
 ICEF/2022/11E/  األمــم المتحـدة  

  

 

  المجلس االقتصادي واالجتماعي 
Distr.: Limited 
25 April 2022 
Arabic 
Original: English 
 

 التخاذ قرار 
 

 

 
220522       22-07696 (A) 
*2207696*  

 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة
 المجلس التنفیذي

 2022الدورة السنو�ة لعام  
 2022حز�ران/یونیه    17-14

من جدول األعمال المؤقت*  3البند   
 

المتكامل للنتائج والموارد للخطة االســــتراتیجیة للیونیســــف، للفترة إلطار تحدیث ا  
2022 -2025  

 
 
  

 موجز  

وثیقة اإلطار المتكامل للنتائج    2021أقّر المجلس التنفیذي خالل دورته العاد�ة الثانیة لعام   
. وقد خضعت هذه الوثیقة للتحدیث لتبیان  2025- 2022والموارد للخطة االستراتیجیة للیونیسف للفترة  

 ة واألهداف الخاصة �المؤشرات. خطوط األساس والمراحل البارز 

 
   

 

  *9/Rev.12022//FE/ICE . 
 أُِعدَّت هذه الوثیقة �كاملها ِمن ِقبل الیونیسف. مالحظة:

https://www.undocs.org/ar/E/ICEF/2022/9/Rev.1


 

 

 
E

/IC
E

F/2022/11 

22-07696 
2/69  

 المؤشرات على مستوى األثر ومستوى المجال المستهدف (النواتج) ومستوى مجال النتائج (المخرجات)   -را�عًا 

 على مستوى األثر   المؤشرات  . أ 

 1خط األساس  مؤشرات األثر 
الغا�ة المتوخاة من  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)األهداف  

ــال و(ج) والمراهقین    - 1 ــات الموالیــد، و(ب) األطف (أ) معــّدالت وفی
(شــــعبة الســــكان التا�عة  )  2- 2- 3و   1- 2- 3(أهداف التنمیة المســــتدامة  

إلدارة الشـــــــــــــــؤون االقتصـــــــــــــــاد�ة واالجتماعیة لألمم المتحدة، منظمة  
 العالمیة، البنك الدولي) الصحة  

لكل    17.0(أ)  
 مولود حي   1000
لكل    36.6(ب)  
 مولود حي   1000

لكل    7.6(ج)  
 مولود حي   1000

 8.8(أ)  
 
 16.8(ب)  
 
 5.5(ج)  

الـــــــمـــــــوقـــــــع   الـــــــعـــــــمـــــــر، 
الجغرافي، البلـدان التي  
تتحمل عبئًا مرتفعًا من  
معّدالت وفیات الموالید  
والـمـراهـقـیـن   واألطـفــــــــال 
مــــــــرتــــــــفــــــــع)،  (عــــــــبء 
ــانیة،   ــیاقات اإلنســــــ الســــــ

 النوع االجتماعي 

قاعدة بیانات مؤشرات  
أهداف التنمیة المستدامة  
على الصعید العالمي  
(أهداف التنمیة  
 المستدامة+قاعدة البیانات) 

معّدل الموالید الموتى (شــــــــعبة الســــــــكان التا�عة إلدارة الشــــــــؤون   - 2
 ولي) االقتصاد�ة واالجتماعیة، منظمة الصحة العالمیة، البنك الد 

  1000لكل    13.9
من إجمالي عدد  

 الوالدات

ــع،   8.5 ــفـــ الـــــمـــــرتـــ الـــــعــــــــبء 
 السیاقات اإلنسانیة 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

امرأة في تلــك الفئــة   1,000معــّدل الوالدات لــدى المراهقــات لكــل    - 3
من مؤشـــرات أهداف التنمیة المســـتدامة)    2- 7- 3العمر�ة (المؤشـــر  

(شــعبة الســكان في إدارة الشــؤون االقتصــاد�ة واالجتماعیة، صــندوق 
 األمم المتحدة للسكان، منظمة الصحة العالمیة) 

الـــــــمـــــــوقـــــــع   (غیر متاح)  41.2 الـــــــعـــــــمـــــــر، 
الــــعــــــــبء   الــــجــــغــــرافــــي، 
ــاقــــات   ــیــ المرتفع، الســـــــــــــ

 اإلنسانیة 

دف التنمیة المستدامة +  أه 
 قاعدة البیانات

 
 أو أحدث البيانات املتاحة. 2021 1



 

 

E
/IC

E
F/2022/11 

 

3/69 
22-07696 

 1خط األساس  مؤشرات األثر 
الغا�ة المتوخاة من  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)األهداف  

من مؤشـــــرات أهداف    2- 7- 3نســـــبة الوفیات الّنفاســـــیة (المؤشـــــر   - 4
(شـعبة السـكان التا�عة إلدارة الشـؤون االقتصـاد�ة  التنمیة المسـتدامة)  

ــكان، منظمة الصـــــــــــحة   ــندوق األمم المتحدة للســـــــــ واالجتماعیة، صـــــــــ
 العالمیة، البنك الدولي) 

لكل    211
مولود    100000

 حي 

الـــــــمـــــــوقـــــــع   70 الـــــــعـــــــمـــــــر، 
الــــعــــــــبء   الــــجــــغــــرافــــي، 
ــاقــــات   ــیــ المرتفع، الســـــــــــــ

 اإلنسانیة 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

ــحیح   - 5 النســــبة المئو�ة لألطفال الذي �ســــیرون على المســــار الصــ
من حیـــث النمو في مجـــال اإللمـــام �ـــالقراءة والكتـــا�ـــة والحســـــــــــــــــاب،  

التعّلم والمهــارات االجتمــاعیــة والمعنو�ـة  والمهــارات البــدنیــة ومهــارات  
(منظمة  من مؤشـــرات أهداف التنمیة المســـتدامة)    1- 2- 4(المؤشـــر  

األمم المتحدة للتر�یة والعلم والثقافة (الیونســــــــــكو)، منظمة الصـــــــــحة 
 العالمیة، البنك الدولي) 

الـــــــمـــــــوقـــــــع   % 100 % 71 الـــــــعـــــــمـــــــر، 
ــیاقات   الجغرافي، الســـــــــــــ
الـنـوع   ــانـیــــــــة،  اإلنســــــــــــــــــــ
االجتمــــــاعي، وضـــــــــــــــع 

 لثروة ا 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

ــلــة �ــاإلیــدز    - 6 (برنــامج األمم  المعــّدل التقــدیري للوفیــات المتصـــــــــــــ
 المتحدة المشترك المعني �فیروس العوز المناعي البشري/(اإلیدز)) 

لكل    4.5
 نسمة   100000

الـــــــمـــــــوقـــــــع   1.05 الـــــــعـــــــمـــــــر، 
ــیاقات   الجغرافي، الســـــــــــــ
الـنـوع   ــانـیــــــــة،  اإلنســــــــــــــــــــ

 االجتماعي 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

ــا�ـات الجـدیـدة �فیروس العوز المـناعي    - 7 المعـّدل التقـدیري لإلصـــــــــــــ
ــتدامة)    1- 3- 3البشـــــري (المؤشـــــر   من مؤشـــــرات أهداف التنمیة المســـ

(برنــامج األمم المتحــدة المشـــــــــــــــترك المعني �فیروس العوز المنــاعي  
ب (اإلیدز)، صــــندوق األمم  البشــــري/متالزمة نقص المناعة المكتســــ 

 المتحدة للسكان، منظمة الصحة العالمیة) 

  1000لكل    0.12
من السكان غیر  

 المصابین 

الـــــــمـــــــوقـــــــع   0.05 الـــــــعـــــــمـــــــر، 
ــیاقات   الجغرافي، الســـــــــــــ
الـنـوع   ــانـیــــــــة،  اإلنســــــــــــــــــــ

 االجتماعي 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

من مؤشــرات   1- 8- 3مؤشــر التغطیة الصــحیة الشــاملة (المؤشــر   - 8
(شـعبة السـكان �إدارة الشـؤون االقتصـاد�ة  )  المسـتدامة أهداف التنمیة  

الــــجــــغــــرافــــي،   غیر متاح  67 الــــمــــوقــــع 
ــع،   ــفـــ الـــــمـــــرتـــ الـــــعــــــــبء 

 السیاقات اإلنسانیة 

التنمیة المستدامة +  أهدف  
 قاعدة البیانات
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 1خط األساس  مؤشرات األثر 
الغا�ة المتوخاة من  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)األهداف  

ــكان، منظمة الصـــــــــــحة   ــندوق األمم المتحدة للســـــــــ واالجتماعیة، صـــــــــ
 العالمیة) 

النســـــــبة المئو�ة لألطفال دون ســـــــّن الخامســـــــة مّمن �عانون من   - 9
النمو   التنمیــــــة    1- 2- 2(المؤشـــــــــــــــر  توقُّف  أهــــــداف  مؤشـــــــــــــــرات  من 

 المستدامة) (منظمة الصحة العالمیة، البنك الدولي) 

