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 اجمللس التنفيذي

 2016اجللسة االعتيادية األوىل 
 2016 فربايرشباط/ 2-4

    )أ( من جدول األعمال املؤقت* 6البند 
 وثيقة الربنامج القطري  

 
 اجلمهورية العربية السورية  

  

 موجز 
وثيقـــة الربنـــامج القطــري للامهوريـــة العربيـــة الســورية  ىل اجمللـــس التنفيـــذي   تقــد    

ملناقشتها واملوافقة عليها يف اجللسة احلالية على أساس عد  االعتراض. تشتمل وثيقـة الربنـامج   
ــة اإ ــة البال ــة  القطــري امليناني ــة ر   2 802 000رشــادية اإيالي ــا  دوالر مــن املــوارد العادي ن

دوالر مــن املــوارد األ ــراً ر نــا  بتــوافر املســا ا    70 000 000بتــوافر األمــوال ومبلــ  
 .2017 األول/ديسمرب كانون  ىل 2016 آذار/مارس احملددة ال رض للفترة

أعضـا    ً الوثيقـة احلاليـة تع ـس ماتظـا      1/2014وفقا  لقرار اجمللس التنفيـذي رقـم    
 .أسبوع من اجللسة االعتيادية 12ثيقة اليت متت مشاركتها قبل اجمللس التنفيذي على مسودة الو
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 مربرا  الربنامج  
مــد د ــول األيفمــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية عامهــا ادــامسً شــهد التقــد             - 1
حتقيق األ داف اإمنائية لأللفية تراجعا  تادا . وتستمر االتتياجـا  االنسـانية للمتضـررين     حنو

دا ليــا  مــن املســتلنما  واملســاعدا  ئــ  ال ذائيــة يف النيــادة وبشــ ل  ــا          واملهاــرين 
 الفئا  االكثر ضعفا  وال سيما من النسا  واألطفال واملسنني وذوي اإعاقة. بني
 وأســفر  التــداعيا  الســلبية لأليفمــة عــن جعــل األطفــال أكثــر عرضــة مل ــاطر القتــل  - 2

لــا التانيــد يف اجلماعـا  املســلحة واال تطــاف  مبـا يف ذ  -والتشـوي،ً واالســت ال واإســا ة  
والعنف اجلنسي والعنف القائم على أساس اجلنس وعمالـة األطفـال. كمـا كـان لأليفمـة أثر ـا       
السي  على اليافعني والشـبا  تيـأ أد   ىل تفويـت فر ـهم يف االلتحـاد باملـدارس وتلقـي        

 .اجملتمد التدريب املهين وئ  ا من فر  التعلم والتطوير واملشاركة يف
وكـــان لأليفمـــة واإجـــرا ا  االقتصـــادية واملاليـــة أتاديـــة اجلانـــب تـــ ث  كـــارثي          - 3

ايفداد عــدد الســ ان املعرضــني للوقــوع يف بــراثن   2014االقتصــاد. فبحلــول  ايــة عــا    علــى
ــدعم احل ــومي         ــاض ال ــة جــدا ً وايف ــة  ىل مســتويا  عالي ــاع نســب البطال ــد ارتف ــر. وم الفق

واجهــت األســر  ــعوبا  معيشــية و ا ــة تلــا الــيت تعيلــها نســا ً    الســلد األساســيةً علــى
 واألسر اليت تضم بال ني وأطفاال  يعانون من  عاقا .

ــة و ضــعافها       - 4 ــبا التحتي ــة أدا  ىل تضــرر ادــدما  وال  ن اتســاع مــدا ونطــاد األيفم
مواجهـة   بشدة.  ن تد ور وضد أنظمة الصحة واملياه العامة واملرافق الصـحية تضـد األطفـال يف   

ً تعرض أكثـر مـن ثلـأ مشـايف اجلمهوريـة      2012خماطر متنايدة لإل ابة باألمراض. فمنذ عا  
املشـايف تعمـل بشـ ل     % فقـ  مـن   44العربية السورية للتدم  أو لضرر كب ً حبيأ أن  نـا   

ً (2)%65% قبـــل األيفمـــة  ىل 90. و بطـــت معـــدال  تلقـــيأ األطفـــال أكثـــر مـــن  (1)كامـــل
 .2013أدا  ىل ظهور مرض شلل األطفال ثانية عا  مما  2014 عا  يف
ايفضت  م انية احلصول على املا  النظيف و دما  املرافق الصحيةً تيـأ تراجـد    - 5

% عمــا كــان عليــ، قبــل األيفمــة. ويظــل تــوافر امليــاه  50معـدل تــوافر ميــاه الشــر  للفــرد  ىل  
اف الـيت متـر  ـا الـبادً     عرضة لض وط مستمرة نتياة لعـدة أسـبا ً  ضـافة اىل ظـروف اجلفـ     

ــة ونقــ  الصــيانة      ــبا التحتي ــا  يف لطــا  الضــد وتضــرر وتــدم  ال مثــل االفتقــار  ىل ال هرب
ألنظمة املياه والصـرف الصـحي وايفديـاد العـب  علـى أنظمـة امليـاه يف اجملتمعـا  املضـيفة الـيت           

__________ 

 .2014تقرير برنامج التلقيأ املوسدً بيانا  ويفارة الصحةً اجلمهورية العربية السورية  (1) 

 .2015ويفارة الصحة السورية بيانا   (2) 
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ة كـــب ة ختــد  أعـــدادا  كــب ة متدفقـــة مــن املهاـــرين دا ليــا . فـــ  ر ذلــا عـــن وجــود نســـب      
األطفـال والنسـا  احلوامـل واملرضـعا  حباجـة  ىل  ـدما  وقائيـة وت ذيـة عاجيـة دا ـل            من

 اجلمهورية العربية السورية.
فــ ن  ــايف معــدل  2015-2014وطبقــا  ر ــر حتليــل أجــري علــى قطــاع التعلــيم يف   - 6

 - 2010% يف العـا  الدراسـي    98( ايفض من 9-1االلتحاد بالتعليم األساسي )الصفوف 
عــض املنــاطق ايفــض  ــذا املعــدل  ويف ب 2015-2014% يف العــا  الدراســي 70 ىل  2011

( مليون طفل ويافد ممن  م يف سن املدرسـة دا ـل   4.8ما دون ذلا. ومن بني ما يقدر بـ )  ىل
اجلمهورية العربية السوريةً ال ث  منهم انقطد عن الدراسة. أما املدارس يف املناطق األكثر أمانـا   
فتنو  بعب  تدفق األطفال املهارينً كمـا أن نصـيب قطـاع التعلـيم مـن املوايفنـة العامـة للدولـة         

 .(3)2014% عا   10.4 ىل  2010% عا   14.9ايفض  ىل تد كب  من 
ــدا ا         - 7 ــة لليونيســف والن ــربامج االعتيادي ــد األ ــ ة ضــمن ال و ــال الســنوا  األرب

عليها بـني ت ومـة اجلمهوريـة العربيـة السـورية ووكـاال        السنوية لاستاابة اإنسانية املتفق 
األمم املتحدةً سـا ت اليونيسـف يف حتقيـق نتـائج مهمـة يف اـاال  الصـحة والت ذيـة وامليـاه          
والصحة العامة ومحايـة الطفـل والتعلـيم. فمـن  ـال الربنـامج االعتيـاديً ركـن  اليونيسـف          

