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 موجز  
ــت ا والموا قة علي ا    ــلطنة عماا ملل المجلس التنفيذي نارش مناقاــــ ُتقدم وثيقة البرنامج القطري لســــ
الدورة، علل أساس عدم االعتراش. وتتضمن وثيقة البرنامج القطري ميزانية مرشادية مجمالية مقترحة   ي هذه 

ل من الموارد الاادية، ومبلاا  قدره   دوالرا من الموارد األخرى، رهنا  بتوا ر  4 368  522قدرها صـفر دوالر ُتمول
 .2025ملل عام  2022المساهمات المحددة الارش للفترة من عام 
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 مبررات البرنامج  

دوالرات   14  110أصـــــبحت ســـــلطنة عماا، التي بلر نمـــــيل الفرد من مجمالي الدخ  القومي  ي ا  - 1
ــاد مرتفي الدخ   ي عام 2019 ي عام  ــتقرار ( 1) 2007، بلدا  ذو اقتمـــــــ . وقد أدى النمو االقتمـــــــــادي واالســـــــ

ــياســـات االجتماعية التقدمية المتباة علل  ــياســـي والسـ ــية ملل تحون  عماا من السـ مدى الاقود الخمســـة الما ـ
ــاســـــــــــــــية تقرنـبا  ي عـام   ملل دولـة حـديـ ة تو ر الرعـاـية   1971بلـد متخل  النمو ال تتو ر  ـيا الخـدمـات األســــــــــــ

ــحية المجانية لجميي الموا نين والتاليم المجاني لجميي األ فال، نمن  ي م األ فال الماتر وا. وعماا   المـــــــــــ
ــو  ي مج ــونتهي أول دولة عضــــــ . وقد حققت عماا مادالت ( 2) لس التااوا الخليجي تمنح المرأة حق التمــــــ

و يات منخفضـة للر ـي واأل فال دوا سـن الخامسـة  ي وقت قمـير نسـبيا، حيب اقتر ت من أعلل المادالت  
. كما حققت عماا  1990منذ عام   ( 3) عالميا من حيب ســـــــرعة انخفاش و يات األ فال دوا ســـــــن الخامســـــــة

 .( 5) ، م ا ة ملل التكا ؤ بين الجنسين  ي التاليم( 4) ائيا وثانونا شبا شام  للجمييتاليما ابتد

ونســـــبة ا عالة الكلية  ي البذد فخذة  ي االنخفاش  ومن المتوقي أا يســـــتمر هذا االنخفاش حتل  - 2
الكاملة . وســــــيتطلل جني ا م انات ( 6) علل األق ، مما يو ر الفرص لتســــــرني النمو االقتمــــــادي 2030عام 

للاـاـئد اـلديمارا ي تزوـند الاـــــــــــــــباس نم ـارات مازاة، ال ســــــــــــــيمـا  ي مجـالي التكنولوجـيا والحلول المار ـية. و ي  
. وكجزء من  ( 7) مذيين نسـمة 4,5 ي المائة من السـ اا البالر عددهم   39، بلات نسـبة الماتر ين  2020 عام

 الح ومة األولونة لتازنز القوة الااملة.الج ود الرامية ملل انادة االعتماد علل الذات، تاطي 

وتؤدي التناقضات الفرندة  ي البلد ملل تا ي  سياق البرمجة.  في حين أا ُعماا بلد مرتفي الدخ ،   - 3
مال أا األعمـــال التجـــارنـــة زير المنجزة أو التحـــديـــات ا نمـــائيـــة ال تزال تتطلـــل الـــدعم الاملي  ي المراحـــ   

لتازنز قدرات المؤســـســـات وقدرات القوى الااملة الباـــرنة. وعلل الرزم من التاطية    الن ائية، م   الدعم التقني
ــلوكية  ــائ  السـ ــرات مختلفة الحاجة ملل ماالجة المسـ ا مؤشـ ــحة والتاليم، ُتبرم الخدماتية الممتااة  ي مجالي المـ

 وزيرها من التحديات التي تواجا األ فال.

ليــد تاــــــــــــــ ــ  الاــالبيــة بين و يــات األ فــال  ينباي تحســــــــــــــين نتــائج الحمــ    و يــات الموا ‘1’ 
ــاار ــة خذل الفترة ( 8) المـ ــن الخامسـ ــ  و يات األ فال دوا سـ . ونحدث ما يقرس من نمـ

 __________ 

 االقتمادات. رنقة أ لس للبنك الدولي )نالقيمة الحالية لدوالرات الواليات المتحدة( لتمني   (1) 

 (2) Al Kitbi, E., Women’s Political Participation in the GCC States, Carnegie Endowment for 

International Peace, 2008. 

  1  000  لك   10,1مولود حي ومادل و يات لأل فال دوا ســـــــــن الخامســـــــــة    1  000لك     7,9يبلر مادل و يات الر ـــــــــي  ي عماا  (3) 
 ، مسقط.2020الو ني لإلحماء والمالومات، التقرنر السنوي لاام  مولود حي. المركز

 ي   90,1 ي المائة للمرحلة ا عدادية و   98 ي المائة للمرحلة االبتدائية، و   97,2   2019صـا ي مادالت االلتحاق نالمدارس لاام  (4) 
 المائة للمرحلة ال انونة. ما د اليونس و لإلحماء.

 ي المرحلة ال انونة.   0,997 ي المرحلة ا عدادية، و   0,980 ي المرحلة االبتدائية، و   0,995بين الجنســــين   تبلر مؤشــــرات التكا ؤ (5) 
 .2019، مسقط، 2019-2018الكتاس السنوي لإلحماءات التاليمية واارة التر ية والتاليم، 

  –  ايقنمنطقة الاــــــــرق األوســــــــط وشــــــــمال أ ر  ي   2030جي  ،  2019م تل اليونيســــــــ  ا قليمي للاــــــــرق األوســــــــط وشــــــــمال أ رنقيا،  (6) 
 .2019، َعّماا، نيساا/أبرن  “ الوقائي القطرنة لُاماا صحيفة” 

 ، مسقط.2020ح ومة ُعماا، تاداد الس اا والمساكن والمؤسسات لاام  (7) 

 .2019، مسقط، 2019التقرنر المحي السنوي واارة المحة،  (8) 
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 ي    8,25التــاليــة للوالدة. ومن دواعي القلق انـادة ماــدل انخفــاش الواا عنــد الوالدة )من  
ادالت  قر الدم ، وارتفاع م( 9) (2019 ي المائة  ي عام   11,7ملل   2005المائة  ي عام  

ــاء الحوامــ  )  ي المــائــة( وحمــ  المراهقــات الذتي تتراون أعمــارهن بين   29,3بين النســـــــــــــ
. وتســـــــــلط هذه االتجاهات الضـــــــــوء علل  ـــــــــرورة  ( 10)  ي المائة( 80,9عاما ) 19و   15

 تحسين نوعية الرعاية المستمرة لألم والوليد والسلوك ال ادف ملل تحسين صحة األم.

ــار التقزم  ‘2’  تقــــدم  ي مجــــال تاــــذيــــة الطفــــ . وقــــد ارتفاــــت ماــــدالت انتاـــــــــــــــ لم يظ ر أي 
ــة عن مادالت    8,7المائة( وال زال )  ي 11) ــن الخامســـــ  ي المائة( بين األ فال دوا ســـــ

 ي المـائـة علل التوالي(. وناـاني واحـد من كـ  أر اـة   6,7 ي المـائـة و    10) 2009عـام  
لطبياية الحمــــــــرنة لأل فال دوا ســــــــتة أشــــــــ ر  أ فال من  قر الدم. ومادل الر ــــــــاعة ا

 .( 11)  ي المائة( 23,2منخفض )

.  ( 12)  ي المائة 68مؤشــــــــر النماء  ي مرحلة الطفولة المب رة منخفض، حيب تبلر نســــــــبتا  ‘3’ 
ونســـــــــبة تاطية الخدمات منخفضـــــــــة أيضـــــــــا   قد ُأبلر عن تســـــــــجي  األ فال الذين تتراون 

 ي   50,2اليم  ي مرحلة الطفولة المب رة بنســـبة ســـنوات  ي برامج الت  5و  3أعمارهم بين  
ج  نحو  ( 13) (2017/2018المائة ) ــة   0,79. وســـــُ  ي المائة من الفتياا  ي ســـــن الخامســـ

 .( 14)  ي المائة من الفتيات  ي مرحلة التاليم قب  االبتدائي 85,7 و

ــ   عام، ينخفض مســـــ  ‘4’  توى أداء نتائج التالم بين تذميذ المدارس أدنل من التوقاات  و اـــ
 .( 15) الفتياا مقارنة نمستوى أداء الفتيات

ــوق الام  ك  عام نحو   ‘5’  ــباس للتووي  ملحة. ومن المتوقي أا يدخ  ســـ ــالة قابلية الاـــ مســـ
. زير أا الك يرنن ال يمتلكوا حـاليـا الم ـارات المتمــــــــــــــلـة نـالقـابليــة  ( 16) عمـاني  28  000

 ي   16,1ل ا الموا نوا للتووي .  قد بلات حمـــــــــة ووائ  القطاع الخاص التي ياـــــــــا
 .( 17) 2019المائة  قط  ي عام 

 __________ 

 المرجي نفسا. (9) 

 .2017الو ني للتاذية لاام مسح عماا  (10) 

 .2017مسح عماا الو ني للتاذية لاام  (11) 

 .2014المركز الو ني لإلحماء والمالومات واليونيس ، مسح عنقودي متادد المؤشرات،  (12) 

 البيانات ا دارنة لواارة التر ية والتاليم. (13) 

