـــ البر ـــ
ــب لـــــألمـــــم  ــب والـــــزراعـــــ ــذ ـــــ األقـــــ
المتحــــــدة، وبر ــــــامط األقــــــذ ــــــب 
ــةـــــب األمم  العـــــالم ، ومفوضــــــــــــ

966 750 2 716 3 
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  تائط اليو ةس 
مؤشــــــــــــــــــــرات التقــــــــــدو الرئةســـــــــــــــةب وخووط األساا 

  واتط البر امط القوري اإلرشا  ب  وسائز التحق   واألرداف
الاــــــــــــــركـاي الرئةســــــــــــــيو ، أطر  

 الارادب

ــا  ــب ضســـــــــــــــب  تــائط البر ــامط  الموار  اإلرشـــــــــــــ
ــب )و ع(  ــا  ـــــ والـمـوار  الـقـوـري: الـمـوار  الـعـــــ

 األخرى )و أ( )قألتف  وترات الوت ات المتحدة(

 المجموع أ و و ع
ــاا  4-2         ــدى أ ــــــــــــــحـــ ت و  لـــ

المللحب آلةات استعدا  وقدرات 
اســــــــــــــتجــاقــب معززة للتعــامــز مس 
ــا ةـــب قمناور  المخـــاطر اإل ســــــــــــــ
ــارات  ــز واتعــتـــبـــــ يــراعــ  الــوـــفـــــ

 الجنسا ةبو

ب لاــــــــــــــؤو  المتحــدة الســــــــــــــــامةــ 
 الالجئين

 منامات المجتمس المد  

 القواع الخاي  

 الاركاي اإل مائيو  
ــاو  - 5 ــب عـــــ ــا ـــــ قـحـلـول  ـ ـــــ

، ت و  أ اـــــوب تخوةل 2025
وتموـيز وإ ارة البرـ امط الُقْوري 
تف  قمعـــايير البرمجـــب الجيـــدة 
ــز  ــائط من أجـــ ف  تحقي  النتـــ

 األطفالو

األســاســةب ف  ســجز األ اي النســبب المئويب للمقايةس 
 الت  تستوف  معايير تلنةف األ اي العال 

 (2019) المائب ف  75 :خل األساا

  المائب ف  85ال دف: أدلر من 

ــبــب المئويــب للموار  األخرى الت  يتم تعبئت ــا  النســــــــــــ
 مقاوز الحد األقلل المعتمد 

 المائب ف  68 :خل األساا

 المائب ف  80ال دف: أدلر من 

ــوت  ــات العمز التجاري الت  تقدو أ ـــــ ــســـــ عد  مؤســـــ
 أساسةب وضلوت مبت رة وخبرات 

 (2020) 4: خل األساا

 20 :ال دف

 اــاو اليو ةســــــــــــــةف إل ارة 
 األ اي

 
  
(InSight) 

يزو  موظفو اليو ةســــــــــــــ   5-1
وشــــــــــــــركـادرـا قـالقـدرات واأل وات 
والاــــــــــــــرادــــات والموار  الالزمــــب 

البر امط لتلــــــمةم وتمويز وإ ارة  
ــاطــر   ــالــمــخـــــ الــقــوــري الــواعــ  قـــــ
والمراع  لإل لـــــــــــاف وللمناور 

 الجنسا   علل  حو فعالو

 وزارة الخارجةب

 الاركاي اإل مائيو  

 منامات المجتمس المد  

 القواع الخاي

250 500 750 

 29 830 25 000 4 830     مجموع الموارد 

 

 

 