والت ذيــة والتعلــيم واحلمايــة االجتماعيــة علــى دعــم بنــا  قــدرا  الشــركا  يف اــاال  الصــحة 
والــدعوة التفاقيــة تقــود الطفــل والربوتوكــوال  اال تياريــة بشــ ن مشــاركة األطفــال يف         
الصراع املسلأ وبيد األطفال واست ال األطفـال يف الب ـا  ويف املـواد اإباتيـة والـيت  ـادقت       

دمي اللقاتـا  الايفمـة لنحـو    وتـده   تقـ   2014عليها اجلمهورية العربيـة السـورية. ويف عـا     
صـــبة ثاثـــة مايـــني طفـــل دون ادامســـة ضـــد شـــلل األطفـــالً كمـــا   تـــ مني لقاتـــا  احل 

مليــون شــ   مــن  2.4طفــل. وباإضــافة  ىل ذلــاً   تنويــد ميــاه آمنــة لـــ   846 000 لـــ
 ال  هاريج املا  وأقرا  تنقية املياه و نانـا  املـا  املؤقتـة و ـيانة شـب ا  ميـاه الشـر         
والصرف الصحي ولطا  الضد واملعاجلة و يانة وجتهين آبـار ميـاه الشـر . كمـا   تنويـد      

لتعليم ال ــ  طفــل وتنويــد م بــا 360 000 مليــون طفــل مبــواد تعليميــة و  الو ــول  ىل 2.8
 .(4)طفل من احلصول على  دما  الدعم النفسية االجتماعية 300 000رمسيً كما مت ن 

__________ 

ــل ” (3)  ــيم يف ســورية  حتلي ــب     “2015-2014قطــاع التعل ــة وامل ت ــر   اعــداده بالتعــاون مــد ويفارة التربي تقري
 .2015-2014املركني لإلتصا  واليونيسف 

ومفوضـية    تسا  الرقم بعلى أساس املعطيا  املقدمة من قبل نظا  معلومـا   دارة التعلـيم وويفارة التربيـة     (4) 
ــائيً ال       ــم املتحــدة اإمن ــم املتحــدة لاجــئني وبرنــامج األم ً 2011تــا  الســنوي االتصــائي لســوريا    األم

 .ومصادر أ را 2004واإتصا  الس اين يف سوريا 
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ً عملــت وكــاال  األمــم املتحــدة  ىل 2011بــالنظر  ىل األوضــاع الســائدة منــذ عــا   - 8
تد كـب  ضـمن ادطـ  السـنوية لاسـتاابة اإنسـانية وكـذلا ضـمن  طـار الـربامج القطريـة            
ــدروس       ــر  يســتند  ىل ال ــامج القطــري املقت ــى األقــل.  ن الربن ــد مــرا  عل ــد ا أرب ــيت   متدي ال

دا السنوا  القليلة املاضية. والدرس الرئيسي املستقى مـن  ـذه   املستقاة من االستاابة على م
التاربة  و األ ية احملورية لتطوير قدرا  الشركا  واملؤسسا  تـ  يف تالـة األيفمـة ولـذلا     
ف ن تطوير القدرا  على  عيد أنظمة تقدمي اددما  العامـة يبقـى اإسـتراتياية األساسـية يف     

ف ن هتا  ال فا ا  و ارة األدم ـة علـى مسـتوا املهنـيني     الربنامج القطري املقتر . كذلا 
من مقدمي اددما  واملديرين يف كل القطاعا  االجتماعية الرئيسية وشـب ا  الـبا التحتيـة    
املتضررة قد أضـعفت  ىل تـد بعيـد فاعليـة ادـدما  العامـة. أمـا الـدرس اينـا  الثـاين الـذي              

ىل تنويـد طـرد تنفيـذ الـربامج ومتابعتـها تسـب       است ا ، مـن  ـذه التاربـة ف ـان احلاجـة       
الوضد الرا ن و م انية الو ول. فعلى سبيل املثالً جنحت اليونيسف يف االستفادة من جتربـة  
التعاون مد شريا وسي  وطين/طرف ثالأ وطينً للبـد  ب نشـطة جديـدة ودعـم متابعتـها يف      

ــة      ــذه املنهاي ــاد وتطــوير   ــاطقً وســيتم النظــر يف اعتم ــض املن ــامج    بع ــة الربن ــذ ومتابع يف تنفي
 القطري اجلديد.  

وعلــى مــدا الســنتني القــادمتنيً ســيعال برنــامج اليونيســف االتتياجــا  ارنيــة مــد     - 9
التركيــن يف الوقــت ذاتــ، أيضــا  علــى التــد ا  الــيت تعــنيف مــن قابليــة الصــمود لــدا العــائا   

ثيــق مــد كافــة الشــركا  واجملتمعــا  واملنظومــا  اددميــة. كمــا ســتعمل اليونيســف بشــ ل و 
الوطنيني لتطوير آليا  ت يـف  اابيـة لـدا اجملتمعـا . وال شـا أن االسـتثمار يف  عـادة بنـا          
وتقويــة أنظمــة التعلــيم والصــحة واحلمايــة والرفــاه االجتمــاعي علــى املــدا املتوســ   ــو أمــر     

ة اجلهـود  ضروري ليس لتلبية االتتياجا  ارنية لألطفـال واليـافعني فحسـبً بـل أيضـا  ددمـ      
 األوسد الرامية لتحقيق االستقرار والتعايف املب ر.

 
 أولويا  الربامج والشراكا   

  رب  أولويا  الربنامج القطري واستراتيايات،  ب ولويا  احل ومـة السـورية  ـال     - 10
( 2( اتتياجـا  النـاس األساسـية  )   1املرتلة القادمةً و ي تركن على ثاثة م ونا  أولية: )

ــة  ) االتت ــامج القطــري أيضــا  يف     3ياجــا  اجملتمعي ( االتتياجــا  املؤسســية. وسيســا م الربن
والــذي  2017-2016حتقيــق النتــائج املتضــمنة يف اإطــار االســتراتياي لألمــم املتحــدة لعــا   

يركن بش ل مباشر على الربامج القائمـة علـى الصـمود وسـي مل عمـل األمـم املتحـدة ضـمن         
 .2016نية السورية لعا  نطاد  طة االستاابة اإنسا
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ــارا      - 11 ــادرة اال لضـــياع جيـــلا والـــيت ت ع ـــد  طـ ــ، مبـ ــا  الـــذي تققتـ ــتنادا   ىل الناـ واسـ
للتــد ا  الــيت يعــنيف بعضــها الــبعض يف ميــادين التعلــيم ومحايــة الطفــل وتنميــة اليــافعنيً فــ ن  

بـني  الربنامج القطري املقتر  يتضمن تد ا  يف  ذه القطاعا  تيـأ تشـ ل تلقـة و ـل     
 مرتلة االستاابة اإنسانية ومرتلة التعايف املب ر.