 .2018المركز الو ني لإلحماء والمالومات،  (14) 

علل المـايد الدولي    ( ودراسـة اتجاهات التحمـي   ي الرنا ـيات والالومPIRLSالدراسـة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة  ي الاالم ) (15) 
(TIMSS  ،المركز الدولي للدراســـــــــات )وهو أق  ن  ير من النقطة الوســـــــــطية  ي 431. كاا متوســـــــــط درجة المقياس لُاماا  2019 ،

ــايد الدولي البالاة   ــيات والالوم علل المـــــ ــي   ي الرنا ـــــ ــة اتجاهات التحمـــــ ــط درجات الفتيات  500المقياس  ي دراســـــ . و لر متوســـــ
 علل التوالي. 424و  438والفتياا  ي عماا  

ــوق الام  نحو  (16)  ــاء والمالومات،  2040شـــخح نحلول عام    568  000من المتوقي أا يدخ  سـ ــينارنوهات  . المركز الو ني لإلحمـ سـ
 .2016، مسقط، 2040النمو الس اني ومتطلبات التنمية المستدامة حتل عام 

ــنوي لاا (17)  ــاء والمالومات، التقرنر السـ ــقط. ت دف ر نة عماا  2020م  المركز الو ني لإلحمـ ــ    2040، مسـ ــبة لتمـ ملل انادة هذه النسـ
 .2040 ي المائة نحلول عام  40و  2030 ي المائة نحلول عام  35ملل 

https://timss2019.org/reports/wp-content/themes/timssandpirls/download-center/TIMSS-2019-International-Results-in-Mathematics-and-Science.pdf
https://timss2019.org/reports/wp-content/themes/timssandpirls/download-center/TIMSS-2019-International-Results-in-Mathematics-and-Science.pdf
https://timss2019.org/reports/wp-content/themes/timssandpirls/download-center/TIMSS-2019-International-Results-in-Mathematics-and-Science.pdf
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تاـــــــم  ال ارات  ي نظام حماية الطف  اال تقار ملل البيانات القطرنة ناـــــــاا الان   ـــــــد  ‘6’ 
ــدي لــا، ومحــدوديــة واليــة القوة الاــاملــة   األ فــال، وعــدم كفــايــة القــدرة علل مناــا والتمـــــــــــــ

ر البيانات ا قليمية ملل أا التنمر  االجتماعية، ومحدودية التااوا بين القطاعات. وتاــــــــــــي 
 )ونسبتا أعلل بين الفتياا( والقلق واالكتئاس مسائ  قد تا   مخا ر. 

تقتمــــــــــــــر ماظم الخــدمــات القــائمــة لأل فــال ذوي ا عــاقــة، نمــا  ي ذلــك التاليم الخــاص،   ‘7’ 
المدا الكبرى. وُتبذل الج ود لتطبيق التاليم الاــــــــــــــام  للجميي  ي المدارس الاادية،   علل

بينما تواصــــــــ  المدارس الخاصــــــــة لأل فال ذوي ا عاقة الام . وتاوق التكالي  المرتفاة 
توسيي نطاق المدارس الاادية والخاصة لأل فال ذوي ا عاقة علل السواء. ونم ن الوقاية  

قارس  ي عماا. وتقدم األ اواجت.  الل ســبي  الم ال، يرتفي مادل من الاديد من ا عاقا
واارة المــــــــــــحة خدمات الفحح الجيني والفحح المــــــــــــحي لألاواج، ومي ذلك   ا هذه 

 ال تستخدم استخداما كا يا. الخدمات

، مما أدى ملل خفض النمو االقتمـادي واقتضـل األمر أا 2015وقد هبطت أسـاار النفط  ي عام  - 4
، شـــــــــ دت عماا صـــــــــدمة اقتمـــــــــادية أخرى نتيجة لجائحة مرش 2020ح ومة ا نفاق. و ي عام تخفض ال

ــذن  19- يروس كورونا )كو يد ــاار النفط. والج ود جارنة لتحقيق ا صـــــــــــ ــا ة ملل انخفاش أســـــــــــ (، نا  ـــــــــــ
الذي االقتمـادي ب دف ماالجة هذه المـدمة الكلية. وناتمد االقتمـاد اعتمادا كبيرا علل قطاع النفط والااا، 

ــبة   74يدر  ــ م بنسـ  ي المائة  قط من الناتج المحلي ا جمالي.  30 ي المائة من ا يرادات الاامة، ولكنا يسـ
ــا ية  ي ا يرادات الاامة   ــاهمات م ــــــــــ و التالي،   ا القطاع زير النفطي يملك نالفا  القدرة علل تقديم مســــــــــ

  مارات الاامة وتو ير الخدمات.لتقلي  التاثير الذي قد يحدثا تقلل أساار النفط علل االست  

ــاد  ( 18) 2040و ي م ــار ر نــة عمــاا   - 5 ، حققــت البذد نــالفاــ  تقــدمــا ملحووــا  نــاتجــاه تنوني االقتمـــــــــــــ
وا صـــــــــــــذن االقتمـــــــــــــادي. و ي م ار مبادرة توااا، و ـــــــــــــات الح ومة الخطة المالية المتوســـــــــــــطة األج   

ســــــــــــــتوى الــديوا وزيرهــا من التحــديــات المــاليــة.  لماــالجــة الاجز  ي الميزانيــة وارتفــاع م  2024-2020 للفترة
وســتايد الخطة أيضــا  صــيازة ا عانات وســتازا شــب ة األماا االجتماعي. وســتتطلل المــدمات االقتمــادية  

اتخـاذ ناض الخـيارات االقتمــــــــــــــادـية المــــــــــــــاـبة  ي م ـار الخطـة   ـقد أُعلن عن  2020التي حـدـثت  ي عـام 
، وو ــات خطط  2020 ي المائة مقاب  ميزانيات ا لاام  10ســبة تخفيضــات  ي ا نفاق  ي جميي ا دارات بن 

. وســي وا من األهمية نم اا أا تحمي الح ومة ا نفاق  2021لفرش  ــرنبة علل القيمة المضــا ة  ي عام 
االجتمـاعي الحيوي، م ـ  تاميم الخـدمـات المتكـاملـة للنمـاء  ي مرحلـة الطفولـة المب رة، وتازنز القوى الاـاملـة  

 ، وتوسيي نطاق التاليم الاام  للجميي.االجتماعية

و ي م ار ج ود ا صـــــذن الماجلة، تام  الح ومة علل و ـــــي نظام متكام  للحماية االجتماعية  - 6
ي وا شــامذ ومســتجيبا للمــدمات. وســيســتند ذلك ملل نقاق القوة القائمة لدعم أك ر الفئات  ــافا ، مي ســحل  

لضــــــــرائل. وســــــــتحتاج عماا ملل بناء القدرات لتطونر تحليذت ا عانات وزيرها من أشــــــــ ال الدعم و رش ا

 __________ 

 .2020، مسقط، المضي قدما ب قة –وثيقة الر نة . 2040عماا   ح ومة عماا، انظر (18) 
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  2018، وهو مف وم ُأدخ   ي عام ( 19) الحيز المالي للخدمات االجتماعية وتنفيذ التمون  الاام لمالح األ فال
 بدعم من اليونيس .

ـية.  ، حـدد رئيس اـلدوـلة الجـدـيد، جذـلة الســــــــــــــلطـاا هي م بن  ـارق، األولوـنات الو ن 2020و ي عـام  - 7
وأكد السلطاا،  ي مارش و اا الاباس  ي المدارة، علل أهمية التاليم والتدرنل، وت يئة الفرص للاباس، 

ــوص علي ا  ي ر نة عماا   ــات المنمــــ ــياســــ ــتمرار الســــ . وت دف الر نة ملل تحقيق مجتمي متم ن  2040واســــ
 راد هذا المجتمي. وســيتطلل ذلك وقائم علل المار ة وقادر علل المنا ســة اقتمــاديا، وتكف  الر اه المســتدام أل

أيضــــــــــــا  علل  2040وجود قوة عاملة ماهرة قادرة علل التكي  مي التكنولوجيا المتايرة. وتاــــــــــــدد ر نة عماا 
 .“النساء واأل فال والاباس واألشخاص ذوي ا عاقة والفئات األك ر  افا”تووي  الاباس وتم ين  

الاديد من المؤشـــــــــرات المتالقة ناأل فال، حتل  وتفتقر عماا ملل بيانات مح مة وممـــــــــنفة ناـــــــــاا - 8
. وتتســـــم البيانات الســـــلوكية التي تســـــتند ملي ا المســـــائ  المتالقة ( 20) يتالق ناألولونات الو نية م   التاليم  يما

المب رة نـالماـايير االجتمـاعيـة والبيـانـات المتالقـة نحمـايـة الطفـ  وا عـاقـة والنمـاء المتكـامـ   ي مرحلـة الطفولـة 
والاــــباس، نان ا محدودة. ونظرا للتبا ؤ االقتمــــادي، أعطيت األســــبقية الســــتخدام نظم البيانات ا دارنة علل 

ملل دمج البيانات ا دارنة وتحســــين ا.    2020االســــتقمــــاءات األك ر تكلفة. وقد أدى التاداد ا لكتروني لاام  
تتطلل    -ي ذلك مؤشــــرات أهداف التنمية المســــتدامة  نما    -زير أا الاديد من المؤشــــرات المتالقة ناأل فال  

 بيانات استقماء األسر الماياية.