العمر، الموقع الجغرافي   % 12.8 % 22
الــــمــــنــــــــاطـــق   (اإلقــــلــــیــــم، 

�ــــة)،  الر�فیـــــة/الحضـــــــــــــــر 
الســـــــــیاقات اإلنســـــــــانیة،  
النوع االجتمـاعي، حـالـة 

 الثروة  

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

النســـــبة المئو�ة لألطفال دون ســـــّن الخامســـــة مّمن �عانون من   - 10
ــتدامة)    2- 2- 2الُهَزال (المؤشــــــــر   من مؤشــــــــرات أهداف التنمیة المســــــ

 (منظمة الصحة العالمیة، البنك الدولي) 

الجغرافي   % 3.0 % 6.7 الموقع  العمر، 
ــق   الــــمــــنــــــــاطــ (اإلقــــلــــیــــم، 
الر�فیــــــــة/الحضـــــــــــــــر�ـــــــة)،  
ــانیة،   ــیاقات اإلنســــــــــ الســــــــــ
النوع االجتمـــاعي، حــالــة  

 الثروة 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

- 2- 2النسـبة المئو�ة لألطفال (أ) دون سـّن الخامسـة (المؤشـر   - 11

ــتـدامـة) و(ب) الـذین تتراوح   2 من مؤشـــــــــــــــرات أهـداف التنمیـة المســـــــــــــ
�عــــانون من ز�ــــادة الوزن    9و   5أعمــــارهم بین   (منظمــــة  أعوام، ممن 

 الصحة العالمیة، البنك الدولي) 

 % 5.7(أ)  
 % 20.4(ب)  

 % 3.0(أ)  
 % 20.4(ب)  

الـــــــمـــــــوقـــــــع  الـــــــعـــــــمـــــــر،  
ــم،   ــیـ ــلـ (اإلقـ ــي  ــجـــغـــرافـ الـ
ــق   ــاطـــــــــــــــ ــنـــــــــــــــ ــمـــــــــــــــ الـــــــــــــــ
ــة)،   الر�فیـــة/الحضـــــــــــــــر�ـ
ــانیة،   ــیاقات اإلنســــــ الســــــ
النوع االجتماعي، حالة 

 الثروة 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات
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 1خط األساس  مؤشرات األثر 
الغا�ة المتوخاة من  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)األهداف  

(المؤشـر  النسـبة المئو�ة للمراهقات الالتي �عانین من فقر الدم  - 12
ــحة   3- 2- 2 من مؤشـــــــرات أهداف التنمیة المســـــــتدامة) (منظمة الصـــــ

 العالمیة) 

أهدف التنمیة المستدامة +   الموقع الجغرافي  % 14.3 % 29.9
 قاعدة البیانات

ــاء البالغات الالتي �عانین من فقر الدم   - 13 ــبة المئو�ة للنســـــــ النســـــــ
من مؤشــــــرات أهداف التنمیة المســــــتدامة) (منظمة    3- 2- 2(المؤشــــــر  

 الصحة العالمیة) 

أهدف التنمیة المستدامة +   الموقع الجغرافي  % 14.3 % 29.9
 قاعدة البیانات

معـّدل إتمـام مراحـل التعلیم األســـــــــــــــاســـــــــــــــي والتكمیلي والثـانوي    - 14
 (الشراكة العالمیة من أجل التعلیم، الیونسكو، البنك الدولي) 

مرحلة التعلیم  
 % 90االبتدائي:  

مرحلة التعلیم  
 % 77التكمیلي:  

مرحلة التعلیم  
 % 44الثانوي:  

مرحلة التعلیم  
 % 100االبتدائي:  

مرحلة التعلیم  
 % 100التكمیلي:  

مرحلة التعلیم  
 % 100الثانوي:  

ــانیة،   ــیاقات اإلنســــــ الســــــ
 النوع االجتماعي 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

مؤشــــــر اإلنصــــــاف (�حســــــب على أســــــاس معّدل إتمام مرحلة  - 15
(الشــــــــــــراكة العالمیة من أجل التعلیم، الیونســــــــــــكو،  التعلیم التكمیلي)  

 البنك الدولي) 

الســــــــــیاقات اإلنســــــــــانیة   1.0 0.69
االجــتــمــــــــاعــي،   (الــنــوع 
ــرافـــي،   ــغـ ــجـ الـ ــع  ــوقـ ــمـ والـ
ووضع الثروة المتأصلة  

 في المؤشر) 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

الــــدخــــل على   % 24 % 48 (البنك الدولي) معّدل فقر التعّلم    - 16 وضـــــــــــــــع 
الـقُـطـري،   الصــــــــــــــــعـیــــــــد 

 السیاقات اإلنسانیة 

 البنك الدولي 

  29و   18نســــــــبة الشــــــــا�ات والشــــــــبان الذین تتراوح أعمارهم بین   - 17
عامُا    18عامًا ممن تعرضــــــــــــوا للعنف الجنســــــــــــي قبل بلوغهم ســــــــــــّن 

 % 3أنثى:  
 ذ�ر: غیر متاح 

 % 0.1أنثى:  
 % 0.1ذ�ر:  

ــانیة،   ــیاقات اإلنســــــ الســــــ
 النوع االجتماعي 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات
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 1خط األساس  مؤشرات األثر 
الغا�ة المتوخاة من  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)األهداف  

(صـندوق من مؤشـرات أهداف التنمیة المسـتدامة)    3- 2- 16(المؤشـر  
ــكــان، مكتــب األمم المتحــدة المعني �ــالمخــدرات   األمم المتحــدة للســـــــــــــ
والجر�مة، شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، هیئة األمم المتحدة  

ــین وتم  ــاواة بین الجنســــــ كین المرأة (هیئة األمم المتحدة للمرأة)،  للمســــــ
 منظمة الصحة العالمیة) 

عامًا مّمن    17و   1نســــــــــــبة األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین   - 18
تعّرضــــــــــــوا ألي عقاب بدني و/أو اعتداء نفســــــــــــي من جانب مقدمي 

من مؤشـــــــــرات   1- 2- 16الرعا�ة في الشـــــــــهر الماضـــــــــي (المؤشـــــــــر  
 (منظمة الصحة العالمیة) أهداف التنمیة المستدامة)  

ــیـــــــاقـــــــات   % 0 % 79 الســـــــــــــ العمر، 
الـنـوع   ــانـیــــــــة،  اإلنســــــــــــــــــــ

 عي االجتما 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

ــال المحتجز�ن    - 19 ــامج األمم المتحــدة اإلنمــائي،  معــّدل األطف (برن
ــیة األمم   مكتب األمم المتحدة المعني �المخدرات والجر�مة، مفوضـــــــــــ

 المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان) 

  100000  لكل   29

 طفل 

ــل  0 ــبــــــــ قــــــــ ــر،  ــمــــــــ ــعــــــــ الــــــــ
المحاكمة/�عد صـــــــــدور 

ــوع  الـــــــــحـــــــــكـــــــــم،   ــنـــــــ الـــــــ
 االجتماعي 

 قاعدة بیانات الیونیسف

  لكل   123 . معّدل األطفال المودعین في مؤسسات الرعا�ة  20

 طفل   100000

العمر، اإلعـــاقـــة، النوع   0
 االجتماعي 

 قاعدة بیانات الیونیسف

لت  - 21 جٍّ النســــــــبة المئو�ة لألطفال دون ســــــــّن الخامســــــــة الذین ســــــــُ
من مؤشـــــرات أهداف التنمیة المســـــتدامة)    1- 9- 16والدتهم (المؤشـــــر  

ــاد�ة واالجتماعیة،   (شـــــــعبة الســـــــكان التا�عة إلدارة الشـــــــؤون االقتصـــــ
ــندوق األمم المتحدة للســـــــــــكان،   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صـــــــــ

ــامیة لألمم   ــیة الســـــــــــ ــعبة  المفوضـــــــــــ ــؤون الالجئین، شـــــــــــ المتحدة لشـــــــــــ
 اإلحصاءات في األمم المتحدة، منظمة الصحة العالمیة) 

الـــــــمـــــــوقـــــــع   % 100 % 74 الـــــــعـــــــمـــــــر، 
(الــمــنــــــــاطـق   الــجــغــرافــي 
ــة)،   الحضـــــــــــــــر�ـــة/الر�فیـ
وضـــــــــــــــع الهجرة، النوع  

 االجتماعي 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات
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 1خط األساس  مؤشرات األثر 
الغا�ة المتوخاة من  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)األهداف  

  15أعمارهن بین  النسـبة المئو�ة للفتیات والنسـاء الالتي تتراوح   - 22

ــلیة األنثو�ة   49و  ــائهن التناســــــــ عامًا مّمن تعّرضــــــــــن لتشــــــــــو�ه أعضــــــــ
ــتدامة)    2- 3- 5(المؤشـــر   ــندوق من مؤشـــرات أهداف التنمیة المسـ (صـ