ويهدف الربنامج القطـري  ىل تقويـة قـدرا  املرونـة والصـمود وقـدرا  الت يـف مـد          - 12
األوضاع لدا النسا  واألطفال واليافعني والشـبا ً باإضـافة  ىل اجملتمعـا  احملليـة واألنظمـة      

ري احلاجـة  ىل املرونـة يف ضـو   سـتمرارية األيفمـة      اددمية اليت تدعمهم. ويدر  الربنامج القط
لوقـت نفسـ، مـد    ا وكذلا احلاجة  ىل الرب  ما بـني االسـتاابة للطـوارا والتعـايف والتنميـة يف     

التمسا باملبادا اإنسانية.  ن الرب  بني التنمية والعمل اإنساين سينتج عنـ، برنـامج وآليـا     
ية.  سيستهدف العمل اإنسـاين الفئـا  األكثـر    متويل أكثر مرونة وكذلا شراكا  أكثر فعال

 لتقليل الفاوا  ونقاط الضعف.  شاشة. كما وسيعنيف العمل التنموي القدرة على الصمود
وســـيتم اتبـــاع عـــدد مـــن االســـتراتيايا  املعـــنيفة املســـتندة  ىل ادطـــة االســـتراتياية   - 13

تعنيـن القـدرا  علـى    ( 1ً لتحقيق ئايا  الربنامج و ـي: ) 2017-2014لليونيسف للفترة 
( توســـيد 2الت طـــي  ادـــدما  املقدمـــة لألطفـــال الـــذكور واإنـــا  وتنفيـــذ ا ور ـــد ا  )

الشــراكا  الوطنيــة واحملليــة القائمــة باإضــافة  ىل االســتثمار يف شــراكا  جديــدةً تشــمل         
ــرامج مشــتركة مــد األمــم املتحــدة  )     ــن الشــراكا  مــد  3االســتثمار بشــ ل أكــرب يف ب ( تعني

( 4والشبا  لدعم الت ي  اإاايب يف السـلو  وااليـراط يف اجملتمـد وتنفيـذ الـربامج  )     اليافعني 
ــة املناســبة للرضــد         ــن الت ذي ــل ممارســا  تعني ــربامج مث ــن  ــال ال ــة م  شــرا  اجملتمعــا  احمللي
والص ارً واإدارة اجملتمعية حلاال  سو  الت ذية احلادةً والنوادي املدرسـية واملراكـن التعليميـة    

 يت تقد  دروس التقويةً والربامج اجملتمعية حلماية الطفل والتد ا  النفسية االجتماعية.ال
 

 عنا ر الربنامج  
 الصحة والت ذية:  

يف  طــار  ــذا العنصــر ســيتم ن األطفــالً )الــذكور واإنــا ( والنســا  مــن الو ــول    - 14
بطريقة أفضل  ىل  دما  عاليـة اجلـودة يف اـال الصـحة والت ذيـةً مـد التركيـن علـى الفئـا           
األكثر ضعفا  مبا يف ذلـا املهاـرين دا ليـا  واجملتمعـا  املضـيفة والسـ ان القـاطنني يف منـاطق         

مبا أن أكثر من ثلأ مراكن الرعاية الصحية األولية قـد تضـرر  نتياـة    يصعب الو ول  ليها. 
لأليفمة الرا نة يف اجلمهورية العربية السوريةً ستدعم اليونيسف  عـادة الت  يـل مراكـن الرعايـة     
الصــحية األوليــة علــى نطــاد لــدود يف احملافظــا  الســورية. وســتعمل علــى ضــمان تــوافر          
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ــال   ــا  واألطف ــة     ادــدما  الصــحية لألمه ــن أجــل ضــمان الو ــول  ىل  ــدما  الرعاي . وم
الصـــحية األوليـــة لألطفـــال )الـــذكور واإنـــا ( واألمهـــا  يف األمـــاكن املســـتهدفةً ســـتقد  
اليونيســف املســتلنما  األساســية للرعايــة الصــحية األوليــة وســتقو  بتقويــة  ــدما  التلقــيأ    

ية واملتطـوعني  لألطفال حتت سن ادمـس سـنوا ً وتـدريب مقـدمي  ـدما  الرعايـة الصـح       
اجملتمعيني وستنيد من الطلب اجملتمعي على اددما  الصحية مـن  ـال أنشـطة رفـد الـوعي.      
ويف اال الت ذية سيتم دعم  دما  الت ذية الوقائية مبا يف ذلا تـوف  امل مـا  ال ذائيـة مـن     

تعنيـن مراقبـة   امل ذيا  الدقيقة وتقدمي ال ذا  الـداعم والتـرويج للعـودة  ىل اإرضـاع الطبيعـي و     
الت ذية ومعاجلة تاال  سو  الت ذية احلادة. وسـيتم دعـم اجلهـا  احملليـة والشـركا  لتحـديأ       
وتطــوير السياســا  الصــحية وسياســا  الت ذيــة ذا  الصــلة واالســتراتيايا  املبنيــة علــى         

حليـل  الدالئل. وستقو  اليونيسف بتـدريب مقـدمي اددمـة يف اـاال  اإدارة والتـدريب والت     
 تقييم و دارة املعلوما .وال
وسيتم تعنين  مود اجملتمعا  من  ـال دعـم أنشـطة الو ـول  ىل األمـاكن البعيـدة        - 15

من  ال الفرد الصـحية املتنقلـة يف بعـض اجملتمعـا  احملليـة وتشـايد مشـاركتهم يف الـربامج         
ــينيً          ــن  ــال  شــرا  كــل الشــركا  احملل ــا م ــق ذل ــيتم حتقي ــة. وس ــرامج الت ذي  الصــحية وب
وبالتنسيق مد اجلها  املعنية و شرافها على تقييم اتتياجـا  املسـتفيدين وتـدريب فـرد لليـة      
منتقاة على مهارا   دارة املشـروعا  وتـدريب متطـوعني مـن اجملتمـد علـى التثقيـف الصـحي         
ورفد درجة الوعي وبنا  قدرا  العمال احملليني يف اال الصـحة ومقـدمي ادـدما  الصـحيةً     

ا  جدول ب مسا  املدربني املرجعيني الـذين ك ـن الرجـوع  لـيهم يف كـل اتمـد       ومن  ال  نش
 للي للحفاظ على اددما  وتوسيد مهارا  العمال اجلدد يف اال الصحة.

 
 املياه واإ حا  والصحة العامة  

ســ كن  ــذا العنصــر علــى تــ مني الو ــول  ىل ميــاه الشــر  ارمنــة و ــدما  املرافــق  - 16
رسا  الصحة العامة احملسنة بش ل أفضل بالنسبة للعائا  واألطفـال. وسـيعتمد   الصحية ومما

ذلا على تعنين  ـمود املؤسسـا  احملليـة وتقويـة قـدرة اجملتمعـا  احملليـة مـن  ـال منهايـة           
( تطــوير مــوارد ميــاه شــر  بديلــة م ملــة للمصــادر الدائمــة الــيت  1متعــددة األبعــاد تشــمل: )

ت  يـل ورفـد مسـتوا الـبا التحتيـة املاديـة األساسـية. ويشـمل          (  عـادة 2تتعرض لانقطـاع  ) 
ذلــا معاجلــة امليــاه وتقويــة أنظمــة التويفيــد وأنظمــة يــد ميــاه الصــرف ومعاجلتــها والــت ل     
ــها أو          ــتفادة من ــها واالس ــا  الصــلبة ومعاجلت ــة يــد النفاي ــها وأنظم ــتفادة من ــها/ عادة االس من