والبلــد مارش للكوارث الطبيايــة ول ثــار المترتبــة علل تاير المنــا . ومن أجــ  التمـــــــــــــــدي ل ــذه  - 9
الت ـديـدات، و ــــــــــــــاـت عمـاا نظـامـا و نيـا لإلنـذار المب ر نـالمخـا ر المتاـددة ونظـامـا متطورا  دارة حـاالت  

 . وتاطي الوكاالت الو نية جميي المسائ  المتملة نالم اجرنن الوا دين من البلداا المجاورة. ( 21) الطوارئ 

وُتادُّ تكنولوجيا المالومات واالتمـــــاالت والدور الذي تؤديا  ي المجتمي ركيزة هامة لذســـــتراتيجيات   - 10
ذكي. وتاـــــير ا حمـــــاءات الو نية ملل أا وتازنز مجتمي رقمي  2040الو نية ال اد ة لتحقيق ر نة عماا 

عاما يســــــــــتخدموا الحاســــــــــوس،  ي حين أا مم انية  18 ي المائة من الســــــــــ اا الذين تزند أعمارهم عن  45
 ي المائة يســــــــتخدموا ال ات  المحمول،    97 ي المائة من م، وأا   95الوصــــــــول ملل ا نترنت متاحة لــــــــــــــــــــــ 

 ي المائة من الســـــ اا تطبيق واتســـــاس،  ي حين  92تخدم  ي المائة يســـــتخدموا ال ات  الذكي. ونســـــ  95 و
وأك ر المنمـــــات التي تظ ر  ي ا قضـــــايا األ فال هي  يســـــبوك   .( 22)  ي المائة تطبيق  يســـــبوك 56يســـــتخدم 

 .( 23)  ي المائة( 41 ي المائة( وتونتر ) 47 ي المائة( وإنستارام ) 64)

 __________ 

 (19) Lievens, T., and C. Williams, Fiscal Space for Social Sectors in Oman: Initial implications for 

UNICEF planning, Oxford Policy Management, Muscat, 2020. 

ال تتو ر مادالت التسـجي  المـا ية حسـل المحا ظة نانتظام، وال يم ن ا بذن عن مادالت متمام الدراسـة و قا للتارنج الجديد الوارد   (20) 
 . ي أهداف التنمية المستدامة

 (21) Al-Shaqsi, S.Z., Emergency management in the Arabian Peninsula: A case study from the Sultanate 

of Oman, 2015. 

 (22) NCSI, Questionnaire: Penetration and use of information technology and communication, Muscat, 

May 2020. 

 (23) UNICEF, Public Perceptions Survey on UNICEF in the Middle East and North Africa, 2019. 
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بنتائج اســــــتاراش منتمــــــ  المدة   2025-2022 وتســــــترشــــــد وثيقة البرنامج القطري الجديدة للفترة - 11
  و ادة تحليذت ودراســــــات، ال ســــــيما دراســــــة عن التمون  2021-2017للبرنامج القطري للفترة  2018 لاام

الاام لمــــــــــــــالح األ فال ا ــــــــــــــُطلي ب ا لتحديد وتطونر تحليذت الحيز المالي للخدمات االجتماعية  وتحلي  
ــات   حول تحــديــد مجــاالت البيــانــات ا دارنــة، وإعــادة هي لــة الح ومــة،  متامق لنظــام حمــايــة الطفــ   ودراســـــــــــــ

والتحونذت النقدية الاــــــــــ رنة للبلد، واســــــــــتجانات الحماية االجتماعية المتالقة نمرش  يروس كورونا، وتاثير  
ــاركين  19-كو يد ــباس. وكاا من بين الماــــ ــاء  وتحلي  لحالة الاــــ والتاا ي منا  وتحلي  لحالة األ فال والنســــ

ء من الح ومة، وكيانات أخرى تاناة لألمم المتحدة، وأوســــــــــــاق أكاديمية، والقطاع الخاص، والمجتمي شــــــــــــركا
 المدني، نما  ي ذلك الاباس.

وتتطلل التحديات التي يواج  ا أ فال وشــــباس البلد نوعين من الدعم  التازنز المؤســــســــي لألعمال  - 12
ات الو نيـــة  ي المراحـــ  األولل. و يمـــا يلي م ونـــات زير الم تملـــة أو التحـــديـــات ا نمـــائيـــة، ودعم األولونـــ 

ــات الموج ة لأل فال القائمة علل األدلة  ’1البرنامج القطري  ’ ــياســــــ ‘ تازنز النظم والخدمات  2‘ تازنز الســــــ
 ‘  االية البرامج.3المقدمة لأل فال والمراهقين، و ’

 
 أولويات البرنامج والشراكات   

ج القطري  ي دعم الح ومـة لتم ين جميي األ فــال  ي عمــاا من يتم ــ  ال ــدف الرئيســــــــــــــي للبرنـام - 13
ــل  ــي. ونتماشــ ــاد تنا ســ ــاواة  ي بناء مجتمي قائم علل المار ة واقتمــ ــاركة علل قدم المســ معمال حقوق م والماــ

(، وخطة التنمية المســــــتدامة  2025-2021، والخطة الخمســــــية الااشــــــرة للتنمية )2040ذلك مي ر نة ُعماا  
اف التنميـة المســــــــــــــتـدامـة، واتفـاقيـة حقوق الطفـ ، واتفـاقيـة القضــــــــــــــاء علل جميي أشــــــــــــــ ـال  ، وأهـد2030لاـام  

 ـــــد المرأة، واتفاقية حقوق األشـــــخاص ذوي ا عاقة، والخطة االســـــتراتيجية لليونيســـــي  وخطة عمل ا  التمييز
 للمسائ  الجنسانية. 

ــتفادة، ت  - 14 ــركاء والدروس المســـــــــ ــتنادا ملل األولونات المحددة مي الاـــــــــ رد  يما يلي نظرنة التايير  واســـــــــ
 الخاصة نالبرنامج القطري 

مذا اســــــــــــــُتخـدمـت التحليذت والبـياـنات الممــــــــــــــنفـة اســــــــــــــتخـدامـا  اـاال  ي الســـــــــــــــياســــــــــــــات   ‘1’ 
ــية تجاه  والبرامج ــاســــ ــادية وتازنز الحســــ للمســــــاهمة  ي ا صــــــذحات االجتماعية واالقتمــــ

 قضايا الطفولة 

 ة جيدة  ي الوقت المناسل حسل االقتضاء  وإذا تلقل األ فال واألم ات تدخذت صحي  ‘2’ 

ــادســــــــة التحفيز االجتماعي والاا في المب ر  ‘3’  وإذا تلقل األ فال المــــــــاار دوا ســــــــن الســــــ
 والتاذية المناسبة والرعاية والتاليم المب ر 

ــ   ي   ‘4’  وإذا حققــت جميي الفتيــات والفتيــاا، نمن  ي م ذوو ا عــاقــة، نتــائج تاليميــة أ ضـــــــــــــ
 خذل مسارات متاددة المدرسة ومن 

وإذا ُج ز جميي األ فــال والمراهقين، نمن  ي م الماوقوا، نم ــارات لذنتقــال ملل مرحلــة   ‘5’ 
 الحياة والام  والموا نة القائمة علل المااركة 
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وإذا ا ـــــــــــطلي نظام حماية الطف  نامليات مازاة لكاـــــــــــ  حاالت األ فال المار ـــــــــــين  ‘6’ 
 وإحالت ا وإدارت ا   للخطر، نمن  ي م ذوو ا عاقة، 

ــدمات يحمي  ‘7’  ــتجيل للمــــــ ــ  والمتكام  والمســــــ وإذا كاا نظام الحماية االجتماعية المنمــــــ
 الفئات الضايفة من الحرماا والمدمات  

ســــيتمتي عندئذ جميي الفتيات والفتياا  ي ُعماا نحقوق م، وســــيتم نوا ناــــ   متكا   من  ‘8’ 
 المار ة واقتماد تنا سي.المااركة  ي بناء مجتمي قائم علل 

وتتم   اال ترا ـــــــــــات  ي أا االلتزام الو ني نحقوق الطف  ال يزال قونا  وأا عماا ســـــــــــتحقق تاا يا  - 15
ــلم ب ا، التي و ـــــات تدابير للتخفي  من فثارها، األثر المطول   قادرا علل المـــــمود. وتاـــــم  المخا ر المســـ

ط والاـاا، واســــــــــــــتمرار ناض الماـايير والســــــــــــــلوكـيات للجـائحـة، ومواصــــــــــــــلـة االعتمـاد المفرق علل قطـاع النف
 االجتماعية، م   تلك التي تؤثر علل نتائج الحم  وتاذية األ فال الماار.

ولم يتم م ــفاء الطاني الرســمي علل نظام المنســقين المقيمين لألمم المتحدة. وتاــم  وكاالت األمم  - 16
زراعة لألمم المتحدة وصـــــندوق األمم المتحدة للســـــ اا المتحدة األخرى الموجودة  ي ُعماا منظمة األزذية وال

ــلة، م   التمون   ــيق  ي المجاالت البرنامجية ذات المــ ــحة الاالمية. وتقوم األمم المتحدة نالتنســ ومنظمة المــ
 علل ر اه الطف . 19-الاام لمالح األ فال، وو ي البرامج للمراهقين، والحماية االجتماعية، وأثر كو يد

وحددت الاملية المفضـــــــــية ملل نظرنة التايير االســـــــــتراتيجيات الاـــــــــاملة التالية، التي ســـــــــُتســـــــــتكم    - 17
 :ناالتمال الخارجي والدعوة الاامة

حاـــد الاـــراكات  ياـــم  ذلك التااوا ال ذثي مي الح ومات والمؤســـســـات الو نية األخرى   ‘1’ 
مجتمي المدني واألوســـاق  لدعم الحلول المبتكرة وأ ضـــ  الممارســـات  وإقامة شـــراكات مي ال

األكــاديميــة والاــــــــــــــبــاس والقطــاع الخــاص ووســــــــــــــــائط ا عذم من أجــ  تحقيق األهــداف 
البرنامجية  وإقامة شــــــــــــراكات مي كيانات األمم المتحدة األخرى لدعم الح ومة  يما يتالق 

 نالقضايا الماتركة. 