 األمم المتحدة للسكان، منظمة الصحة العالمیة) 

أهدف التنمیة المستدامة +   العمر  % 0 % 41
 قاعدة البیانات

  20  والرجال (الذین تتراوح أعمارهم بین النســــبة المئو�ة للنســــاء   - 23

عــامــًا   18عــامــًا) المتزوجین أو المرتبطین �عالقــة قبــل ســـــــــــــــّن    24و 
ــتدامة)    1- 5- 3(المؤشــــــر   (شــــــعبة  من مؤشــــــرات أهداف التنمیة المســــ

الســــكان في إدارة الشــــؤون االقتصــــاد�ة واالجتماعیة، صــــندوق األمم  
ــكــان، هیئــة األمم المتحــدة   للمرأة، منظمــة الصـــــــــــــــحــة المتحــدة للســـــــــــــ

 العالمیة) 

 % 19  أنثى: 

 % 3  ذ�ر: 

 % 0:  أنثى 

 % 0:  ذ�ر 

أهدف التنمیة المستدامة +   النوع االجتماعي 
 قاعدة البیانات

ــرب المدارة   - 24 ــتخدمون خدمات میاه الشــ ــكان الذین �ســ ــبة الســ نســ
من مؤشـــــــــــــــرات أهداف التنمیة    1- 1- 6�طر�قـة مأمونة (المؤشـــــــــــــــر  

ــتـدامـة)   (برنـامج األمم المتحـدة للبیئـة، برنـامج األمم المتحـدة  المســـــــــــــ
للمســـــــــــــتوطنات البشـــــــــــــر�ة (موئل األمم المتحدة)، منظمة الصـــــــــــــحة 

 العالمیة) 

الــــجـــــغــــرافــــ  % 100 % 74 ي  الــــمـــــوقــــع 
ــاطــــــــــــــــق   ــنــــــــــــــ ــمــــــــــــــ (الــــــــــــــ
ــة)،   الحضـــــــــــــــر�ـــة/الر�فیـ

 السیاقات اإلنسانیة 

قاعدة البیانات العالمیة  
لبرنامج الرصد المشترك  
بین منظمة الصحة  
 العالمیة/الیونیسف

نســــــبة الســــــكان الذین �ســــــتخدمون خدمات الصــــــرف الصـــــحي   - 25
من مؤشـــــــــــــــرات أهداف    1- 2- 6المـدارة �طر�قـة مـأموـنة (المؤشـــــــــــــــر  

(برنامج األمم المتحدة للبیئة، منظمة الصـــــــــحة التنمیة المســـــــــتدامة)  
 العالمیة) 

الـــــجــــغــــرافــــي   % 100 % 54 الــــمـــــوقـــــع 
ــاطــــــــــــــــق   ــنــــــــــــــ ــمــــــــــــــ (الــــــــــــــ
ــة)،   الحضـــــــــــــــر�ـــة/الر�فیـ

 السیاقات اإلنسانیة 

ت العالمیة  قاعدة البیانا 
لبرنامج الرصد المشترك  
بین منظمة الصحة العالمیة  
 والیونیسف

معّدل وفیات األطفال دون ســّن الخامســة الناجم عن الخدمات   - 26
غیر المأمونة  في مجال المیاه وخدمات الصــرف الصــحي والنظافة  

د الحقاً  الــــجــــغــــرافــــي،   غیر متاح  ُ�حدَّ الــــمــــوقــــع 
 السیاقات اإلنسانیة 

 منظمة الصحة العالمیة
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 1خط األساس  مؤشرات األثر 
الغا�ة المتوخاة من  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)األهداف  

ــتدامة)    2- 9- 3الصــــحیة (المؤشــــر   من مؤشــــرات أهداف التنمیة المســ
 متحدة للبیئة، منظمة الصحة العالمیة) (برنامج األمم ال 

ــبة المئو�ة لألطفال الذین �عیشــــون في فقر متعدد األ�عاد  - 27 النســ
(برنامج من مؤشــــــرات أهداف التنمیة المســــــتدامة)    2- 2- 1(المؤشــــــر  

   األمم المتحدة اإلنمائي، البنك الدولي) 

الـــــــمـــــــوقـــــــع   % 28.4 % 56.9 الـــــــعـــــــمـــــــر، 
الــــــنــــــوع   الــــــجــــــغــــــرافــــــي، 

 االجتماعي 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

النسـبة المئو�ة لألطفال الذین �عیشـون في فقر مدقع (المؤشـر   - 28
ــتدامة)   1- 1- 1 ــرات أهداف التنمیة المســــــــــــ (منظمة العمل   من مؤشــــــــــــ

 الدولیة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، البنك الدولي) 

الـــــجــــغــــرافــــي   % 0 % 17.5 الــــمـــــوقـــــع 
ــنــــــــاطـــق   ــمـ الـ ــم،  ــیـ ــلـ (اإلقـ

 الحضر�ة/الر�فیة) 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 دة البیاناتقاع 

النســبة المئو�ة لألطفال الذین �عیشــون في فقر مالي (المؤشـر   - 29
ــتـدامـة)    2- 1- 1 (برنـامج األمم  من مؤشـــــــــــــــرات أهـداف التنمیـة المســـــــــــــ

 المتحدة اإلنمائي، البنك الدولي) 

أهدف التنمیة المستدامة +   الموقع الجغرافي  % 11.8 % 23.6
 قاعدة البیانات

مــا إذا �ــانــت هنــاك أطر قــانونیــة أم ال من أجــل تعز�ز و�نفـاذ    - 30
ورصـد المسـاواة وعدم التمییز على أسـاس النوع االجتماعي (المؤشر 

ــتدامة)    1- 1- 5 ــرات أهداف التنمیة المســــــ ــیة األمم  من مؤشــــــ (مفوضــــــ
المتحدة الســــامیة لحقوق اإلنســــان، و�رنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  

 للمرأة، والبنك الدولي)   وهیئة األمم المتحدة 

األطر القانونیة  
الشاملة والحیاة  

 70.9العامة:  
العنف ضد  

 78المرأة:  
ُفرص العمل  

والمنافع  
االقتصاد�ة:  

76.7 
الزواج واألسرة:  

79.1 

األطر القانونیة  
الشاملة والحیاة  
 العامة: غیر متاح 

العنف ضد المرأة:  
 غیر متاح 

ُفرص العمل  
والمنافع  

االقتصاد�ة: غیر  
 متاح 

الزواج واألسرة:  
 غیر متاح 

أهدف التنمیة المستدامة +   حسب المجال 
 قاعدة البیانات
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 1خط األساس  مؤشرات األثر 
الغا�ة المتوخاة من  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)األهداف  

نسبة الوقت المخصص لألعمال المنزلیة وأعمال الرعا�ة غیر    - 31
المدفوعة األجر، �حســب النوع االجتماعي والعمر والمكان (المؤشــر  

ــتـدامـة)   1- 4- 5 (برنـامج األمم    من مؤشـــــــــــــــرات أهـداف التنمیـة المســـــــــــــ
المتحدة اإلنمائي، شـعبة اإلحصـاءات في األمم المتحدة، هیئة األمم  

 المتحدة للمرأة) 

 % 16.3  أنثى: 
 % 6.7  ذ�ر: 

 أنثى: غیر متاح 
 ذ�ر: غیر متاح 

الـــــــمـــــــوقـــــــع   الـــــــعـــــــمـــــــر، 
(الــمــنــــــــاطـق   الــجــغــرافــي 
ــة)،   الحضـــــــــــــــر�ـــة/الر�فیـ

 النوع االجتماعي 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 البیاناتقاعدة  

: �ّل طفل، �ما في ذلك المراهقین، یتعّلم و�زدهر من خالل الحصول على أطعمة ُمغّذ�ة، ورعا�ة صحیة أولیة جیدة،  1المجال المستهدف   . ب 
 وممارسات تغذو�ة، و�مدادات أساسیة 

 المؤشرات (النواتج) على مستوى المجال المستهدف  .1

 2خط األساس  مؤشرات النواتج 
البارزة  المراحل  

 )2025 ( 

الغا�ة المتوخاة  
 من األهداف 
 وسائل التحقق  فئات التصنیف    (2030)

ــبة المئو�ة للحوامل الالتي یتلقین ما ال �قل عن أر�ع  1- 1 النســـــ
(صــــــندوق األمم المتحدة للســــــكان، منظمة  ز�ارات ســــــا�قة للوالدة  

   الصحة العالمیة) 

ــمـــــــوقـــــــع   % 95 % 78 % 66 الـــــ ــمـــــــر،  ــعـــــ الـــــ
(اإلقــــلـــیـــم،  الــــجــــغــــرافـــي  

الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــق  
الحضـــــــــــــــر�ــــة/الر�فیــــة)،  

 العبء المرتفع 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

ــائیون   2- 1 ــبة المئو�ة للوالدات التي �شــــــــرف علیها أخصــــــ النســــــ
ــر   ــّحیون َمَهرة (المنزل والَمرافق) (المؤشـ ــرات   2- 1- 3صـ من مؤشـ