املرافق الصحية والنظافة العامـة الـيت تسـتايب    الت ل  منها. وسيش ل عنصر املياه و دما  
ــاه          ــق املي ــرميم مراف ــامج باإضــافة  ىل ت ــذا الربن ــورا  آ ــر ين ــدارس ل ــا  اجلنســني يف امل ملتطلب
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والصــرف الصــحي والنظافــة الصــحية ورفــد مســتوا ا يف املرافــق الصــحية ومرافــق الرعايــة          
 لصحة العامة والوعي.االجتماعية األ را. كما سيتم تعنين مبادرا  رفد مستوا ا

ــة لتحســني الت طــي       - 17 ــة واحمللي وســيتم دعــم تطــوير القــدرا  لــدا املؤسســا  الوطني
و دارة األنظمـــة والعمليـــا  والصـــيانة باإضـــافة  ىل حتســـني اجلا نيـــة يف تـــاال  الطـــوارا  
والقـــدرة علـــى الت طـــي . وســـيتم تقويـــة الشـــراكا  مـــد كافـــة اجلهـــا  الوطنيـــة لتحديـــد   

ــتراتيايا  مشــتركة وتنســيق التــد ا  باإضــافة  ىل التشــار  يف التاــار  والــدروس        اس
 املستقاة.

 
 التعليم  

سيستمر حتسني احلصول على التعليم ك ولوية  دف الو ـول  ىل األطفـال واليـافعني     - 18
املهارين ئ  امللتحقني باملدارس. وسيتم التوسـد يف دعـم البيئـا  التعليميـة الشـاملة وامل مونـة       

ضافة  ىل  عادة ت  يل البا التحتية التعليمية. كما سيتم دعم منـهايا  التعلـيم املتسـارعةً    باإ
والتعليم العاجي )دروس التقوية( والتعلم النش  وذلا لتوف  فر ة ثانيـة لألطفـال واليـافعني    

ال. الذين فاهتم التعلم بسـبب األيفمـة. كمـا سـيتم  د ـال الـتعلم االل تـروين أيضـا  يف  ـذا اجملـ          
وســيتم أيضــا  دعــم تــوف  فــر  التعلــيم ملرتلــة مــا بعــد التعلــيم األساســي )الرمســي منــ، وئــ     
الرمســي( وكــذلا التعلــيم الفــين والتــدريب املهــين باإضــافة  ىل احلصــول علــى التعلــيم العــا .  
وسيتم دعم الشراكا  مد القطاع ادا  لتوف  فر  العمـل. وسـتتم تعبئـة اجملتمعـا  احملليـة      

طفال والشبا  واملعلمني واربـا  واجملتمـد األ لـي والشـركا  الـوطنيني واحمللـيني( لتحسـني        )األ
فــر  الو ــول  ىل التعلــيم الشــامل جيــد النوعيــة و ا ــة لألطفــال ئــ  امللــتحقني باملــدارس.  

 وسيتم حتقيق ذلا من  ال وسائل اإعا  وطرد التوا ل وجها  لوج،.
يــة التعلــيم مــن  ــال  يــا  ا تمــا   ــا  بال ــادر    وســيتم العمــل علــى حتســني نوع  - 19

التدريسي. واري توف  الدعم املهين للمدرسني وال وادر العاملة يف املدارس علـى املنـهايا    
ــة و دارة الصــفوف املدرســية       ــهايا  التفاعلي ــة واملن ــهايا  احلماي ــى الطفــل ومن املرت ــنة عل

الـتعلم الـذال لـن يقـد  دعمـا  لألطفـال        والدعم النفسي االجتماعي. كذلا ف ن تنفيذ برنـامج 
اليافعني ئ  امللتحقني باملدارس ممـن يصـعب الو ـول  لـيهمً بـل أنـ، سيشـ ل أيضـا  اسـتثمارا           
رئيســيا  يف اــال حتســني نوعيــة الــتعلم. كمــا ســيتم دعــم تعلــم مهــارا  احليــاة بشــ ل  ــا    

ضــافة  ىل مائمــة التعلــيم  كعنصــر أساســي يف حتســني الــتعلم وخمرجــا  العمليــة التعليميــة باإ  
 وربط، بسود العمل.
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وســتتم تقويــة األنظمــة التعليميــة علــى كافــة املســتويا  وذلــا ب يــة تطــوير تو ــيا    - 20
واستراتيايا  ومبادا توجيهية تستند  ىل األدلة لتحقيق الفعالية يف  دارة وتقدمي تعليم شـامل  

 لإلدارة التعليمية.ولّسن اجلودة مبا يف ذلا نظا  معلوما  أفضل 
وسيتم  عداد  طـ  طـوارا علـى املسـتويني الـوطين واحملافظـا  بالتنسـيق مـد ويفارة          - 21

التربية ب ية التم ن من  دارة النظا  التعليمي يف ظل ظـروف الـباد املـت  ة باسـتمرار و ـو مـا       
 يؤثر على تصول األطفال على التعليم على حنو آمن.

 
 تنمية ومشاركة اليافعني  

ــ          - 22 ــة اجلــودة مــن ادــدما  تل ــة عالي ــى تنم ــى حتســني احلصــول عل ســيتم العمــل عل
اتتياجا  اليافعني والشبا  يف الوقت الذي ندر  في، أن فـر  املشـاركة لليـافعني والشـبا      
ــة التنقــل           ــود تري ــود تع ــن وجــود قي ــاين م ــاطق تع ــة. فــبعض املن لــدودة يف الظــروف الرا ن

ملرافق. وستشتمل تن  الـدعم علـى تعلـيم مـبين علـى مهـارا        والو ول  ىل كافة اددما  وا
احلياة والتدريب املهين والفين والـدعم النفسـي واالجتمـاعي وفـر  الو ـول  ىل أمـاكن آمنـة        
للترفي، والرياضة من أجل التنميةً وكذلا فر  مفيدة لليافعنيً الفتيا  والفتيان مت نهم مـن  

  اجملاال  االجتماعية وااال  العمل.تطوير وقيادة مبادرا  ريادة األعمال يف
 

 محاية الطفل  
من  ال  ذا العنصرً سيسـتمر دعـم التـد ا  اجملتمعيـة يف اـال محايـة الطفـل مبـا          - 23

)الــذكور  يف ذلــا الرعايــة النفســية االجتماعيــة و ــدما  الــدعمً لتلبيــة اتتياجــا  األطفــال 
ــ ثرا  ب    ــر ت ــائا  األكث ــافعني والع ــا (ً والي ــتظم    واإن ــدريب املن ــن  ــال الت ــا م ــة وذل األيفم

واملستمر ملقدمي  دما  ادطوط األماميـة وتقـدمي الـدعم الفـين لوضـد املعـاي . وسـتتم تعبئـة         
األطفال واليافعني واربا  ومقـدمي الرعايـة ورجـال الـدين وقـادة اجملتمـد دعمـا  حلمايـة الطفـل          

كــن اجملتمعيــة واملراكــن الصــديقة  والتــد ا  النفســية االجتماعيــة. وسيشــمل ذلــا دعــم املرا  
لألطفــال واليــافعنيً وبــرامج األبــوة واألمومــةً واحلمــا  اإعاميــة الــيت تعــال اموعــة مــن   
قضايا محاية الطفل. كما ست ون الوقاية من جتنيـد األطفـال والـنوامل املب ـر وعمالـة األطفـال       

ألطفال مـن األل ـا  والبقايـا    واالستاابة ينا من بني األولويا . كما سيتم رفد مستوا محاية ا
املتفارة وذلا من  ال الربامج املدرسية للتوعيـة بامل ـاطر واحلمـا  العامـة لرفـد مسـتوا       
الوعي بامل اطر واملبادرا  اجملتمعية الـيت تسـتهدف يهـورا  أوسـد مبـن يف ذلـا األطفـال ئـ          

إنشـا  آليـا   دارة تـاال     امللتحقني باملدارس واجلمهور العا . وسيتم توف  الدعم املتوا ل 
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محاية الطفل وآليا  اإتالةً مبا فيها أنظمـة تتبـد أمـاكن وجـود العـائا  وأنظمـة مل الشـمل        
 يف بعض املناطق املستهدفةً مد التركين على دعم املبادرا  املوجودة تاليا .