ية التدرنل التازنز المؤســـــــــســـــــــي  ســـــــــتســـــــــ   الترتيبات مي المؤســـــــــســـــــــات الو نية والدول ‘2’ 
ــاعدة التقنية لتازنز القدرات والقواعد   والحمـــــــــــول م المســـــــــ ــتَقدل علل االعتماد،  ي حين ســـــــــ

 الو نية.  والماايير

م اـلدعم التقني لتحليذت الحيز  ‘3’  تحلـي  الســـــــــــــــياســــــــــــــات الـقائم علل األدـلة واـلدعوة  ســــــــــــــيـقدل
شــد منتديات صــني االقتمــادي والمالي، وتوليد األدلة، والتقييم، ورصــد الحاالت. وســتســتر 

 القرار نالنتائج.

أناطة االتمال من أج  التايير االجتماعي والسلوكي  ستدعو تدخذت االتمال القائمة  ‘4’ 
علل األدلـة ملل محـداث تاييرات ميجـابيـة  ي المواق  والســــــــــــــلوكيـات بين مقـدمي الرعـايـة  

ــائط ا عذم والتبادل الاـــــــخمـــــــ  ي والقنوات والمجتماات المحلية والجم ور من خذل وســـــ
المجتماية وزيرها من القنوات. واســــــتنادا  ملل األعمال الســــــانقة، ســــــيتم الترونج لمنمــــــات  

 للمااركة المجتماية وتقديم التاليقات. 



 E/ICEF/2021/P/L.25 

 

8/17 21-09643 

 

ســــيحقق االبتكار قيمة، وســــيقدم حلوال يدعم ا الالم، وســــيازا الرســــائ  الداعية ملل تايير   ‘5’ 
 ، وهي حاسمة لتازنز نوعية البرامج.السلوك، وسيو ر منمات للتواص   ي االتجاهين

 
 تعزيز السياسات الموجهة لألطفال القائمة على األدلة   

تتم   النتيجة المقررة ل ذا الانمــــــــــر  ي اســــــــــتخدام التحليذت والبيانات واألدلة المحســــــــــنة المتالقة  - 18
والمراهقين والاـــباس، والتقدم  نالاـــؤوا المالية الاامة  رشـــاد الســـياســـات والبرامج االجتماعية الموج ة لأل فال

نحو تحقيق أهداف التنمية المســتدامة المتمــلة نالطف . وســيازا البرنامج القطري قدرات الح ومة وزيرها من 
الج ات الو نية صـــاحبة الممـــلحة علل رصـــد حالة األ فال والمراهقين والاـــباس. وســـيدعم اســـتخدام وتوليد 

ــح  بيانات مح مة  ي الوقت المناســـــــــــل من خذل  ُنُ ج وأدوات تفي نالماايير الدولية، نما  ي ذلك تنفيذ مســـــــــ
ــاء نظام لمراقبة التاذية. وعقل التاداد ا لكتروني لاام   ــرات وإناــــــــــ ــيدعم 2020عنقودي متادد المؤشــــــــــ ، ســــــــــ

البرنامج انادة تازنز نظم البيانات ا دارنة. وســــــــــــُيوَلل اهتمام خاص لتازنز نظم التتبي علل المســــــــــــتوى دوا 
مجاالت المـحة والتاذية والتاليم، للمسـاهمة  ي رصـد أهداف التنمية المسـتدامة. وسـُتبذل الج ود   الو ني  ي

 لتازنز ودعم جمي المالومات المتالقة نالمسائ  السلوكية ودوا ا ا.

ــالح األ فال   - 19 ــلحة واألدلة المتالقة نالتمون  الاام لمـ ــحاس الممـ ــا قدرات أصـ ــيازا البرنامج أيضـ وسـ
ــيقدم البرنامج  ب دف تحســــــــــين ا ــياســــــــــات، وتحديد الحلول التمونلية، واالرتقاء نجودة تقديم الخدمات. وســــــــ لســــــــ

مالومات مسـتكملة منتظمة عن تحليذت الحيز المالي وسـيدعم الواارات التنفيذية  ي و ـي موجزات الميزانية 
تضــمن موجزات الميزانية والمبادئ التوجي ية للميزنة المتالقة ناأل فال ب دف تحســين ماــارني الميزانيات. وســت 

ــد التايرات  ي ترتيبات تمون   ــحة والتاليم والحماية االجتماعية لرصــ ــلة نما  يا الكفاية عن المــ ــوال مفمــ  مــ
ــا  ـا وكفـايت ـا، ســـــــــــــــيدعم البرـنامج  القطـاع االجتمـاعي. ومن خذل تحلـي  كفـاءة الخـدمـات االجتمـاعـية وإنمــــــــــــ

م الدعم لتنمية الواارات التنفيذية  ي و ـــــــــي حلول تمونلية تازا ت  قديم الخدمات االجتماعية لأل فال. وســـــــــيقدل
شــــــــــــب ة التمون  الاام للمدا اين عن األ فال والحفات علي ا. وســــــــــــيتم تدرنل المووفين الح وميين  ي مجال  
التمون  الاام لمــالح األ فال من أج  تازنز القدرات التاــايلية للقطاعات االجتماعية. وســيو ر هذا الانمــر 

 ي سـياق القيود   2040ة مضـا ة لجميي الاـركاء الذين يجاب وا تحديات تحقيق أهداف ر نة عماا  أيضـا  قيم
 المالية الحالية.

وتاـــــــم  االســـــــتراتيجيات المو ـــــــوعة للتالل علل الاوائق المحددة  ـــــــماا التميز التقني لمنتجات  - 20
ديات مختارة نح مة، وحاـد الاـراكات  األدلة والمنتجات المار ية، والماـاركة  ي الدعوة ملل السـياسـات  ي منت 

االســـــتراتيجية لترجمة التحليذت ملل ســـــياســـــات و رامج ونتائج ملموســـــة. وســـــيتم الدخول  ي تااوا ثذثي مي 
وتطبيق ا. وســــُتســــتخدم الاــــراكات ا عذمية ناــــ      كيانات دولية لتحديد الحلول المبتكرة وأ ضــــ  الممارســــات

 استراتيجي لدعم نتائج البرامج.

وواارة االقتمـــــــــــــاد والمركز الو ني   ( 24) ونضـــــــــــــم الاـــــــــــــركاء  ي البرنامج واارة المالية ومبادرة توااا  - 21
لإلحمـاء والمالومات والواارات التنفيذية، نما  ي ذلك واارة التر ية والتاليم  وواارة ال قا ة والرنا ـة والاـباس   

 __________ 

ــلطنة، وخفض  (24)  ــتدامة المالية للســ ــاء قواعد االســ ــمن خطة ا صــــذن الح ومي مبادرات ت دف ملل مرســ و قا  لبياا لمجلس الواراء، تتضــ
 نيــة، وانــادة الــدخــ  الح ومي من القطــاعــات زير النفطيــة،  الــدين الاــام، ور ي كفــاءة ا نفــاق الح ومي بتوجي ــا نحو األولونــات الو 

 وتازنز االحتيا يات المالية للدولة، وتحسين الاائد علل است مار األصول الح ومية.
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وواارة المــــــــــــــحــة  وواارة التنميــة االجتمــاعيــة،  ضــــــــــــــذ عن كيــانــات األمم المتحــدة المانيــة والاــــــــــــــركــاء من 
 الخاص. القطاع

 
 م والخدمات المقدمة لألطفال والمراهقين والشباب تعزيز النظ   

تتم   النتيجة المقررة ل ذا الانمــــر البرنامجي  ي اســــتفادة األ فال والمراهقين والاــــباس  ي عماا،   - 22
نمن  ي م ذوو ا عاقات، من تحســـــــين نظم الخدمات االجتماعية وخدمات ا. وســـــــيركز عنمـــــــر البرنامج علل 

 دة الخدمات،  ضذ عن التمدي للمسائ  السلوكية.تازنز النظم الح ومية وجو 

وسـيازا البرنامج القدرات المؤسـسـية الو نية لو ـي وإناـاء فلية محسـنة تقدم خدمات منمـفة وجيدة   - 23
م الدعم للجنة    ي مجال النماء المتكام   ي مرحلة الطفولة المب رة علل مســــــتوى المجتماات المحلية. وســــــُيقدل

ة لو ـي سـياسـة وخطة و نيتين للنماء المتكام   ي مرحلة الطفولة المب رة تاـمذا علل الو نية لاـؤوا األسـر 
ــين التاليم المتكا    ــام  قب  االبتدائي لتحســ ــنة واحدة علل األق  من خدمات التاليم الاــ األق  ما يلي  )أ( ســ

، تتالق برعـايـة   ي مرحلـة الطفولـة المب رة  )س( ماـايير و نيـة، نمـا  ي ذلـك  ي مجـالي المــــــــــــــحـة والتاـذيـة
 األ فال المــاار حتل ســن الســادســة  و )ج( تحديد حاالت التاخر  ي النمو وا عاقة لدى األ فال المــاار

والتدخ  لماالجت ا  ي وقت مب ر. وســــــــــــــيبدأ الام  بنموذج النماء المتكام   ي مرحلة الطفولة المب رة، الذي 
، ملل جانل خطة عم  2025نحلول عام   ســـــــنوات،  ي محا ظتين علل األق   6ياـــــــم  األ فال حتل ســـــــن 

ا الج ود نحو تحديد حلول تقديم الخدمات عن  رنق   وميزانية لتوســــــــيي نطاقا علل مســــــــتوى البذد. وســــــــتوجل
م الدعم ألناــطة االتمــال من  القطاعين الاام والخاص،  ي المدارس والمرا ق المجتماية علل الســواء. وســيقدل

للتوصـ  ملل التاييرات السـلوكية الحرجة الذامة لتحسـين ممارسـات الرعاية  أج  التايير االجتماعي والسـلوكي 
 للماار، وتاذية األ فال، وتاذية األم ات، وصحة المراهقات وتاذيت ن. 