(صـــــــــندوق األمم المتحدة للســـــــــكان،  أهداف التنمیة المســـــــــتدامة)  
 نظمة الصحة العالمیة) م 

ــمـــــــوقـــــــع   % 95 % 87 % 81 الـــــ ــمـــــــر،  ــعـــــ الـــــ
ــعــــــــبء   الــ ــغــــرافــــي،  الــــجــ

 المرتفع 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

 
 .أو أحدث البيانات املتاحة 2021 2
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 2خط األساس  مؤشرات النواتج 
البارزة  المراحل  

 )2025 ( 

الغا�ة المتوخاة  
 من األهداف 
 وسائل التحقق  فئات التصنیف    (2030)

ـــبة المئوـ�ة (أ) لألمهـات و(ب) الموالـید الجـدد الذین   3- 1 النســـــــــــــ
ــندوق األمم المتحدة للســــــــــكان،  یتلقون رعا�ة ما �عد الوالدة   (صــــــــ

 منظمة الصحة العالمیة) 

 % 68(أ)  
 % 66(ب)  

 % 79(أ)  
 % 77(ب)  

 % 95(أ)  
 % 95(ب)  

ــمـــــــوقـــــــع   الـــــ ــمـــــــر،  ــعـــــ الـــــ
ــعــــــــبء   الــ ــغــــرافــــي،  الــــجــ

 المرتفع 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

النســـبة المئو�ة لألطفال المصـــابین �اإلســـهال الذین یتلقون   4- 1
(أ) أمالح اإلمــــاهــــة الفمو�ــــة و (ب) وأمالح اإلمــــاهــــة الفمو�ــــة 

 (منظمة الصحة العالمیة) والزنك  

 % 46(أ)  
 % 16(ب)  

 % 59(أ)  
 % 29(ب)  

 % 80(أ)  
 % 60(ب)  

ــغــــرافــــي،   الــــجــ ــمــــوقــــع  الــ
النوع   المرتفع،  العــــــبء 

 االجتماعي 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

النسبة المئو�ة لألطفال الذین �عانون من أعراض التها�ات    5- 1
الجهاز التنفســـي الحادة مّمن ُعِرضـــوا على مقدم خدمات صـــحیة  

 (منظمة الصحة العالمیة) مناسب  

ــغــــرافــــي،   % 80 % 68 % 60 الــــجــ ــمــــوقــــع  الــ
النوع   المرتفع،  العــــــبء 

 االجتماعي 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

ــبــة المئو�ــة لألطفــال في البلــدان المو�وءة �ــالمالر�ــا    6- 1 النســـــــــــــ
(منظمة  الذین ینامون تحت شــــــــــبكة معالجة �مبیدات الحشــــــــــرات  

 الصحة العالمیة) 

الموقع الجغرافي، النوع   % 80 % 66 % 56
 االجتماعي 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

مؤشــــــــــــر التغطیة الصــــــــــــحیة الشــــــــــــاملة للتدخالت المتعلقة   7- 1
- 8- 3�الصـــحة اإلنجابیة وصـــحة األم والولید والطفل (المؤشـــر  

(شـــــعبة الســـــكان في  من مؤشـــــرات أهداف التنمیة المســـــتدامة)    1
إدارة الشـــــؤون االقتصـــــاد�ة واالجتماعیة، صـــــندوق األمم المتحدة  

 للسكان، منظمة الصحة العالمیة) 

ــغــــرافــــي،   % 95 % 85 % 74 الــــجــ ــمــــوقــــع  الــ
 العبء المرتفع 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

ع الباقین على قید الحیاة مّمن تلّقوا   8- 1 النســــــبة المئو�ة للرُّضــــــّ
الخنــــــاق   لقــــــاح  من  جرعــــــات  ثالث  و(ب)  األولى  الجرعــــــة  (أ) 

 (منظمة الصحة العالمیة) والسعال الد�كي والكزاز  

 % 86(أ)  
 % 82(ب)  

 % 90(أ)  
 % 86(ب)  

 % 90(أ)  
 % 90(ب)  

ــغــــرافــــي،   الــــجــ ــمــــوقــــع  الــ
الــــــمــــــرتـــــفــــــع،   الــــــعــــــــبء 

 السیاقات اإلنسانیة 

تقدیرات منظمة الصحة  
العالمیة/الیونیسف لتغطیة  
التحصین على الصعید  
 الوطني 
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 2خط األساس  مؤشرات النواتج 
البارزة  المراحل  

 )2025 ( 

الغا�ة المتوخاة  
 من األهداف 
 وسائل التحقق  فئات التصنیف    (2030)

النســــبة المئو�ة للرضــــع الباقین على قید الحیاة الذین تلقوا   9- 1
ــة   ــبـ ــاح المحتوي على الحصـــــــــــــ اللقـ ــة األولى من  ــة  الجرعـ (منظمـ

 الصحة العالمیة) 

الــــــمــــــرتـــــفــــــع،   % 90 % 86 % 83 الــــــعــــــــبء 
 السیاقات اإلنسانیة 

تقدیرات منظمة الصحة  
العالمیة/الیونیسف لتغطیة  
التحصین على الصعید  
 الوطني 

ــلل   10- 1 ــلل األطفال البري وفیروس شــــ عدد حاالت فیروس شــــ
(المبادرة العالمیة السـتئصـال شـلل األطفال المشـتق من اللقاحات  

 األطفال، منظمة الصحة العالمیة) 

المبادرة العالمیة      0 0 663
 الستئصال شلل األطفال 

عدد البلدان التي جرى التحقق منها/مصـادقتها على أنها   11- 1
(منظمة الصــــــــــــــحة قضــــــــــــــت على �زاز األمهات والموالید الجدد  

 العالمیة) 

مبادرة القضاء على �زاز   الموقع الجغرافي  59 59 47
األمهات والموالید (منظمة  
الصحة  
 العالمیة/الیونیسف) 

ــبـة المئو�ـة لألطفـال الـذین تتراوح أعمـارهم بین   12- 1   24النســـــــــــــ
شـــــــــــــــهرًا مّمن �حصـــــــــــــــلون على التحفیز المبكر والرعـــا�ـــة    59و 

 المستجیبة من أبو�هم أو مقدمي الرعا�ة لهم 

أهدف التنمیة المستدامة +   الموقع الجغرافي  % 77 % 65 % 57
 قاعدة البیانات

ــاء الالتي تتراوح أعمارهن بین   13- 1 ــبة النســـــ عامًا    19و   15نســـــ
ــأن العالقات الجنســـیة،   ــتنیرة �شـ ــهن قرارات مسـ مّمن یتخذن �أنفسـ
واســــــــــــــتخدام وســــــــــــــائل منع الحمل، والرعا�ة المتعلقة �الصــــــــــــــحة  

من مؤشـــــــــــــــرات أهــــداف التنمیــــة    1- 6- 5اإلنجــــابیــــة (المؤشـــــــــــــــر  
األمم المتحدة   (صـندوق األمم المتحدة للسـكان، هیئة المسـتدامة)  

 للمرأة، منظمة الصحة العالمیة) 

أهدف التنمیة المستدامة +   الموقع الجغرافي  % 60 % 43 % 33
 قاعدة البیانات
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 2خط األساس  مؤشرات النواتج 
البارزة  المراحل  

 )2025 ( 

الغا�ة المتوخاة  
 من األهداف 
 وسائل التحقق  فئات التصنیف    (2030)

ــبـــة المئو�ـــة للمراهقین الـــذین یبّلغون عن أعراض   14- 1 النســـــــــــــ
االكتئاب و/أو القلق من خالل االتصـــــال �أخصـــــائي صـــــحي أو  

ــحیة العقلیة   ــار في مجال الرعا�ة الصــــ ــتشــــ (منظمة الصــــــحة مســــ
 العالمیة) 

د الحقاً  د الحقاً  ُ�حدَّ د الحقاً  ُ�حدَّ الـــــــــنـــــــــوع   ُ�حدَّ الـــــــــعـــــــــمـــــــــر، 
ــمــوقــع   ال االجــتــمــــــــاعــي، 
ــیـاقـات   الجغرافي، الســـــــــــــ

 اإلنسانیة 

قیاس الصحة العقلیة لدى  
المراهقین على مستوى  
 السكان  

ــابین �فیروس   15- 1 ــبة المئو�ة لألطفال والمراهقین المصــــــ النســــــ
العوز المناعي البشــري الذین یتلقون العالج المضــاد للفیروســات  

(برنامج األمم المتحدة المشــترك المعني �فیروس العوز العكوســة  
اعي البشــــــــــــري/متالزمة نقص المناعة المكتســــــــــــب (اإلیدز)، المن 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمیة) 

0   -  14  

 % 54  سنة: 
10   -  19  

 % 54  سنة: 

سنة:    14  -   0
95 % 

10   -  19  

 % 95  سنة: 