 وسيســتمر االســتثمار يف بنــا  قاعــدة معرفيــة مــن أجــل تعنيــن وضــد الــربامج وجهــود   - 24
 الدعوة القائمة على األدلةً مد التركين على القضايا املللحة.  

 
 اإدمامل االجتماعي )التضمني(  

يعمل  ذا العنصر يف الربنـامج علـى تعنيـن الصـمود لـدا العـائا  واألطفـال األكثـر          - 25
ضــعفا  وذلــا مــن  ــال يفيــادة قــدرة اجملتمعــا  ومرافــق ادــدما  علــى تــوف  فــر  العــي   

عايـة االجتماعيـة. وسـتركن اليونيسـف علـى العـائا  واألطفـال األكثـر ضـعفاً          و دما  الر
على سبيل املثالً األطفال ذوي اإعاقة واليـافعني املهمشـني وسـتتعاون اليونيسـف عـن كثـب       
ــد        ــا  ا تمــا  متناي ــد.  وســيتم  ي مــد وكــاال  األمــم املتحــدة األ ــرا فيمــا .ــ   ــذا البن

ادية ل ل من السـ ان املها ـرين وسـ ان اجملتمعـا  املضـيفة      لاتتياجا  االجتماعية واالقتص
على املستويني الوطين واحمللي من  ال يد البيانـا  املنـتظم والـذي يـتم يف الوقـت املناسـب       

 ومبادرا  التحليل اليت يتم تصميمها بالتعاون مد امل تب املركني لإلتصا .
القتصـادية للسـ ان بطـريقتني: فمـن     وستتم االستاابة ملواطن الضـعف االجتماعيـة وا   - 26

جهة ستستمر اليونيسف يف تقدمي مستلنما  الطـوارا مـن  ـال التوسـد يف املشـتريا  مـن       
الســود احمللــيً وبــذلا تنــتع  االقتصــادا  احملليــة وتتــوافر فــر  العــي . ومــن جهــة أ ــرا 

يف ذلـا مـن  ـال احلـوافن     مبا  –سيتم تقدمي الدعم للعائا  اليت تضم أطفاال  حباجة للرعاية 
وذلا وفقا  ملعـاي  يـتم االتفـاد عليهـا  ـدف يفيـادة مقـدرهتم علـى تـ مني اتتياجـا             -املالية 

أطفاينم. وسيتم تصميم الربامج بالتعاون مد اجلهـا  الوطنيـة واحملليـة املعنيـة وستشـمل معـاي        
  فيهـا  ـي ربـة األسـرةً     لددة لتحديد الفئا  األكثـر اتتياجـا  مثـل العـائا  الـيت ت ـون األ      

 .والعائا  اليت تضم أطفاال  وبال ني ذوي  عاقا  أو أطفال وبال ني تسربوا من املدارس
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 مل   جدول املينانية  
 

 عنصر الربنامج
 بآالف الدوالرات األمريكية

 اإلمجايل موارد أخرى املوارد االعتيادية
 11ً346 11ً000 346 الصحة والت ذية    

 20ً546 20ً200 346 املياه واإ حا  والصحة العامة
 14ً704 14ً200 504 التعليم

 5ً200 4ً800 400 تنمية اليافعني ومشاركتهم
 8ً500 8ً000 500 محاية الطفل

 10ً480 10ً200 280 اإدمامل االجتماعي )التضمني(
 2ً026 1ً600 426 فعالية الربنامج

 72ً802 70ً000 2ً802 اإيا  
 
 2017-2016باإضــافة  ىل املبــال  املبينــة مــن املتوقــد احلصــول علــى مــوارد أ ــرا للطــوارا يف    ماتظة: 

 ضمن  طة االستاابة اإنسانية لأليفمة السورية.
  

 الربنامج و دارة امل اطر  
حتــدد وثيقــة الربنــامج القطــري مســا ا  اليونيســف يف النتــائج الوطنيــة وتشــ ل           - 27

الوتــدة األساســية للمســا لة أمـــا  اجمللــس التنفيــذي بشــ ن مـــدا ما مــة النتــائج واملـــوارد         
امل صصــة للربنــامج علــى مســتوا القطــر.  ن مســؤوليا  املــدرا  علــى املســتوا القطــري          

ئيسي فيما يتعلق بالربامج القطرية مو فة ولـددة ضـمن   واملستوا اإقليمي ومستوا املقر الر
 سياسا  و جرا ا  برامج املنظمة وعملياهتا.

ــب         - 28 ــها الرئيســي يف دمشــق وامل ات ــن  ــال م تب ــل م وستســتمر اليونيســف يف العم
الفرعية يف لافظا  محـ  وتلـب واحلسـ ة وريـف دمشـق وطرطـوس. ولقـد ثبـت أن  ـذا          

الفرعية ضروري وتيوي لضمان الفعالية القصوا وتقدمي املسـاعدة   التواجد امليداين للم اتب
يف أقر  نقاط مم نة من اجملتمعا  املستهدفة. وستتابد  ذه امل اتب امليدانية لليونيسـف لعـب   

يف متابعة تنفيذ الربنامج والو ول  ىل املستفيدين. كمـا ك ـن للم اتـب الفرعيـة      تنسيقي دور
الرئيسـي واجلهـا  الوطنيـة املعنيـة العمـل علـى تعـديل الـربامج         وبالتنسيق مد كل مـن امل تـب   

وسبل استاابتها تسـبما يقتضـي األمـرً يف الوقـت املناسـب وبطريقـة فعالـةً وتعـديل طرائـق          
وضـة علـى   تنفيذ الربامج تسب ما يتطلب الوضد وذلا تسب ظـروف األمـان والقيـود املفر   

 سبل الو ول  ىل األماكن.
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ية يف تنفيذ الربنامج ترتب  بظروف عد  االسـتقرار يف منـاطق عمـل     ن امل اطر الرئيس - 29
الربنامج مبا يف ذلا  طوط التماس املت  ة ولدودية النفاذ  ىل املناطق الصعب الو ـول  ليهـا   
وامل اطر املتعلقة بالسامة واألمان. وستعمل اليونيسف على تقوية الشـراكا  وتعنيـن آليـا     