و ي قطاع التاليم، ســـــــــــــيازا البرنامج القدرات علل تحقيق نتائج تاليمية جيدة والوصـــــــــــــول المتكا  ،   -   24
 عاقة، وتحســين م ارات المراهقين والاــباس، علل النحو المبين  ي ر نة عماا ســيما نالنســبة لأل فال ذوي ا  ال 

م الدعم التقني ملل واارة التاليم لتحقيق ا صـــــــذحات  2040 ــيقدل . ولتحســـــــين جودة التاليم االبتدائي وال انوي، ســـــ
ــتقب ، الذي اعتمدتا الح ومة  ي تموا/يولي  ــلة نا  ار الو ني الاماني لم ارات المسـ ــيتم 2020 ا المتمـ . كما سـ

ــية   ــة مدرسـ ــياسـ ــانقة نحو سـ ــام  للجميي، نالبناء علل الم اســـل السـ ــيي نطاق خدمات التاليم الاـ تقديم الدعم لتوسـ
شـــاملة وتدرنل المالمين علل التاليم الاـــام  للجميي. وســـيدعم البرنامج أيضـــا  مجراء دراســـة تاـــخيمـــية للنظام  

ات المســــــــتقب  للمراهقين والاــــــــباس، خاصــــــــة أولئك ذوو ا عاقة،  التاليمي وتفاي  ا  ار الو ني الاماني لم ار 
ــياــــــم  تاليم الم ارات الحياتية نما يتماشــــــل مي ر نة عماا  . و التااوا مي شــــــركاء القطاع الخاص  2040وســــ

ــاف الحلول وتطونر  ــتكاـ ــلحة علل اسـ ــحاس الممـ ــباس متادد أصـ ــيام  منتدى للاـ ــلة، سـ ــات ذات المـ ــسـ والمؤسـ
 لألعمال.  س للم ارات ومااركت م المدنية وعمالت م ورنادت م المسارات الكتساس الابا 

وســــــــيازا البرنامج الخدمات االجتماعية لمني الان   ــــــــد الفتيات والفتياا وتحديده  ي وقت مب ر   - 25
والتمـــــدي لا وإدارتا ورصـــــده. و اســـــتخدام ن ج ا دارة المتكاملة للحاالت  ي مجال بناء النظم، ســـــيدعم هذا 

مجي و ـــــي اســـــتراتيجية وخطة عم  و نيتين لنظام شـــــام  لحماية الطف  يتناول الســـــياســـــات الانمـــــر البرنا
والتاـــــرناات والبيانات والقدرات والواليات والاـــــراكات والتمون . وســـــيتم دعم تازنز القوى الااملة االجتماعية، 

االتمــــــــال من أج    نما  ي ذلك معادة توجي  ا، من خذل مااهد التدرنل واالعتماد. وكجزء من اســــــــتراتيجية
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التايير االجتماعي والسـلوكي األوسـي نطاقا ، سـيدعم البرنامج الممارسـات ا يجابية لتاديل األ فال، والمسـاواة 
 بين الجنسين  ي ممارسات رعاية األ فال، والبيئة اآلمنة لأل فال.

ازنز حمــــــــول  وســــــــيدعم البرنامج الح ومة  ي معادة تمــــــــميم نظام الحماية االجتماعية لضــــــــماا ت  - 26
ــم  ما يلي   م الدعم التقني لياــ ــُيقدل ــاملة. وســ ــرهم علل خدمات الحماية االجتماعية المتكا ئة والاــ األ فال وأســ

‘ و ي استراتيجية متكاملة للحماية االجتماعية تام  الحقوق  2’‘ التامق  ي تحديد ماالم النظام الحالي  1’
ــم  الخد ــت داف والنق  والروانط وتاــــــ ــية لتقديم الخدمات   والاتبات واالســــــ ــاســــــ مات االجتماعية وال ياك  األســــــ

تازنز اآلليات التنفيذية لنظام للحماية االجتماعية ي وا مســتجيبا  للمــدمات وقادر علل التكي  وتوســاة  ‘3’
‘ و ــــــــي اســــــــتراتيجية  5‘ تازنز تحديد الفئات الضــــــــايفة، و ’4’نطاقا  ي الوقت المناســــــــل أثناء األامات  

 وتقدير التكالي  تكوا مستدامة وقابلة للتنبؤ من أج  تو ير خدمات الحماية االجتماعية.للتمون  

م الدعم للجنة الو نية لاـــؤوا األســـرة والاـــركاء اآلخرنن من خذل التااوا ال ذثي مي بلداا   - 27 ــيقدل وسـ
مؤســــــســــــات الاــــــرن ة ال أخرى، واال ذع علل أ ضــــــ  الممارســــــات الدولية، و رامج التطونر الم ني التي تقوم

م الخبرة التقنية السـتراتيجيات   ن عدادها، مما سـيؤدي ملل حمـول القوى الااملة علل شـ ادات االعتماد. وسـتقدل
التمون  وتقدير التكالي  المتالقة نالنماء المتكام   ي مرحلة الطفولة المب رة والتاليم الاــــــــــام . وســــــــــتاــــــــــجي  

اعي والســلوكي، المســتخَدمة من خذل القنوات المناســبة، علل اســتراتيجيات االتمــال من أج  التايير االجتم
مجراء التاييرات المطلو ـة، ال ســــــــــــــيمـا  ي مجـال الن وش نـالنمـاء المتكـامـ   ي مرحلـة الطفولـة المب رة ومني 
الان   ــــــد األ فال. وســــــُتســــــتخدم منابر أصــــــحاس الممــــــلحة المتاددين، نما  ي ذلك مي شــــــركاء القطاع  

 لتابئة، وذلك لذستفادة أساسا من الم اسل لمالح األ فال والاباس. الخاص،  ي الدعوة وا

وســياــم  شــركاء البرنامج واارات ال قا ة والرنا ــة والاــباس  وواارة التر ية والتاليم  وواارة المــحة    - 28
لإلحمــــــــــــــاء  وواارة التنمية االجتماعية، واللجنة الو نية لاــــــــــــــؤوا األســــــــــــــرة، ومبادرة توااا، والمركز الو ني 

والمالومات،  ضــــذ عن كيانات األمم المتحدة، ومااهد البحوث، والمااهد األكاديمية والم نية، والاــــركاء من 
 القطاع الخاص والمجتمي المدني.

 
 فعالية البرنامج   

تتم ـ  النتيجـة المقررة ل ـذا الانمــــــــــــــر  ي تازنز  اـاليـة البرنـامج القطري من خذل الو ـاء نماـايير  - 29
لجودة  ي البرمجة الخاصــــــة ناأل فال. وســــــيتم تقديم الدعم ملل قطاعات البرنامج وشــــــركائا لتازنز   ــــــماا ا

 االية االتمـــــــال من أج  التايير االجتماعي والســـــــلوكي واالتمـــــــال ناـــــــاا المخا ر والماـــــــاركة المجتماية 
ــتراتيجية االتمــــال من أج  التاي  ــتتماشــــل التدخذت مي اســ ــاملة. وســ ــتراتيجيات شــ ــف ا اســ ير االجتماعي بوصــ

ــتجيبة وحماية الطف    ــحة والتاذية وتقديم الرعاية المســــ ــتركة بين القطاعات  ي مجاالت المــــ ــلوكي الماــــ والســــ
والتالم المب ر وإدماج األ فال ذوي ا عاقة. و ي الوقت نفســــــا، ســــــتســــــتند أعمال االتمــــــال ناــــــاا المخا ر  

، م   التااوا المســتمر مي منظمة  19-كو يدوالماــاركة المجتماية ملل االســتراتيجيات المســتخدمة للتمــدي ل
 المحة الاالمية نااا التردد  ي أخذ اللقان ور اه الطف .

ــراكات مي  - 30 ــيي الاـ ــاملة أخرى لدعم األولونات الو نية من خذل تازنز وتوسـ ــيتم تنفيذ أولونات شـ وسـ
 كيانات األمم المتحدة ومختل  المؤسسات الدولية. 



E/ICEF/2021/P/L.25  

 

21-09643 11/17 

 

كتســــــــــاس القدرات والموارد الباــــــــــرنة والمالية واألدوات الذامة  دارة البرنامج وســــــــــُتاطل األولونة ال - 31
القطري نفاالية. وســـــــــــــتقدم الح ومة التوجيا التقني و ـــــــــــــماا الجودة  يما يتالق بتخطيط البرنامج وو ـــــــــــــي 

 الميزانيات والتنفيذ والرصد وا بذن.

الانمر  ي تقديم الدعم لفرنق مدارة البرامج   وستتم   محدى االستراتيجيات الرئيسية المستخدمة ل ذا - 32
، وتقديم الدعم عن  رنق  رنق ا دارة القطري. ونقوم الفرنق برصد تنفيذ برامج اليونيس  وأدائ ا  ( 25) الح ومي

 من خذل مؤشرات األداء الرئيسية وتقارنر الميزانية الاادية. 