  سنة:   14– 0

  <95 % 
10 –19  

>    سنة: 

95 % 

ــمـــــــوقـــــــع   الـــــ ــمـــــــر،  ــعـــــ الـــــ
 الجغرافي 

تقدیرات برنامج األمم  
المتحدة المشترك المعني  
�فیروس العوز المناعي  
البشري/متالزمة نقص  
المناعة المكتسب (اإلیدز)  
(رصد اإلیدز على  
 الصعید العالمي) 

النسبة المئو�ة للنساء المصا�ات �فیروس العوز المناعي    16- 1
البشـــــري الالتي تلّقین العالج المضـــــاد للفیروســـــات العكوســـــة في  

(برنـامج األمم المتحـدة  أثنـاء الحمـل و/أو عنـد المخـاض والوالدة  
المشـــترك المعني �فیروس العوز المناعي البشـــري/متالزمة نقص 

 مة الصحة العالمیة) المناعة المكتسب (اإلیدز)، منظ 

تقدیرات برنامج األمم   الموقع الجغرافي  95> %  % 95 % 85
المتحدة المشترك المعني  
�فیروس العوز المناعي  
البشري/متالزمة نقص  
المناعة المكتسب (اإلیدز)  
(رصد اإلیدز على  
 الصعید العالمي) 

أشهر الذین یرضعون   6النسبة المئو�ة للرضع دون سّن   17- 1
 (منظمة الصحة العالمیة) رضاعة طبیعیة حصر�ًا  

الموقع الجغرافي، النوع   % 70 % 50 % 44.1
وضـــــــــــــــع  االجتمـــــــاعي، 

 الثروة 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات
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 2خط األساس  مؤشرات النواتج 
البارزة  المراحل  

 )2025 ( 

الغا�ة المتوخاة  
 من األهداف 
 وسائل التحقق  فئات التصنیف    (2030)

ــبــة المئو�ــة لألطفــال الــذین تتراوح أعمــارهم بین    18- 1   6النســـــــــــــ
شــــــــــهرًا مّمن �حصــــــــــلون على حد أدنى من التغذ�ة    23و  أشــــــــــهر 

(منظمــة األغــذ�ــة والزراعــة، برنــامج األغــذ�ــة العــالمي،  المتنوعــة  
 منظمة الصحة العالمیة) 

الموقع الجغرافي، النوع   % 40 % 35 % 28.9
وضـــــــــــــــع  االجتمـــــــاعي، 

 الثروة 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

ــتفیدون من    19- 1 ــغار الذین �ســـــ ــبة المئو�ة لألطفال الصـــــ النســـــ
 (منظمة الصحة العالمیة) مكمالت فیتامین ألف مرتین في العام  

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  % 65 % 55 % 41

النســبة المئو�ة للحوامل المســتفیدات من البرامج المراعیة    20- 1
ــاني للوقــا�ــة من فقر الــدم   (منظمــة الصـــــــــــــــحــة  للمنظور الجنســــــــــــــ

 العالمیة) 

أهدف التنمیة المستدامة +   الموقع الجغرافي  % 50 % 45 % 37.4
 قاعدة البیانات

النســــبة المئو�ة للســــكان الذین �ســــتهلكون نوعًا واحدًا من    21- 1
(منظمــة  الحبوب على األقــل المعززة �ــالحـــدیــد وحمض الفولیــك  

 األغذ�ة والزراعة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  % 50 % 30 % 21

النســبة المئو�ة لألطفال دون ســّن الخامســة الذین �عانون   22- 1
ــوء التغذ�ة الحاد   ــكال ســـــــ ــدید وغیر ذلك من أشـــــــ من الُهَزال الشـــــــ

(برنامج األغذ�ة الوخیم مّمن دخلوا إلى المســتشــفى لتلقي العالج  
 العالمي، منظمة الصحة العالمیة) 

ــغــــرافــــي،   % 65 % 55 % 39 الــــجــ ــمــــوقــــع  الــ
الســـــــــیاقات اإلنســـــــــانیة،  

 ع االجتماعي  النو 

 المكاتب الُقطر�ة

النســبة المئو�ة لألطفال دون ســّن الخامســة الذین �عانون   23- 1
ــوء التغذ�ة الحاد   ــكال ســـــــ ــدید وغیر ذلك من أشـــــــ من الُهَزال الشـــــــ
الوخیم مّمن دخلوا إلى المســــتشــــفى لتلقي العالج وتماثلوا للشــــفاء  

 (برنامج األغذ�ة العالمي، منظمة الصحة العالمیة) 

ــمــــوقــــع   75> %  75> %  % 89 ــغــــرافــــي،  الــ الــــجــ
الســـــــــیاقات اإلنســـــــــانیة،  

 النوع االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة

 المؤشرات (المخرجات) على مستوى مجال النتائج   .2
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 خط األساس  مؤشرات المخرجات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2024 2023 2022

 والتدخالت الصحیة العالیة األثر تعز�ز الرعا�ة الصحیة األولیة  

لموالید واألطفال وحاالت  : ُسُبل نفاذ األطفال والنساء إلى الرعا�ة الصحیة األولیة المعززة والتدخالت العالیة األثر للتعجیل �إنهاء حاالت وفیات األمهات وا 1مجال النتائج  
 اإلنمائیة واإلنسانیة. اإلمالص التي �مكن الوقا�ة منها، في السیاقات  

ــحیة من    1- 1- 1 عدد الوالدات الحیة في المرافق الصـــــــ
(صـــــندوق األمم  خالل البرامج المدعومة من الیونیســـــف  

 المتحدة للسكان، منظمة الصحة العالمیة) 

40.9  

 ملیون 

  103 ملیون   70

 ملیون 

139  

 ملیون 

179  
 ملیون 

ــع،   ــفـ الـــمـــرتـ الـــعــــــــبء 
 السیاقات اإلنسانیة 

 الُقطر�ةالمكاتب  

عدد األطفال المســـتفیدین من اإلدارة المتكاملة    2- 1- 1
لخـــدمـــات أمراض الطفولـــة المـــدعومـــة من الیونیســـــــــــــــف  
اإلدارة   ــة و/أو  المجتمعیـــ ــاالت  للحـــ ــاملـــــة  المتكـــ (اإلدارة 

ــحة المتكاملة ألمراض الموالید والطفولة)   (منظمة الصـــــــــ
 العالمیة) 

56.5  

 ملیون 

ــع،   ملیون   60 ملیون   55 ملیون   52 ملیون   50 ــفـ الـــمـــرتـ الـــعــــــــبء 
 السیاقات اإلنسانیة 

 المكاتب الُقطر�ة

ــاملین في المجـــال الصـــــــــــــــحي الـــذین    3- 1- 1 عـــدد العـ
�حصلون على المهارات والدعم من أجل تقد�م الخدمات  
األســاســیة لألمهات والموالید واألطفال من خالل البرامج  

ــنــدوق األمم المتحــدة  المــدعومــة من الیونیســـــــــــــــف   (صـــــــــــــ
 لصحة العالمیة) للسكان، منظمة ا 

  1.2 ملیون   1.0 800000

 ملیون 

1.4  

 ملیون 

ملیون    1.6

 (تراكمي) 

ــع،   ــفـ الـــمـــرتـ الـــعــــــــبء 
 السیاقات اإلنسانیة 

 المكاتب الُقطر�ة

ــف ُنُظم   4- 1- 1 عدد البلدان التي عززت فیها الیونیســــــ
 (منظمة الصحة العالمیة) الرعا�ة الصحیة األولیة  

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  125 118 111 104 97

ــا   5- 1- 1 ــت الیونیســـــــــــــــف فیهـ ــدان التي دعمـ ــدد البلـ عـ
االســــــــــــتجا�ة في األوان المطلوب للفاشــــــــــــیات أو حاالت  

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  50 50 50 50 156
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 خط األساس  مؤشرات المخرجات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2024 2023 2022

ــحیة العامة األخرى (  برنامج األمم المتحدة  الطوارئ الصـ
 اإلنمائي، منظمة الصحة العالمیة) 

 الرعا�ة الصحیة األولیة خدمات التحصین �جزء من  

ُبل نفاذ األطفال، �من فیهم المراهقین، والنســــاء إلى خدمات التحصــــین الجیدة بوصــــفها جزءًا من الرعا�ة الصــــحیة األولیة، في الســــیاقا 2مجال النتائج   ت اإلنمائیة  : ســــُ
 واإلنسانیة. 