األمــم املتحــدة و جــرا ا  العنايــة الواجبــة مبــا يف ذلــا املتابعــة    التنســيق بــني خمتلــف وكــاال 
امليدانية واحلصول على آرا  من املسـتفيدين والتعـاون مـد الشـركا  الـوطنيني سـوا  كـانوا مـن         
ــال      ــقة يف اـ ــة املتناسـ ــذ املنهايـ ــف تنفيـ ــتتابد اليونيسـ ــأ. وسـ ــوطين الثالـ ــي /الطرف الـ الوسـ

 طر.التحويا  النقدية للت فيف من امل ا
وسـتتلقى كافـة بـرامج اليونيسـف الـدعم املـا  مـن  ـال املـوارد االعتياديـة واملـوارد             - 30

 األ را باإضافة  ىل التمويل املتوقد من  طة االستاابة اإنسانية لأليفمة السورية.
وسيتم االتفـاد التقـا  وبالتنسـيق مـد اجلهـا  الوطنيـة علـى املشـاريد املـراد  دراجهـا            - 31

الســنويةً واملعــاي  الواجــب اعتماد ــا لتحديــد الفئــا  املســتهدفة ضــمن  ــذا     ضــمن ادطــ 
الربنامج. كما سيتم تنفيذ الربنـامج القطـري باالعتمـاد علـى آليـا  متعـددة ومبـا يتناسـب مـد          

 متطلبا  كل من احل ومة السورية واأل  املتحدة.  
 

 املتابعة والتقييم  
األ را والشركا  الدوليني والشـركا  الـوطنينيً   بالتعاون مد منظما  األمم املتحدة  - 32

وضمن اإطار االستراتياي لألمم املتحدة ستتم متابعة التقد  احملريف حنو حتقيـق نتـائج الربنـامج    
القطــري بشــ ل منــتظم وســت رفد تقــارير مرتليــة منتظمــة  ىل اجلهــا  الوطنيــة املعنيــة. وســيتم  

ىل احلـد األقصـى املم ـن. كمـا سـيتم حتليـل األدلـة        است دا  البيانا  وأنظمة املتابعة الوطنيـة   
املست لصة بش ل مستمر ال سيما لتحديد ومعاجلة العوائق واال تناقـا  الرئيسـية الـيت تعـود     
الو ول  ىل األطفال واليافعني والعائا  األكثر ضعفا  وحتديـد التقـد  احملـريف يف الت لـب علـى      

  ذه املعوقا .
ــذ     وبالتنســيق مــد الشــركا  ا  - 33 ــة تنفي ــوطنيني ســيتم اســت دا  عــدد مــن الوســائل ملتابع ل

الربامج والتد ا  اليت تدعمها اليونيسفً مبا يف ذلا من  ال التقارير املرتلية املعـّدة مـن   
قبل الشـركا  التنفيـذيني والنيـارا  امليدانيـة الـيت تقـو   ـا كـوادر اليونيسـف والشـركا . ويف           

عبا  أو لـدودا  سـيتم اسـت دا  شـري  وطـين وسـي /طرف       املناطق اليت ي ون الو ول  ليها  
ثالأ وطين للقيا  ملتابعـة الوضـد الـرا ن باإضـافة  ىل متابعـة الـربامج يف امليـدان. وسـيتم رفـد          
ــت         ــتم يف الوق ــة ومباشــرة ت ــة وثيق ــة لضــمان متابع ــب امليداني ــيم للم ات ــة والتقي ــدرا  املتابع ق

ــة تنفيــذ الربنــامج. وســيتم ا   ــد التقــد    املناســب لعملي ســت د  املعطيــا  واملعرفــة الناجتــة لتحدي
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اإيا  حنو حتقيق نتائج الربنامج القطري. ولقد أنش   اليونيسف نظا   دارة بيانـا  يضـمن   
توف  البيانا  الربااية بش ل منتظم لضمان متابعة تنفيذ تد ا  الربنـامج وألئـراض تشـد    

لنتــائج واملمارســا  اجليــدة بشــ ل منــتظم الـدعم. وستســتمر اليونيســف بالعمــل علــى توثيــق ا 
 كما سيتم استثمار ا إدارة املعرفة وأئراض تطوير القدرا .  

ــيم والصــحة        - 34 ــادين التعل ــذ ا يف مي ــى تنفي ــاد عل ــيت ســيتم االتف وســتثمر املســوتا  ال
جملموعة من املؤشـرا  الرئيسـية باإضـافة  ىل التقييمـا       2015والت ذية بيانا  األساس لعا  

نتظمــة لاتتياجــا  يف املنــاطق املتــ ثرة باأليفمــة. واــري العمــل تاليــا  علــى تقييمــي الت ذيــة  امل
والتعليم يف ييد احملافظا  وستست د  نتائج  ذه التقييمـا  يف توجيـ، االسـتاابا  الرباايـة     
يف  ذه القطاعا  من قبل اليونيسف والشركا . وسيتم بالتنسـيق مـد اجلهـا  الوطنيـة العمـل      

دعــم  جــرا  دراســا  تتعلــق بتحديــد وتقيــيم مــواطن الضــعف ودعــم املبــادرا  الوطنيــة  علــى 
. وعــاوة علــى ذلــا وباإضــافة للمراجعــا   2017 - 2016جلمــد بيانــا   ــال الفتــرة  

املنتظمــة ســيتم العمــل علــى  جــرا  تقيــيمني مشــتركني للربنــامج وذلــا الســت ا  الــدروس   
تقدمي املعلومـا  بشـ ل كـافل للقـائمني علـى تصـميم       املستقاة من بعض التد ا  الربااية و

 .الربنامج واستراتيايات،
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 ملحق
  طار النتائج واملوارد  

 2017كانون األول/ديسمرب  - 2016آذار/مارس برنامج اليونيسف القطري للتعاون للفترة  -اجلمهورية العربية السورية 
 

 42ً 40-26ً 24-22ً 19ً 16-11. 9ً 7ً 4-2املواد  :اتفاقية تقود الطفل

 :(5)األولويا  الوطنية

 اتتياجا  األساسية لألفراد: املا ً اإ حا ً الصحةً الس نً الطاقة واملعيشة والتعليم املستدامني. - أ 

كة النسـا  يف التنميـة االقتصـادية احملليـة وعـودة      االتتياجا  اجملتمعيـة: الـبا التحتيـةً  عـادة تنشـي  القطاعـا  اإنتاجيـة مبـا يف ذلـا مشـار           -   
 األش ا  املهارين دا ليا  واالندمامل االقتصادي واالجتماعي يف املناطق الريفية.