اركة اليونيســـــــ  مي القطاع الخاص علل ونظرا لتمون  البرنامج من جانل الح ومة، ســـــــتركز ماـــــــ  - 33
حاــــــد الموارد للمســــــاهمة مباشــــــرة  ي الج ود التي تبذل ا الواارات التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المســــــتدامة  
ــراكات بين القطاعين الاام  ــت مارات القطاع الخاص )من خذل الاــ ــتوجا اليونيســــ  اســ ــلة نالطف . وســ المتمــ

لاــــركات( نحو األولونات الو نية الرئيســــية المتالقة ناأل فال، م   توســــيي والخاص والمســــؤولية االجتماعية ل
ــتركز الدعوة علل التوعية نالخطة المتالقة نحقوق الطف    نطاق الخدمات المقدمة لأل فال ذوي ا عاقة. وســـــــــ

 للمساهمة  ي تطبيق مبادئ وسياسات حقوق الطف   ي مجال األعمال التجارنة. 

نامج واارات ال قا ة والرنا ــة والاــباس  وواارة التر ية والتاليم  وواارة المــحة   وســياــم  شــركاء البر  - 34
وواارة ا عذم  وواارة التنمية االجتماعية، والمركز الو ني لإلحمـاء والمالومات،  ضـذ عن وسـائط ا عذم 

 والاركاء من القطاع الخاص والمجتمي المدني.
 

 جدول موجز للميزانية   

 ت الواليات المتحدة( )نآالف دوالرا 

 المجموع  الموارد األخرى  الموارد الاادية الانمر البرنامجي
 1 933 1 933 0 تازنز السياسات الموج ة لأل فال القائمة علل األدلة     

 1 283 1 283 0 تازنز النظم والخدمات المقدمة لأل فال والمراهقين والاباس

 1 153 1 153 0  االية البرنامج

 4 369 4 369 0 المجموع 

  
 إدارة البرنامج والمخاطر   

تحدد وثيقة البرنامج القطري هذه مســـــــــــــاهمات اليونيســـــــــــــ   ي النتائج الو نية، وهي نم انة الوحدة   - 35
األســـــاســـــية للمســـــاءلة أمام المجلس التنفيذي ناـــــاا مدى مذءمة النتائج والموارد المخمـــــمـــــة للبرنامج علل 

ــتوى  ــاءلة  المســ ــ  لجوانل مســ ــدد البرامج والامليات وصــ ــات وإجراءات المنظمة نمــ ــياســ القطري. ونرد  ي ســ
 المديرنن علل المايدين القطري وا قليمي وعلل صايد المقر  يما يختح نالبرامج القطرنة.

وال يجري م تل اليونيســــــــــــ  الُقطري  ي ُعماا حاليا تحونذت نقدية ملل منظمات المجتمي المدني  - 36
و الاـــــركاء الح وميين، و التالي لم ُيطبلق الن ج المنســـــق للتحونذت النقدية. ونقدم م تل اليونيســـــ  الُقطري  أ

 ي ُعماا الدعم لتنســـــــــــيق  لبات الاـــــــــــراء المقدمة من الح ومة ملل شـــــــــــابة ا مدادات التاناة لليونيســـــــــــ ، 
 __________ 

ــاء   (25)  يتكوا من مم لين عن اليونيســــــــــ  وواارات التر ية والتاليم  وواارة المــــــــــحة  وواارة التنمية االجتماعية، والمركز الو ني لإلحمــــــــ
 مالومات.وال
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ل من التحونذت المباشــرة من واارة المــحة ملل شــابة ا مد والتي ادات. وإذا أصــبحت التحونذت النقدية تمول
من متطلبات البرنامج القطري،   ا اليونيســــــــ  ســــــــتام  علل تفايل ا ناالتفاق مي الح ومة وو قا للســــــــياســــــــة  

 المتالقة نالن ج المنسقة للتحونذت النقدية وزيرها من تدابير مدارة المخا ر ذات الملة. 

يـــة والخطـــة األمنيـــة والماـــايير األمنيـــة الـــدنيـــا للامــ   وقـــد تم تحـــديـــب كـــ  من تقييم المخـــا ر األمن  - 37
. ونتم استاراش هذه الوثائق وتحدي  ا  2020والماايير األمنية الدنيا ألماكن ا قامة  ي تارنن ال اني/أكتو ر  

 سنونا، أو كلما اقتضل األمر ذلك.

التمون  المقدم من  واعترا ا نمركز البلد كبلد مرتفي الدخ ، ســـــــــــتواصـــــــــــ  اليونيســـــــــــ  االعتماد علل - 38
الح ومة لدعم البرنامج. وســيتواصــ  التمون  من خذل مو ار القيمة المضــا ة للبرنامج مااء تحقيق األولونات 

‘ دعم الح ومة  ي الو اء نالتزامات ا بتحقيق أهداف التنمية 1الو نية مي التركيز نا   خاص علل ما يلي  ’
ية حقوق الطف ، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي ا عاقة، واتفاقية المسـتدامة المتمـلة نالطف ،  ضـذ عن اتفاق

‘ التميز التقني  ي جميي المســـــــــائ  المتالقة ناأل فال  2’القضـــــــــاء علل جميي أشـــــــــ ال التمييز  ـــــــــد المرأة  
‘ التااوا وتبادل الماارف مي البلداا 3’ناســـــــــــتخدام أدلة قونة وخبرة اليونيســـــــــــ  الاالمية الواســـــــــــاة النطاق  

لتم ين ُعماا من االســــتفادة من الاــــب ة الاالمية لليونيســــ ،  ي حين تســــتفيد بلداا أخرى من تجر ة األخرى  
 -نما  ي ذلك من خذل الماـارني الرائدة   -‘ الدعوة 4’ُعماا وقمـح نجاح ا  يما يتالق نالتنمية الباـرنة   

ــدها    ــتدامة الموارد المطلو ة وحاــــــ ــتوى الخطة المتالقة ناأل فال واســــــ ‘ التدخذت عالية األثر 5و ’لر ي مســــــ
 األثر الحفاا، نما يتماشل مي أولونات الح ومة. ذات

ــتاــــــــــم  المبادرات ا دارنة الباراة حملة لضــــــــــماا  االية التكالي  وتحقيق و ورات  ي تكالي   - 39 وســــــــ
تحدة البرنامج، ال ســــيما من حيب التكالي  التاــــايلية. وســــتاــــم  هذه المبادرات اســــتخدام متطوعي األمم الم

وعمليات أخرى لناـر الموارد الباـرنة ألداء ناض الم ام. وسـتواصـ  اليونيسـ  أيضـا انادة الكفاءة من خذل  
 التااوا نااا الطرائق التنفيذية مي كيانات األمم المتحدة األخرى الموجودة  ي عماا.

 
 الرصد والتقييم   

ــنونة  - 40 ــد النتائج من خذل خطط ا دارة السـ ــراكة مي  رنق مدارة البرامج، برصـ ــ ، نالاـ ــتقوم اليونيسـ سـ
ــاء مي الفرنق ومي األ رقة الااملة التقنية  ــتارا ـــــــات حســـــــل االقتضـــــ ــُتاَقد االســـــ وخطط الام  المتجددة. وســـــ

ــد التقدم المحرا نحو تحقيق النتا ــيتم رصــــ ئج المقررة ناســــــتخدام الح ومية والاــــــركاء من القطاع الخاص. وســــ
مؤشـرات م ار النتائج والموارد، التي تسـتند ملل الخطة االسـتراتيجية لليونيسـ  ومجاالت برنامج اليونيسـ   ي  

 منطقة الارق األوسط وشمال أ رنقيا للتاجي  ب ا. 

م  وســتســ م عدة عناصــر من البرنامج القطري  ي تازنز القدرة الو نية علل الرصــد والتقييم. وســتا - 41
ــتدعم مجراء المزند من البحوث،   اليونيســـــــــ ، نالتنســـــــــيق مي الح ومة، علل تقييم تدخذت ون ج محددة، وســـــــ
حســــل االقتضــــاء. وســــتحدد اســــتارا ــــات البرنامج القطري المتوســــطة األج  و ي فخر المدة جدوى البرنامج 

 و االيتا وكفاءتا وتاثيره.
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 المرفق 

 إطار النتائج والموارد 

 2025-2022البرنامج القطري للتعاون بين سلطنة عمان واليونيسف للفترة  

 .34-33و  29-23و  19و  17و  13-12و  8-6و  4-2  المواد اتفاقية حقوق الطفل

 17و  13-10، 8، 6-1المستدامة ، أهداف التنمية 2040(، ر نة عماا 2025-2021  خطة عماا الخمسية الااشرة للتنمية )األولويات الوطنية

   ال ينطبق )ال يوجد نظام منسق مقيم لألمم المتحدة  ي ُعماا(نتائج إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة التي تشارك فيها اليونيسف

 5ملل  1مجاالت األهداف من مجاالت األهداف ذات الصلة من خطة اليونيسف االستراتيجية: 
  

 الاراكة أ ر الرئيسيوا، الاركاء ا رشادية القطري  البرنامج  نواتج  التحقق وسائ   المست دف واألداء األساس وخطوق الرئيسية التقدم مؤشرات اليونيس   نتائج

 نتـائج  حســـــــــــــــل  ا رشـــــــــــــــاديـة الموارد
ــة  الموارد   القطري   البرنــــــامج   الاــــــاديـــ

ــمــــــــوارد(  ع م)   (أ   م)  األخــــــــرى   والــــــ
 (المتحدة الواليات دوالرات نآالف)

 المجموع أ م ع م

تننعننزينننز    -   1النننننتننيننجنننننة  
السنننننننننينناسننننننننننات الموجهننة 
 لألطفال القائمة على األدلة 

، ســـــــــــــيتم  2025نحلول ـعام  
والبيانات   اســـتخدام التحليذت 

المتالقــة  واألدلــة المحســـــــــــــنــة  
ــة   ــامـ ــة الاـ ــاليـ المـ ــالاـــــــــــــؤوا  نـ
 رشـــــاد الســـــياســـــات والبرامج 
االجتماعية الموج ة لأل فال  
ــباس، والتقدم   والمراهقين والاــــــ
التنميـــــة  أهــــداف  نحو تحقيق 

 المستدامة. 