عدد األطفال المحصــــــنین ضــــــد الحصــــــبة من    1- 2- 1
(منظمة الصــحة خالل البرامج المدعومة من الیونیســـف  

 العالمیة) 

152.6  

 ملیون 
 ≤50.0  

 ملیون 
 ≤50.0  

 ملیون 
 ≤50.0  

 ملیون 
 ≤50.0  

 ملیون 
 المكاتب الُقطر�ة السیاقات اإلنسانیة 

ــاحــًا أو أكثر من    2- 2- 1 ــدان التي طرحــت لق عــدد البل
اللقاحات التالیة: لقاح فیروس الورم الحلیمي البشـــــــــــري،  
لقـاح فیروس التهـاب الكبـد �ـاء، الجرعـة الثـانیـة من لقـاح  
الحصــــــــبة، لقاح المكورات الرئو�ة و/أو لقاح الفیروســــــــة 

 (منظمة الصحة العالمیة) العجلیة  

تقدیرات منظمة الصحة    66 54 42 30 18
العالمیة/الیونیسف لتغطیة  
التحصین على الصعید  
 الوطني 

ــاح   3- 2- 1 لقــ ــا مخزون من  ــدیهــ لــ ــدان التي  البلــ ــدد  عــ
الخناق والســـــعال الد�كي والكزاز أو لقاح الحصـــــبة على 

(منظمة الصــحة الصــعید الوطني لمدة شــهر على األقل 
 العالمیة) 

ــع،   15 20 23 26 29 ــفـ الـــمـــرتـ الـــعــــــــبء 
 السیاقات اإلنسانیة 

تقدیرات منظمة الصحة  
العالمیة/الیونیسف لتغطیة  

الصعید  التحصین على  
 الوطني 

عدد البلدان التي دعمت فیها الیونیســــــف إدارة    4- 2- 1
 (منظمة الصحة العالمیة) اللقاحات �فعالیة  

ــع،   42 32 24 16 6 ــفـ الـــمـــرتـ الـــعــــــــبء 
 السیاقات اإلنسانیة 

قاعدة بیانات عالمیة لإلدارة  
الفعالة للقاحات (منظمة  
 الصحة العالمیة/الیونیسف) 
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 خط األساس  مؤشرات المخرجات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2024 2023 2022

عدد البلدان التي دعمت فیها الیونیسـف النشر    5- 2- 1
ــد  ــات �وفیــ ــاحــ للقــ ــال  ــدة    19- الفعــ المتحــ ــامج األمم  (برنــ

 اإلنمائي، منظمة الصحة العالمیة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  30 50 99 148 148

ــتراتیجیات لمعالجة    6- 2- 1 عدد البلدان التي تنفذ اســـــــــــ
 (منظمة الصحة العالمیة) نقص التطعیم  

ــع،   134 130 126 122 118 ــفـ الـــمـــرتـ الـــعــــــــبء 
 السیاقات اإلنسانیة 

تقدیرات منظمة الصحة  
العالمیة/الیونیسف لتغطیة  
التحصین على الصعید  
 الوطني 

ــل األطفــال و/أو   7- 2- 1 ــل ــدان المو�وءة �شـــــــــــــ عــدد البل
ــیـات التي حققـت في أحـدث حملـة تطعیم تغطیـًة   الفـاشـــــــــــــ

(منظمــة الصـــــــــــــــحــة العــالمیــة،  في المــائــة    95تز�ــد عن  
 المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال) 

15 

 )79 (% 
29 

 )90 (% 
20 

 )90 (% 
20 

 )90 (% 
20 

 )90 (% 
 المكاتب الُقطر�ة 

 التعجیل �القضاء على فیروس العوز المناعي البشري/متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإلیدز)  

ل �القضـاء على فیروس العوز المناع 3مجال النتائج   ُبل نفاذ األطفال، �من فیهم المراهقین واألمهات الحوامل والمرضـعات، إلى التدخالت التي ُتعجِّ ي البشـري/متالزمة : سـُ
 المناعة المكتسب (اإلیدز)، في السیاقات اإلنمائیة واإلنسانیة. نقص  

عـدد البلـدان التي تنفـّذ مجموعـة شــــــــــــــــاملـة من   1- 3- 1
التــدخالت لعالج األطفــال المصـــــــــــــــــابین �فیروس العوز 
ــحیة األولیة  ــري في إطار الرعا�ة الصـــــــــــ المناعي البشـــــــــــ
ــترك المعني �فیروس العوز  (برنامج األمم المتحدة المشـــــ
المـناعي البشـــــــــــــــري/متالزمة نقص المـناعـة المكتســـــــــــــــب  

 میة) (اإلیدز)، منظمة الصحة العال 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  92 92 87 82 80
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 خط األساس  مؤشرات المخرجات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2024 2023 2022

عـــدد البلـــدان التي تـــُدمج برامج التشـــــــــــــــخیص    2- 3- 1
المبتكرة لفیروس العوز المنــــاعي البشـــــــــــــــري في مجـــال 

(برنامج األمم المتحدة  الرعا�ة الصــحیة األولیة وتنشــرها  
ــنــــــــاعـــي   ــمـ الـ ــوز  ــعـ الـ ــیـــروس  ــفـ �ـ ــي  ــنـ ــعـ ــمـ الـ ــرك  ــمشــــــــــــــــــتـ الـ
البشـــــــــــــري/متالزمة نقص المناعة المكتســـــــــــــب (اإلیدز)، 

 منظمة الصحة العالمیة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  72 68 62 60 52

األدنى   3- 3- 1 الحــــــد  في  تطبق  التي  البلــــــدان  عــــــدد 
سیاسات وخدمات رامیة إلى القضاء على انتقال فیروس  
ــاعي البشـــــــــــــــري ومرض الزهري من األم إلى  العوز المن

(برنامج األمم المتحدة المشـــــترك المعني �فیروس الطفل  
العوز المناعي البشـري/متالزمة نقص المناعة المكتسب 

 العالمیة)   (اإلیدز)، منظمة الصحة 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  113 112 107 102 96

الیونیســـــــــــــــف    4- 3- 1 فیهــــا  تــــدعم  التي  البلــــدان  عــــدد 
مجموعــة من التــدخالت الرامیــة إلى الوقــا�ــة من فیروس  
العوز المنـاعي البشـــــــــــــــري، �مـا في ذلـك العالج الوقـائي  
قبل التعرض، والتي تســتهدف المراهقات والشــا�ات و/أو 
ــیة من المراهقین والشـــــــــــــباب   ــكانیة الرئیســـــــــــ الفئات الســـــــــــ

ــترك المعني �فیروس العوز (برنامج األمم المتحدة ا  لمشـــــ
المـناعي البشـــــــــــــــري/متالزمة نقص المـناعـة المكتســـــــــــــــب  

 (اإلیدز)، منظمة الصحة العالمیة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  115 114 112 108 102

 الصحة والتنمیة في مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة 
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 خط األساس  مؤشرات المخرجات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2024 2023 2022

 المراهقین، إلى البرامج التي تحّسن صحتهم ونماءهم في السیاقات اإلنمائیة واإلنسانیة. : ُسُبل نفاذ األطفال، �من فیهم  4مجال النتائج  

عـــدد البلـــدان التي أدمجـــت النمـــاء في مرحلـــة   1- 4- 1
(منظمـة  الطفولـة المبكرة في الرعـا�ـة الصـــــــــــــــحیـة األولیـة 

 الصحة العالمیة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  86 78 70 63 61

عـدد البلـدان التي تـدمج األولو�ـات الصـــــــــــــــحیـة   2- 4- 1
للمراهقین، �ما في ذلك الصــحة الجنســیة واإلنجابیة، في  
خدمات الرعا�ة الصـحیة األولیة أو من خالل المنصـات  

ــیة والرقمیة  ــكان،  المدرســــــ ــندوق األمم المتحدة للســــــ (صــــــ
برنامج األمم المتحدة المشــــــــــــترك المعني �فیروس العوز 

تالزمة نقص المـناعـة المكتســـــــــــــــب  المـناعي البشـــــــــــــــري/م 
 (اإلیدز)، منظمة الصحة العالمیة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  42 38 34 30 27

عــدد البلــدان التي تــدمج إدارة والوقــا�ـة من (أ)   3- 4- 1
األمراض غیر السـار�ة و(ب) اإلصـا�ات، بوصـفها جزءًا 
من الرعــا�ــة الصـــــــــــــــحیــة األولیــة بــدعٍم من الیونیســـــــــــــــف  

 (منظمة الصحة العالمیة) 

 16(أ)  

 10(ب)  
 18(أ)  

 12(ب)  
 24(أ)  

 15(ب)  
 27(أ)  

 20(ب)  
 30(أ)  

 25(ب)  
 المكاتب الُقطر�ة الجغرافي الموقع  

 عدد البلدان:   4- 4- 1
(أ) التي تعــالج المخــاطر الصـــــــــــــــحیــة البیئیــة في مجــال  
ز مرافق الرعـاـ�ة   الرعـا�ـة الصـــــــــــــــحیـة األولیـة؛ و(ب) ُتعزِّ
الصـــــــــــحیة القادرة على تحمل تغیر المناخ والمســـــــــــتدامة  

(برنامج األمم المتحدة للبیئة،  بیئیًا بدعم من الیونیســــــف  
 منظمة الصحة العالمیة) 

 18(أ)  

 56(ب)  
 20(أ)  

 59(ب)  
 23(أ)  

 62(ب)  
 26(أ)  