 االتتياجا  املؤسسية: تعنين األدا  املؤسسي يف عمليا  التحليل والت طي  والتنفيذ واملتابعة و عداد التقارير. -   
 

 16ً 7-1: (6)أ داف التنمية املستدامة

 ذا  الصلة باليونيسف: 2017-2016 طار األمم املتحدة االستراتياي للفترة  (7)نتائج

 : متتلا املؤسسا  الرئيسية ارليا  وضد سياسا  واستراتيايا  و ط  وبرامج الصمود القائمة على الدالئل وتنفيذ ا ومتابعتها.النتياة األوىل

 اددما  األساسية واالجتماعية وكذلا البا التحتية وحتسينها واستدامتها  دف دعم وحتسني قدرة اجملتمد على الصمود.: متت استعادة النتياة الثانية

 : تستفيد األسر واجملتمعا  احمللية من فر  سبل العي  املستدامة مبا يف ذلا االنتعاش املب ر واإدمامل االجتماعي.النتياة الثالثة

 : قيد التحض .واليت تقيس الت   احلا ل الذي يتضمن مسا ا  اليونيسف 2017 – 2016االستراتياي لألمم املتحدة للفترة مؤشرا  نتائج اإطار 

__________ 

 .2015عها يف عا  واليت يتم وض 2018-2016األولويا  الرئيسية احملددة يف مسودة ادطة الوطنية للتنمية اليت متتد لثا  سنوا  للفترة  (5) 

.   اعتمـــاد أ ـــداف التنميـــة املســـتدامة مـــن جانـــب اجلمعيـــة العامـــة  https://sustainabledevelopment.un.org/topicsاأل ـــداف األوثـــق  ـــلة  مـــن  (6) 
 .2015أيلول/سبتمرب  25 يف

 .قيد االتفاق عليهاً 2015أيلول/سبتمرب  29مشروع نتائج قوا  األمن التابعة لألمم املتحدة اعتبارا  من  (7) 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics
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 :2017-2014ف اإستراتياية للفترة النتائج ذا  الصلة دطة اليونيس
لطفـل مـن فتـرة احلمـل  ىل     االستعمال احملّسن واملنصـف للتـد ا  ذا  التـ ث  العـا  يف اـال  ـحة األ  و ـحة ا        - 1

 فترة املرا قة وتعنين السلو  الصحي.
االستعمال احملّسن واملنصف ملياه الشر  امل مونة واإ حا  والبيئا  الصحية واملمارسا  احملسـنة يف  طـار الصـحة     - 3

 العامة.
 االستعمال احملّسن واملنصف للدعم الت ذوي وممارسا  الت ذية والعناية احملسنة. - 4
 نتائج التعلم احملسنة والتعليم املنصف والشامل. - 5
 الوقاية احملّسنة واملنصفة من تاال  العنف واإسا ة واالست ال واإ ال بالنسبة لألطفال واالستاابة ينا. - 6
 ةبيئة وأنظمة سياساتية لسنة بالنسبة لألطفال األقل تظا  والذين    قصا  م تسترشد مبعرفة ومعطيا  لسن - 7
 
 

  



 

 

E
/IC

E
F/2

0
1
6
/P
/L.7

 
 

1
5
/1

9
 

1
5

-2
1
5
6
2

 

 
 نتائج اليونيسف

 مؤشرات التقدم الرئيسية 

 األساس واألهداف وخطوط

 الشركاء الرئيسيون  التأشيرية مخرجات البرنامج القطري وسائل التحقق

 وأطر الشراكة

نتائج البرنامج التأشيرية بحسب  الموارد

القطري: الموارد االعتيادية والموارد 

 (بآالف الدوالرات األمريكية)األخرى 

 
   

 
الموارد 

 االعتيادية

 موارد أخرى
 اإلجمالي

األطفاااااااااااااااااااااا  . 1

والنساء يستفيدون 

ماااااااات الخااااااااادمات 

الصاااحية وخااادمات 

التغذيااااااااة عاليااااااااة 

الجودة مع التركيا  

علااال المجموعاااات 

 األكثر احتياجا  

 المؤشر األول: 

نسبة األطفال دون عمر 

على  احصلوممن السنة 

 DPT3لقاح بـ 

: 2015األساس خط مؤشر 

65% 

)األرقام المحدثة متوقعة  

 مناعتباراً 

لشهر  مسح تغطية اللقاحات

تشرين الثاني/نوفمبر 

2015) 

 %90( 2017الهدف ) 

 المؤشر الثاني: 

عدد األطفال، الذكور 

واإلناث، الذي تم عالجهم 

من حاالت سوء التغذية 

المتوسط والحاد، والذين 

يحصلون على حزمة 

 متكاملة من خدمات التغذية

 :(2015ساس )األخط 

8،138 

(: 2017الهدف: )

10،000 

 

مسوحات برنامج 

 التحصين الموسع 

 

 التقارير المرحلية

 

 

 

 

 

 

 تقييمات التغذية

سياسات ال :1.1المخرج 

لصحة واالستراتيجيات الوطنية ل

بناًء على بيانات  ُوضعتوالتغذية 

 ذات جودة عالية.

 

 :1.2المخرج 

 المراكز الصحية على مستوى 

تم تأهيلها وتقوم بتقديم المناطق 

 الخدمات الصحية.

 

 :1.3المخرج 

الروتينية. تم التحصين خدمات  

 تعزيزها

 

 :1.4المخرج 

ممارسات تغذية الرضع والصغار تم 

 تحسينها وتقديم المغذيات الدقيقة

وزارة الصحة والهالل 

األحمر السوري والشركاء 

األمم ووكاالت  ،التنفيذيون

هيئة التخطيط ،  المتحدة

  ،والتعاون الدولي

الهيئةةةةةة السةةةةةورية لشةةةةةؤون 

 سرةاأل

346 
11،000 11،346 
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. األطفاااااااااااااااااااااا  2

وعااااااااااااااااااااااائ     

يستفيدون مت مياه 

اآلمناااااااة  الشااااااار 

واإلصاااااااااااااااااااااحا  

وممارسااااااااااااااااااااات 

الصاااااااحة ال اماااااااة 

 المحسنة

 (:1المؤشر )

عدد الناس الذين يستفيدون 

المحسنة مدادات المياه إمن 

 المستمرة.و

 9(: 2015)األساس خط 

 مليون.

 15: (2017)الهدف 

  مليون

 

 (2المؤشر )

عدد طالب المدارس 

المستفيدين من خدمات مياه 

الشرب والصرف الصحي 

 المحسنة في المدارس

(: 2015) األساسخط 

225،000 

(: 2017الهدف )

725،000 

تقارير من وزارة 

وتقارير الموارد المائية 

من وزارة التربية 

 التعليميةواإلدارات 

 :2.1المخرج 

المؤسسات الوطنية ومنظمات 

لديها قدرات معززة األهلي  المجتمع

والنظافة في مجال المياه واإلصحاح 

 العامة

 

 :2.2المخرج 

 تأهيلها  خدمات المياه واإلصحاح تم 

 

 :2.3المخرج 

مرافق محسنة لمياه المدارس توفر 

 الشرب والصرف الصحي

وزارت الموارد المائية 

والتعليم دارة المحلية اإلو

والهالل البيئة والصحة و

األحمر السوري ووزارة 

هيئة والشؤون االجتماعية 

التخطيط والتعاون الدولي 

والشركاء التنفيذيون 

والقطاع الخاص ووكاالت 

  األمم المتحدة

36 
20،200 20،546 

في ست طفا  األ 3

رس، ذكور االمد

وإناث وخصوصا  

، األكثر  أثرا  

يستفيدون مت 

لت لي  خدمات ا

الشامل جيد 

 مرحلةفي  نوعيةال

 المدرسة، قبل ما

 االساسي، الت لي و

 الثانوي الت لي و

  .البديل والت ل 

 (:1المؤشر )

التعليم االلتحاق بمعدل 

مصنفاً ) األساسي النظامي

 لجنس والمحافظة(حسب ا

 األساسخط 

-2014العام الدراسي )

)2015 :78 % 

الدراسي  لعام)االهدف 

2017-2018:) 82 % 

 

 (:2المؤشر )

 الملتحقينعدد األطفال 

التعليم غير النظامي ب

حسب الجنس  مصنفاً )

 والمحافظات( 

 (:2015األساس )خط 

250،000– 

 : (2017)الهدف  

1،000،000 

 الصادر السنوي التقرير

 دارةإ نظام عن

 التربوي المعلومات

 :3.1المخرج 

 ستراتيجياتاالو لسياساتتتوافر ا

ضمان  أجل من توجيهيةال مبادئالو

 الشامل تعليمال وتقديم إدارةالفعالية في 

 

 :3.2المخرج 

 على المؤسساتية القدرات تعزيز تم 

 ومستوى الوطني المستوى

الجاهزية  لضمان المحافظات

 حاالت في للتعليم واالستجابة

 الطوارئ

 

 :3.3المخرج 

تم تنفيذ برامج التعليم الذاتي وتلك  

 المعتمدة على المهارات الحياتية. 