 1مؤشرات النتيجة  
النسـبة المئونة لمؤشـرات أهداف التنمية المسـتدامة الرئيسـية    1-1

ــودة من  ــلة نالطف  المرصــ ــائية المتمــ ــتقمــ ــات االســ خذل الدراســ
  :الو نية أو البيانات ا دارنة. علل المايد الو ني

 (2020 ي المائة ) 56 :خط األساس
 ي المائة علل األق ، ممـــــــنفة حســـــــل    80  :األداء المســـــــت دف

 (2025المحا ظة والجنس )

ــز   ــركـ ــمـ الـ ــات  ــانـــــ ــيـــــ بـ
الو ني لإلحمــــــــــــاء 

 والمالومات
ــات   ــانـــــ ــيـــــ بـــــ ــة  ــوانـــــ بـــــ
اليونيســـــ  الخاصـــــة  

ــداف ــاهـــــ ــة    نـــــ اـلـتـنمـيـــــ
 المستدامة

ــاتـــج   تـــوا ـــر 1-1الـــنـــــ تـــاـــزنـــز   .
نــــــاأل فــــــال   ــة  المتالقــــ ــانــــــات  البيــــ

 وجودت ا 
، سـتتان األدلة  2025نحلول عام  

لرصـــــــــــــــد التقـدم المحرا ناـــــــــــــــاا  
أهداف التنمية المستدامة المتملة  
نــالطفــ  وأهــداف التنميــة الو نيــة، 
من خذل الدراســات االســتقمــائية 
الو نية لألســر الماياــية، وتازنز 

ــاالت  ا مــجـــــ ــة  ــي  ا دارنـــــ لــنــظــم 
ــايـــــــة   والحـمـــــ والـتاــلـيم  ــة  المــــــــــــــحـــــ

 االجتماعية وحماية الطف .

واارة المـالـية ومـبادرة توااا  وواارة  
الـو ــني   والـمـركـز  االقـتمـــــــــــــــــــــاد  
لإلحمـــــاء والمالومات  والواارات  
التنفيــذيــة المانيــة، التي تاــــــــــــــمــ  
واارة ال قا ة والرنا ـــــة والاـــــباس   
وواارة  والــتــاــلــيــم   ــة  الــتــر ــيـــــ   وواارة 

ــمــــيـــــــة   ــنــ الــــتــ وواارة  ــة   ــحـــــ المـــــــــــــــ
 االجتماعية.

0 933  1 933  1 

 منااء سج  موحد لنظام متكام  للحماية االجتماعية  1-2
 ( 2020خط األساس  نظم المالومات مجزأة )

 ( 2025سج  اجتماعي موحد )  النتيجة المست د ة

سجذت واارة التنمية 
 االجتماعية



 

 

 
E

/IC
E

F
/2

0
2

1
/P

/L
.2

5
 

2
1

-0
9

6
4

3
 

1
4

/1
7

 

 الاراكة أ ر الرئيسيوا، الاركاء ا رشادية القطري  البرنامج  نواتج  التحقق وسائ   المست دف واألداء األساس وخطوق الرئيسية التقدم مؤشرات اليونيس   نتائج

 نتـائج  حســـــــــــــــل  ا رشـــــــــــــــاديـة الموارد
ــة  الموارد   القطري   البرنــــــامج   الاــــــاديـــ

ــمــــــــوارد(  ع م)   (أ   م)  األخــــــــرى   والــــــ
 (المتحدة الواليات دوالرات نآالف)

 المجموع أ م ع م

المــــــــــــــحـة والتاليم والرعـاـية النســــــــــــــبـة المئوـنة لإلنفـاق علل   1-3 
 االجتماعية كنسبة من ا نفاق الح ومي

المــــــــــــــحــــــة   األســـــــــــــــــــاس   التاليم    5,4  -خط  المــــــائــــــة،   - ي 
ســـــــــــتحدد الحقا  النســـــــــــبة  -المائة، الرعاية االجتماعية   ي 12,9

 ( 26) (2020المئونة من ا نفاق الح ومي )
ــائـــة، التاليم    15  - األداء المســـــــــــــت ـــدف  المـــــــــــــحـــة     15  -  ي المـ

ــبة المئونة من    -  المائة، الرعاية االجتماعية   ي  ســــــــــتحدد الحقا  النســــــــ
 ( 2025ا نفاق الح ومي ) 

. تحسنين السنياسنات  2-1الناتج  بيانات واارة المالية
المتعلقننة لننالطفننل والتمويننل العننام  

 لصالح األطفال
عــــــام   ســـــــــــــتتازا  2025نحلول   ،

ــات وا جراءات والنظم  ــياســــــــــ الســــــــــ
المتالقــة نــالتمونــ  الاــام لمـــــــــــــــالح 
ــيســـ م  ي تحســـين   األ فال، مما سـ
نوعـية تـقديم الـخدـمات  ي قـطاـعات 
والـحـمـــــــايـــــــة  والمــــــــــــــحـــــــة  الـتـاـلـيـم 

 االجتماعية وحماية الطف . 

    

النظم   -   2النتيجننننة   تعزيز 
والخندمنات المقندمنة لألطفنال  

 والمراهقين والشباب 
ســيســتفيد    2025نحلول عام  

ــباس  األ فال والمراهقوا والاــ
نــــمــــن  ــــيــــ ــــم   ــــي  مـــــــاا،  عــــُ
ا عــاقــة، من تحســـــــــــــين   ذوو 

ــاعيـــة   ــات االجتمـ ــدمـ نظم الخـ
 وخدمات ا. 

 المؤشرات - 2النتيجة  
مادل ماــــــــــــاركة األ فال نامر خمس ســــــــــــنوات  ي التالُّم    2-1

ســــــــــنة واحدة من ســــــــــن االلتحاق الرســــــــــمي نالتاليم  المنظلم )قب 
 االبتدائي(، نحسل الجنس والمحا ظة 

ــاا   الفتيـــ األســـــــــــــــــــاس   ــات  79,0  -خط  الفتيـــ ــة،  ــائـــ المـــ  -   ي 
 (2018 ي المائة ) 82,3 -المائة، المجموع   ي 85,7

 (2025 ي المائة ) 95 -األداء المست دف  المجموع 

ا دارنــــــة   البيــــــانــــــات 
 لواارة التر ية والتاليم

. النمنناا المتمننامننل 1-2الننناتج  
 في مرحلة الطفولة المبكرة

ــتكوا فليات  2025نحلول عام   ، ســــ
الطفوـلة  النمــاء المتكــامـ   ي مرحلــة 

ــد و ـــــــــــــاـــت  ي مختل    المب رة قـ
القطاعات ذات الـملة، مما ـسيـس م 
 ي تو ير ـخدـمات منمــــــــــــــفة وجـيدة  

 علل مستوى المجتماات المحلية. 

واارة ال قا ة والرنا ـــــــة والاـــــــباس   
وواارة   والــتــاــلــيــم   الــتــر ــيـــــــة  وواارة 
المحة  وواارة التنمية االجتماعية،  
واللجنة الو نية لاـــــــــؤوا األســـــــــرة،  

ـت اـلوـ ـني وـمبـــــــادرة  واـلـمرـكز  وااا، 
لإلحمـاء والمالومات، ومؤسـسـات  
األكــــــاديميــــــة  والماــــــاهــــــد  البحوث، 
الـخـــــــاص،  والـقــطـــــــاع  والـمــ ــنــيـــــــة، 

 والمجتمي المدني  

0 283  1 283  1 

  36النســــــــــــــبــة المئونــة لأل فــال الــذين تتراون أعمــارهم بين    2-2 
شـ را الذين انخرق ما م شـخح نالر  ي أر اة أناـطة أو   59 و

 لتازنز التالم واالستاداد للمدرسة  ي األيام ال ذثة األخيرةأك ر 
ــاا   الفتيـــ األســـــــــــــــــــاس   ــات    77,8  -خط  الفتيـــ ــة،  ــائـــ المـــ  - ي 

 (2014 ي المائة ) 80,7 -المائة، المجموع   ي 83,8
  ي المائة 90 - األداء المست دف  المجموع

اـلاـنـقـودي   ــح  اـلمســــــــــــ
 المتادد المؤشرات 

     

 __________ 

 ال تتوا ر حاليا بيانات عن نفقات الحماية االجتماعية. (26) 
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 الاراكة أ ر الرئيسيوا، الاركاء ا رشادية القطري  البرنامج  نواتج  التحقق وسائ   المست دف واألداء األساس وخطوق الرئيسية التقدم مؤشرات اليونيس   نتائج

 نتـائج  حســـــــــــــــل  ا رشـــــــــــــــاديـة الموارد
ــة  الموارد   القطري   البرنــــــامج   الاــــــاديـــ

ــمــــــــوارد(  ع م)   (أ   م)  األخــــــــرى   والــــــ
 (المتحدة الواليات دوالرات نآالف)

 المجموع أ م ع م

ــاني    2-3  الامـــ الو ني  ــار  لإل ـــ والتاليم  ــة  التر يـــ واارة  ــاد  اعتمـــ
لم ارات المســـــتقب  )نما  ي ذلك الم ارات الحياتية( لينطبق علل 
البرامج الماتمــدة ومقــدمي التــدرنــل المرخح ل م، ولألجزاء ذات  