 65(ب)  
 30(أ)  

 68(ب)  
 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي 
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 خط األساس  مؤشرات المخرجات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2024 2023 2022

تواُفر بیانات قابلة للمقارنة عن األمراض غیر    5- 4- 1
ــا�ات، والصـــــــــــحة العقلیة،   الســـــــــــار�ة، واإلعاقة، واإلصـــــــــ

 (منظمة الصحة العالمیة) وصحة األطفال البیئیة  

د   ُ�حدَّ
 الحقاً 

د   ُ�حدَّ
 الحقاً 

د   ُ�حدَّ
 الحقاً 

د   ُ�حدَّ
 الحقاً 

د   ُ�حدَّ
 الحقاً 

 الرصد العالمي للیونیسف 

األطفـال ذوي اإلعـاقـة الـذین تلّقوا خـدمـات عـدد   6- 4- 1
التكنولوجیا المســــــــــــاعدة والمنتجات الشــــــــــــاملة من خالل  

 البرامج المدعومة من الیونیسف 

 شعبة اإلمدادات �الیونیسف الموقع الجغرافي  192500 181500 170500 159500 134000

 الصحة النفسیة والرفاهة النفسیة واالجتماعیة 

ُبل نفاذ األطفال، �من فیهم المراهقین، ومقدمي الرعا�ة إلى برامج جیدة لتحســــــین صــــــحتهم العقلیة ورفاههم النفســــــي واالجتماعي، في الســــــی :  5مجال النتائج   اقات ســــــُ
 اإلنمائیة واإلنسانیة. 

عدد البلدان التي تدمج خدمات الصحة العقلیة    1- 5- 1
في الرعـا�ـة الصـــــــــــــــحیـة األولیـة، �مـا في ذلـك من خالل  

 لمدرسیة والرقمیة  المنصات ا 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  70 66 62 58 54

عـدد البلـدان التي تنفـذ ُنُهجـًا متعـددة القطاعات    2- 5- 1
 للعنا�ة �الصحة العقلیة لمقدمي الرعا�ة 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  84 72 64 57 52

عدد البلـدان التي لدیهـا خطـة أو اســـــــــــــــتراتیجیة    3- 5- 1
(منظمة الصحة للصحة العقلیة لألطفال و/أو المراهقین  

 العالمیة) 

دراسة استقصائیة عن   الموقع الجغرافي  90 86 82 78 75
سیاسات منظمة الصحة  
 العالمیة 

 التغذ�ة في مرحلة الطفولة المبكرة 

ــوء التغذ�ة في مرحلة الطفولة المبكرة : حما�ة األطفال من  6مجال النتائج   ــمنة   – سـ ــیاقات   - توقُّف النمو والُهَزال، ونقص المغذ�ات الدقیقة، وز�ادة الوزن والسـ في السـ
 اإلنمائیة واإلنسانیة. 
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 خط األساس  مؤشرات المخرجات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2024 2023 2022

ــّن الخــامســــــــــــــــة الــذین    1- 6- 1 عــدد األطفــال دون ســـــــــــــ
ــتفیـدون من برامج الوقـا�ـة من توقُّف النمو والُهَزال   �ســـــــــــــ

ة و/أو ز�ــادة الوزن والســـــــــــــــمنــة  ونقص المغــذ�ــات الــدقیقــ 
(منظمــة األغــذ�ــة والزراعــة، برنــامج األغــذ�ــة العــالمي،  

 منظمة الصحة العالمیة) 

335.9  

 ملیون 
 ≤300.0  

 ملیون 
 ≤300.0  

 ملیون 
 ≤300.0  

 ملیون 
 ≤300.0  

 ملیون 
الــجــغــرافــي،   الــمــوقــع 
 السیاقات اإلنسانیة  

 المكاتب الُقطر�ة

ــتراتیجیة    2- 6- 1 ــة أو اسـ ــیاسـ عدد البلدان التي لدیها سـ
معنیـــة �ـــالتغـــذ�ـــة لمنع نقص التغـــذ�ـــة ونقص المغــذ�ــات  

(منظمة األغذ�ة الدقیقة لدى األطفال دون سّن الخامسة  
والزراعــة، برنــامج األغــذ�ــة العــالمي، منظمــة الصـــــــــــــــحــة 

 العالمیة) 

 الُقطر�ةالمكاتب   الموقع الجغرافي  80≥  78 74 70 66

عدد البلدان التي لدیها اســــــــــــــتراتیجیات و�رامج   3- 6- 1
ــذین تتراوح  ــال الـ ــدى األطفـ ــذائي لـ لتحســـــــــــــــین التنوع الغـ

(منظمة األغذ�ة شــــــــــــــهرًا  23أشــــــــــــــهر و   6أعمارهم بین 
والزراعــة، برنــامج األغــذ�ــة العــالمي، منظمــة الصـــــــــــــــحــة 

 العالمیة) 

 الُقطر�ةالمكاتب   الموقع الجغرافي  80≥  75 70 66 63

ــة وطنیة لحما�ة   4- 6- 1 ــیاســ عدد البلدان التي لدیها ســ
التغـذ�ـة المثلى لألطفـال وتعز�زهـا ودعمهـا، �مـا في ذلـك  
من   األطـفــــــــال  حـمــــــــا�ــــــــة  إلـى  الـرامـیــــــــة  ــرـ�عــــــــات  الـتشـــــــــــــ
الترو�ج/التسو�ق الضار لبدائل حلیب األم و/أو األغذ�ة 

(برنامج األغذ�ة العالمي، منظمة الصــــحة والمشــــرو�ات  
 العالمیة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  74 72 70 68 66
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 خط األساس  مؤشرات المخرجات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2024 2023 2022

 تغذ�ة المراهقین والنساء 

التغذ�ة، في   : اســــتفادة المراهقات والنســــاء من النُّظم الغذائیة والخدمات والممارســــات المراعیة للمنظور الجنســــاني من أجل الوقا�ة من فقر الدم وســــوء 7مجال النتائج  
 السیاقات اإلنمائیة واإلنسانیة.  

  5عــــدد األطفــــال الــــذین تتراوح أعمــــارهم بین    1- 7- 1
البرامج المراعیــــة    19و  ــتفیــــدون من  عــــامــــًا الــــذین �ســـــــــــــ

ــكال  ــاني للوقا�ة من فقر الدم وجمیع أشـــ للمنظور الجنســـ
 (منظمة الصحة العالمیة) سوء التغذ�ة  

67.4  

 ملیون 
75.0  

 ملیون 
85.0  

 ملیون 
90.0  

 ملیون 
 ≤100.0  

 ملیون 
الــجــغــرافــي،   الــمــوقــع 
االجـتــمــــــــاعـي،   الـنــوع 

 السیاقات اإلنسانیة 

 المكاتب الُقطر�ة

عــــدد البلــــدان التي لــــدیهــــا برامج للوقــــا�ــــة من    2- 7- 1
الوزن الزائد والسـمنة في صـفوف األطفال والمراهقین في  

 (منظمة الصحة العالمیة) سّن الدراسة  

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  50 45 40 35 31

البلــــدان ذات البرامج المراعیــــة للمنظور    3- 7- 1 عــــدد 
الجنساني للوقا�ة من فقر الدم لدى المراهقات والمراهقین  

(منظمة الصــــحة من خالل النُّهج المدرســــیة والمجتمعیة  
 العالمیة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  45 40 35 30 28

عـــدد البلـــدان التي تنفـــّذ المشـــــــــــــــورة المتكــاملــة    4- 7- 1
للوقا�ة من فقر الدم والتغذ�ة في برامجها المعنیة برعا�ة 

(برنــامج األغــذ�ــة العــالمي،  الحمــل الخــاصـــــــــــــــــة �ــالمرأة  
 منظمة الصحة العالمیة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  45≥  45 40 35 30

 وعالجه الكشف المبكر عن سوء التغذ�ة  
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 خط األساس  مؤشرات المخرجات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2024 2023 2022

د للحیاة : اســـــتفادة األطفال من إمدادات وخدمات جّیدة وفي أوانها المطلوب من أجل الكشـــــف المبكر عن الُهَزال وغیره من أشـــــكال ســـــوء التغذ�ة المهدِّ 8مجال النتائج  
 ومعالجتها في وقت مبكر، في السیاقات اإلنمائیة واإلنسانیة. 