وزارة التربيةةةةةةةة وشةةةةةةةركاء 

 التنفيذ

504 
14،200 14،704 
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الياااااااااااااااااااف ون  .4

 والشبا  )يمتلكون

قاااااادرات محساااااانة 

للمسااااااااهمة فاااااااي 

   يااااااا  التاااااااراب  

االجتماااااااعي فااااااي 

 مجتم اااااااااااااااااااااا   

وقاااااااادر  ا علاااااااال 

 .الصمود

 (:1المؤشر )

الذين  والشبابعدد اليافعين 

التنمية االجتماعية يعززون 

 على مستوى المجتمع.

 (:2015)األساس خط 

الهدف  – 50.000

(2017:) 500.000 

 (بشكل تراكمي)

 

 (:2المؤشر )

 عدد المبادرات التي قادها

والشباب والمنفذة اليافعون 

 على مستوى المجتمع. 

(: 2015)األساس خط 

1000  

 10.000 (:2017)الهدف 

 (تراكمي بشكل)

 من مقدمةال تقاريرال

 ومعظم التنفيذ شركاء

 األساسية التغير دراسات

 

 

 

 

 

 

 

 

تقارير التقييمات وال

مقدمة من شركاء ال

 التنفيذ.

 

 :4.1المخرج 

السياسات واالستراتيجيات والبرامج 

والشباب اليافعين  تنفذ لتعزيز مهارات

 وقدراتهم وصمودهم األكثر احتياجاً 

 

 

 

 :4.2المخرج 

والشباب من يستفيد ا اليافعون 

حزمة شاملة إلى صف نالوصول الم

 من الخدمات والفرص

ووزارة البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وزارة 

األوقةةةةةةاف  ووزارةالثقافةةةةةةة 

ووزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤون 

ووزارة  االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

التربيةةةةةةة ووزارة الصةةةةةةحة 

و  والجهةةةةةةةةات األكاديميةةةةةةةةة

وكشةةةافة سةةةورية واالتحةةةاد 

الرياضةةةةةةةةةةةةي السةةةةةةةةةةةةوري 

وشةةةةركاء التنفيةةةةذ والقطةةةةاع 

نةةةةةةةةةةةةروا واص واألالخةةةةةةةةةةةة

وبرنةةةةةامج األمةةةةةم المتحةةةةةدة 

اإلنمةةةائي وصةةةندوق األمةةةةم 

 المتحدة للسكان.

400 
4،800 5،200 
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. األطفا  الذيت 5

يواج ون مخاطر 

ال نف واإلساءة 

واالستغ   

يستفيدون مت 

وقاية ال دخ ت 

 حمايةالو

واالستجابة 

 المحسنة

 

 (:1المؤشر )

عدد األطفال، الذكور 

 ونواإلناث الذين يحصل

حماية العلى خدمات 

)إدارة المتخصصة للطفل 

الحالة، واإلحالة إلى خدمات 

متخصصة صحية وقانونية 

ونفسية اجتماعية وتتبع 

 مكان العائلة ولم الشمل(.

( : 2015األساس )خط 

200 

 3000:  (2017)الهدف 

 

 (:2المؤشر )

عدد األوالد والفتيات 

القادرين على تجنب 

الحرب من مخلفات 

برنامج بفضل  المتفجرات

 التوعية بالمخاطر.

(: 2015) األساسخط 

711256 

: (2017)الهدف 

3،000،000 

تقارير التقييمات وال

مقدمة من شركاء ال

 التنفيذ.

 

 

 

 

 

 

 

دراسات المعرفة 

 والمواقف والممارسات 

 :5.1المخرج 

السياسات والخطط موجودة لرفع 

 مستوى تدخالت حماية الطفل 

 

 :5.2المخرج 

تقوية قدرات العاملين في حماية 

الطفل ومقدمي الخدمة لتوفير حماية 

لإلساءة المعرضين أفضل لألطفال 

 والعنف واالستغالل.

 

 :5.3المخرج 

إدارة الحالة وآليات اإلحالة موجودة 

لالستجابة الحتياجات الحماية لدى 

 .األطفال

 

 :5.4المخرج 

   تمكين البيئة الحامية من خالل 

، بما في وجهود الدعوةالوعي تعزيز  

 ذلك التوعية بالمخاطر

وزارة الشؤون االجتماعية 

وزارة ووزارة التربية و

والهالل األحمر االعالم 

 السوري 

الهيئة السورية لشؤون 

 األسرة

 شركاء التنفيذ.

500 
8،000 8،500 

. نقاط الض ف 6

وال شاشة لدى 

األطفا  األكثر 

احتياجا  وعائ     

     حديدها

 وم الجت ا.

 (:1المؤشر )

عدد األطفال المستفيدين من 

 خدمات الحماية االجتماعية

 0(: 2015)األساس خط 

 :(2017)الهدف 

 2،000،000 

 

 (:2المؤشر )

كثر األ عدد العائالت

احتياجاً التي تتلقى حوافز 

لجوانب نقدية كي تستجيب 

التي تم تحديدها الضعف 

 لدى أطفالها.

 0(: 2015)األساس خط 

 :(2017)الهدف 

 20،000 

تقارير التقييمات وال

مقدمة من شركاء ال

 التنفيذ.

 

 

 

 

 

 

تقارير التقييمات وال

مقدمة من شركاء ال

 التنفيذ.

 :6.1المخرج 

أدلة موثوقة وتحليلها في  استنباط

 الوقت المناسب وفقاً 

 آلليات متفق عليها لتقديم  

 المعلومات للسياسات والبرامج 

المعدة لألطفال واألسر األكثر  

 احتياجاً 

 

 :6.2المخرج 

 برامج الرعاية االجتماعية على 

 المستوى الوطني و 

المحلي تعالج مواطن الضعف لدى  

 األطفال والعائالت األكثر احتياجا.

 وزارة الشؤون

االجتماعية، أقسام  

الشؤون االجتماعية، 

المكتب المركزي 

 لإلحصاء

280 10،200 10،480 
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وجد مؤشرات على تال  . ف الية البرنامج7

مستوى النتائج )ستكون 

المؤشرات على مستوى 

 (اتالمخرج

  
 

280 10،200 2،026 

    الموارد اإلجمالية
 

2،802 70،000 72،802 

 
 
 