 الملة من المناهج التحضيرنة )االبتدائية وال انونة والجاماية( 
ــد   ــدأ ناـ ــاني  خط األســــــــــــــــاس  لم يبـ ــار الو ني الامـ تطبيق ا  ـ

 (.2020لم ارات المستقب  )
النتيجــة المســــــــــــــت ــد ــة  اعتمــاد ا  ــار الو ني الامــاني لم ــارات  
ــتخداما  ي البرامج   ــتقب  من جانل واارة التر ية والتاليم الســ المســ

 (2025الملة ) والمناهج الدراسية ذات

تم مقرار الوثــائق من 
ــة   اـلـترـ يـــــ واارة  ــ   ـقبـــــ

رة ال قا ة والتاليم وواا
 والرنا ة والاباس

النتنعنلنم  2-2الننننننناتنج   ننتنننننائنج   .
 والمهارات 

ســــــــــــــتتازا 2025نحلول عـــــام    ،
الســــــــــياســــــــــات وا جراءات والنظم 
المتالقة نالتالم الجيد والوصـــــــــــول 
المتكـا   ملل التاليم، وخـاصـــــــــــــــة  
لأل ـفال ذوي ا عـاـقة، وناــــــــــــــمـ  
ذلـك تحســــــــــــــين م ـارات المراهقين  

ــل مي   ــباس، نما يتماشــــ ر نة والاــــ
 .2040 عماا

    

اعتماد الح ومة الســـــــتراتيجية الاـــــــباس المتاددة القطاعات    2-4 
 2040المتوا قة مي ر نة عماا 

 (.2020خط األساس  لم يبدأ ناد الام  ناستراتيجية الاباس)
 ( 2025النتيجة المست د ة  اعتماد االستراتيجية من جانل الح ومة ) 

      

ــة   2-5  ــاقـ ــال والمراهقين من ذوي ا عـ ــة لأل فـ ــة المئونـ  النســــــــــــــبـ
 سنة( المسجلين  ي المؤسسات التاليمية.  5-17)

 (.2020 ي المائة ) 57 :خط األساس
 (2025 ي المائة علل األق  ) 70 :األداء المست دف

ا ـلكــتروني   ــداد  اـلـتاـــــ
 للس اا

     

ــتراتيجية وخطة الام     6- 2  الو نيتين لنظام اعتماد الح ومة الســـــــــ
 حماية الطف  

خط األســــــــاس  ال توجد اســــــــتراتيجية وخطة عم  و نيتاا لنظام 
 (.2020حماية الطف  )

النتيجــة المســــــــــــــت ــد ــة  اعتمــاد اســــــــــــــتراتيجيــة وخطــة عمــ  تفيــاا  
 (2025) نالماايير الو نية

أقرت واارات التنميــة 
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة، 
والمــــــــــــــحة، والتر ية  

 والتاليم الوثيقة

 حماية الطفل . 3-2الناتج 
ــيتم تازنز 2025نحلول عام   ، ســـــ

لحمـــــايـــــة الطفــــ    النظـــــام الو ني 
والقوى الاــــاملــــة االجتمــــاعيــــة من 
ــد الفتيــات   أجــ  مني الان   ـــــــــــــ
والتمــــــــــــــــــدي   ــده  ــديــ ــاا وتحــ والفتيــ
 لا/مدارتا ورصده  ي وقت مب ر.
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 الاراكة أ ر الرئيسيوا، الاركاء ا رشادية القطري  البرنامج  نواتج  التحقق وسائ   المست دف واألداء األساس وخطوق الرئيسية التقدم مؤشرات اليونيس   نتائج

 نتـائج  حســـــــــــــــل  ا رشـــــــــــــــاديـة الموارد
ــة  الموارد   القطري   البرنــــــامج   الاــــــاديـــ

ــمــــــــوارد(  ع م)   (أ   م)  األخــــــــرى   والــــــ
 (المتحدة الواليات دوالرات نآالف)

 المجموع أ م ع م

النســـــــــــــــبة المئوـنة للفتـيات والفتـياا اـلذين تار ــــــــــــــوا للان     2-7 
ــلت   ــحة أو الام  االجتماعي أو والذين وصـــــــــــ ملي م دوائر المـــــــــــ

 منفاذ القانوا  الادالة/
الحقا(، نســــــــــــــبة الفتياا  خط األســــــــــــــاس  نســــــــــــــبة الفتيات )ُتحدد

 (2019الحقا( ) )ُتحدد
الحقا(، نســــــــبة الفتياا  األداء المســــــــت دف  نســــــــبة الفتيات )ُتحدد

 (2025الحقا( ) )ُتحدد

بيــانــات واارة التنميــة 
 االجتماعية

     

ــا   2-8  ــة وتارنف ـ ــاعيـ ــة االجتمـ ــاملـ ــا أدوار القوى الاـ ــادة توجيـ معـ
 واعتمادها لتقديم الخدمات المتكاملة

 ( 2020خط األساس  استاراش األدوار لم يبدأ ناد )
النتيجة المســـت د ة  متمام معادة توجيا األدوار وتارنف ا واعتمادها 

 ( 2025من قب  الح ومة )

نقحت واارات التنمية 
 االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة،

والمــــــــــــــحة، والتر ية  
التاليم الوثيقة وأقرت 

 االختماصات

     

نســــــــــــــبـة األ فـال الماــــــــــــــمولين نـالحـد األدنل من الحمـايـة    2-9 
 االجتماعية/نظم الحماية االجتماعية
 (2020الحقا( ) خط األساس  نسبة األ فال )ُتحدد

 (2025الحقا( ) األداء المست دف  نسبة األ فال )ُتحدد

ا دارنــــــة  البيــــــانــــــات  
ــة   ــيـــــ ــمـــ ــنـــ ــتـــ الـــ ــواارة  لـــ

 االجتماعية

. الحمناية االجتمناعينة  4- 2النناتج 
 للفئات الضعيفة 

ــتتســـم النظم  2025نحلول عام   ، سـ
الو نـية ـنانـ ا مازاة لتو ير ممـ انـية 
أ ضــــــــــ  للحمــــــــــول علل خدمات  
التي تركز   ــة  ــاعيــ ــة االجتمــ ــايــ الحمــ
والـــمـــنمـــــــــــــــفـــــــة،   الـــطـــفـــــــ ،  عـــلـــل 
 والمتكاملة، والمستجيبة للمدمات. 

    

فننعننننالننيننننة    -   3النننننتننيننجننننة  
 البرنامج 

ــتكوا 2025نحلول عام   ، ســ
ــد   ــامج القطري قـ ــة البرنـ ــاليـ  اـ
الــو ـــــــاء   خــذل  مــن  تــاــزات 
ــماا الجودة  ي   نماايير  ــــــــ

 البرمجة الخاصة ناأل فال. 

ــية  ي ســــج  األداء التي    3-1 ــاســ النســــبة المئونة للمقاييس األســ
 تستو ي ماايير تمني  األداء الاالي

 (2020ئة ) ي الما 80 :خط األساس
 (2025 ي المائة ) 90األداء المست دف  < 

الـيونيســــــــــــــ   ــام  نظـــــ
 دارة 
  (InSight)األداء

 . اإلدارة الفعالة1-3الناتج 
، يزود مووفو  2025نحلول عـام  

اليونيســـــــــــ  وشـــــــــــركا ها نالقدرات 
والموارد الباــرنة والمالية واألدوات 
القطري   البرنـــــامج  الذامـــــة  دارة 

 نفاالية.

واارة ال قا ة والرنا ـــــة والاـــــباس   
وواارة   والــتــاــلــيــم   ــة  الــتــر ــيـــــ وواارة 
المــــــــــــحة  وواارة ا عذم  وواارة  
والمركز   االجتمـــــــاعيـــــــة،  التنميـــــــة 
الو ني لإلحمــــــــــــاء والمالومات،  
والـقـطـــــــاع   ا عـذم،  ووســـــــــــــــــــــائـط 

 الخاص، والمجتمي المدني 

0 153  1 153  1 



 

 

E
/IC

E
F

/2
0

2
1

/P
/L

.2
5

 
 

1
7

/1
7

 
2

1
-0

9
6

4
3

 

 الاراكة أ ر الرئيسيوا، الاركاء ا رشادية القطري  البرنامج  نواتج  التحقق وسائ   المست دف واألداء األساس وخطوق الرئيسية التقدم مؤشرات اليونيس   نتائج

 نتـائج  حســـــــــــــــل  ا رشـــــــــــــــاديـة الموارد
ــة  الموارد   القطري   البرنــــــامج   الاــــــاديـــ

ــمــــــــوارد(  ع م)   (أ   م)  األخــــــــرى   والــــــ
 (المتحدة الواليات دوالرات نآالف)

 المجموع أ م ع م

ــ    3-2  ــات أو فليات التواصـــ ــتن اش المجتماات  تفي منمـــ واســـ
اليونيســــــــــــــ  نماــــايير الجودة  ي جميي   المحليــــة التي تــــدعم ــــا 

 أولونات التنمية.
 (2020المائة )  ي 25–1خط األساس  المستوى 

 (2025 ي المائة ) 100-4المستوى   األداء المست دف

مدارة  ــارنـر  ـرنـق  تـقـــــ
الـــــــــــــبـــــــــــــرنـــــــــــــامـــــــــــــج   
واالســــــــــــتارا ــــــــــــات  
الســــــــــنونة ونمــــــــــ   
السـنونة. واسـتاراش 

ا ــدة  مـنــتمـــــــــــــــ   لـمـــــ
 للبرنامج القطري.

     

 4 369 4 369 0     مجموع الموارد  

 