ــّن الخــامســــــــــــــــة الــذین    1- 8- 1 عــدد األطفــال دون ســـــــــــــ
�ستفیدون من خدمات الكشف المبكر عن الُهَزال الشدید  
ــوء التغذ�ة الحاد الوخیم ومعالجتها   ــكال ســـ وغیره من أشـــ

 (برنامج األغذ�ة العالمي، منظمة الصحة العالمیة) 

154.4  

 ملیون 
166.0  

 ن ملیو 
177.0  

 ملیون 
188.0  

 ملیون 
 ≤200.0  

 ملیون 
الــجــغــرافــي،   الــمــوقــع 

 السیاقات اإلنسانیة 
 المكاتب الُقطر�ة

ــل   2- 8- 1 أجــ ــات من  ــدمــ خــ ــدم  تقــ ــدان التي  البلــ ــدد  عــ
الكشـــــــــــــــف المبكر عن األطفال الذین �عانون من الُهَزال  

ــدیــد وعالجهم   (برنــامج األغــذ�ــة العــالمي، منظمــة  الشــــــــــــــ
 الصحة العالمیة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  80≥  76 73 70 67

ــًا مبســـــــــــــــطـــة   3- 8- 1 عـــدد البلـــدان التي اعتمـــدت ُنُهجـ
ــال وعالجــه   (برنــامج  للكشـــــــــــــــف المبكر عن ُهَزال األطف

 األغذ�ة العالمي، منظمة الصحة العالمیة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  45≥  40 35 32 30
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 المؤشرات (النواتج) على مستوى المجال المستهدف  .1

 3خط األساس  مؤشرات النواتج 
المراحل البارزة  

 )2025 ( 

الغا�ة المتوخاة  
  من األهداف 
 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)

ــاوت بین   1- 2 ــدان التي تعــاني من التف ــة للبل ــة المئو� ــب النســـــــــــــ
(صـندوق التعلیم ال ینتظر، الشـراكة  الجنسـین في مجال التعلیم  

العــالمیــة من أجــل التعلیم، الیونســـــــــــــــكو، مبــادرة األمم المتحــدة  
 لتعلیم البنات، البنك الدولي) 

اإلناث من  
الفئات  
 المحرومة
مرحلة  
التعلیم  

االبتدائي:  
16 % 

مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
33 % 

مرحلة  
التعلیم  
الثانوي:  

30 % 
 

اإلناث من  
الفئات  
 المحرومة
مرحلة  
التعلیم  

االبتدائي:  
7 % 

مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
18 % 

مرحلة  
التعلیم  
الثانوي:  

16 % 
 

اإلناث من  
الفئات  
 المحرومة
مرحلة  
التعلیم  

االبتدائي:  
0 % 

مرحلة  
تعلیم  ال 

التكمیلي:  
0 % 

مرحلة  
التعلیم  
الثانوي:  

0 % 
 

الســـیاقات اإلنســـانیة (النوع  
فــي   مــــــــدرج  االجــتــمــــــــاعــي 

 المؤشر) 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

 
 أو أحدث البيانات املتاحة. 2021 3
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 3خط األساس  مؤشرات النواتج 
المراحل البارزة  

 )2025 ( 

الغا�ة المتوخاة  
  من األهداف 
 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)

الذ�ور  
من الفئات  
 المحرومة
مرحلة  
التعلیم  

االبتدائي:  
37 % 

مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
38 % 

مرحلة  
التعلیم  
الثانوي:  

51 % 

الذ�ور  
من الفئات  
 المحرومة
مرحلة  
التعلیم  

االبتدائي:  
20 % 

مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
21 % 

مرحلة  
التعلیم  
الثانوي:  

28 % 

الذ�ور من  
الفئات  
 المحرومة
مرحلة  
التعلیم  

االبتدائي:  
0 % 

مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
0 % 

مرحلة  
التعلیم  
الثانوي:  

0 % 

معّدل الحضور الصافي المعّدل لألطفال من أفقر ُخمس   2- 2
ــي والتكمیلي والثانوي (هدفا التنمیة   ــاســــ في مراحل التعلیم األســــ

) ومعّدل الحضــــور في مرحلة الطفولة  5- 4و   1- 4المســــتدامة  
ــندوق التعلیم ال ینتظر، المبكرة لألطفال من أفقر ُخمس  (صــــــــــــ

ــك  ــراكة العالمیة من أجل التعلیم، الیونســـــــــــ و، مبادرة األمم الشـــــــــــ
 المتحدة لتعلیم البنات، البنك الدولي) 

التعلیم في  
مرحلة  
الطفولة  
المبكرة:  

18 % 
مرحلة  
التعلیم  

التعلیم في  
مرحلة  
الطفولة  
المبكرة:  

30 % 
مرحلة  
التعلیم  

التعلیم في  
مرحلة  
الطفولة  
المبكرة:  

100 % 
مرحلة  
التعلیم  

الســـیاقات اإلنســـانیة (النوع  
االجتماعي ووضـــــــع الثروة  

 مدرجین في المؤشر) 

میة المستدامة +  أهدف التن
 قاعدة البیانات
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 3خط األساس  مؤشرات النواتج 
المراحل البارزة  

 )2025 ( 

الغا�ة المتوخاة  
  من األهداف 
 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)

االبتدائي:  
74 % 

مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
46 % 

مرحلة  
التعلیم  
الثانوي:  

28 % 

االبتدائي:  
86 % 

مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
70 % 

مرحلة  
التعلیم  
الثانوي:  

60 % 

االبتدائي:  
100 % 

مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
100 % 

مرحلة  
التعلیم  
الثانوي:  

100 % 

ــد في التعلیم قبــل األســـــــــــــــــاســـــــــــــــي    3- 2 المعــّدل اإلجمــالي للقی
ــراكة العالمیة من أجل التعلیم،   ــندوق التعلیم ال ینتظر، الشـ (صـ

 الیونسكو، مبادرة األمم المتحدة لتعلیم البنات، البنك الدولي) 

الســـیاقات اإلنســـانیة، النوع   % 100 % 77 % 59
 االجتماعي 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

معّدل الفتیات والفتیان غیر الملتحقین �المدارس في سـّن  4- 2
(صــــندوق التعلیم ال  مرحلة التعلیم األســــاســــي والتعلیم التكمیلي  

ینتظر، الشراكة العالمیة من أجل التعلیم، مبادرة األمم المتحدة  
 ك الدولي) لتعلیم البنات، الیونسكو، البن 

 أنثى 
مرحلة  
التعلیم  

االبتدائي:  
12 % 

مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
20 % 

 أنثى 
مرحلة  
التعلیم  

االبتدائي:  
7 % 

مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
11 % 

 أنثى 
مرحلة  
التعلیم  

االبتدائي:  
0 % 

مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
0 % 

الموقع الجغرافي (المناطق  
ــیــــــــة)،   الــحضــــــــــــــــر�ــــــــة/الــر�ــف
الســـیاقات اإلنســـانیة، النوع  

 االجتماعي 

المستدامة +  أهدف التنمیة  
 قاعدة البیانات
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 3خط األساس  مؤشرات النواتج 
المراحل البارزة  

 )2025 ( 

الغا�ة المتوخاة  
  من األهداف 
 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)

 
 ذ�ر 

مرحلة  
التعلیم  

االبتدائي:  
9 % 

مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
21 % 

 
 ذ�ر 

مرحلة  
التعلیم  

االبتدائي:  
5 % 

مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
12 % 

 
 ذ�ر 

مرحلة  
التعلیم  

االبتدائي:  
0 % 

مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
0 % 

ــبة المئو�ة   5- 2 ــبة المئو�ة للبلدان التي تكون فیها النســـــــ النســـــــ
لإلنفاق على التعلیم على الصــعید الوطني المســتفیدة منه أكثر 

ــًا فوق   ــندوق التعلیم ال ینتظر، في المائة    15الفئات تهمیشـ (صـ
 الشراكة العالمیة من أجل التعلیم، الیونسكو، البنك الدولي) 

 قاعدة بیانات الیونیسف الموقع الجغرافي  % 100 % 66 % 38

ــبة المئو�ة للبلدان التي یبلغ فیها أكثر من   6- 2 في    60النســـــــــــ
المــائــة من األطفــال المســـــــــــــــتوى األدنى من الكفــاءة في القراءة  

ــكو،  والر�اضـــــــیات   (الشـــــــراكة العالمیة من أجل التعلیم، الیونســـــ
 البنك الدولي) 

المراجل  
الدراسیة  
المبّكرة:  

35 % 
نها�ة  

المرحلة  
االبتدائیة:  

28 % 

المراجل  
الدراسیة  
المبّكرة:  

64 % 
نها�ة  
المرحلة  
االبتدائیة:  

60 % 

المراجل  
الدراسیة  
المبّكرة:  

100 % 
نها�ة  

المرحلة  
االبتدائیة:  

100 % 

مرحلــــــة  الجغرافي،  الموقع 
 التعلیم 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات
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 3خط األساس  مؤشرات النواتج 
المراحل البارزة  

 )2025 ( 

الغا�ة المتوخاة  
  من األهداف 
 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)

نها�ة  
مرحلة  
التعلیم  

التكمیلي:  
17 % 

نها�ة  
مرحلة  
التعلیم  
التكمیلي:  

54 % 

�ة مرحلة  نها 
التعلیم  

التكمیلي:  
100 % 

النسبة المئو�ة للشباب الذین لیست لدیهم فرص عمل أو  7- 2
من مؤشـرات أهداف التنمیة    1- 6- 8تعلیم أو تدر�ب (المؤشـر  

ــتــدامــة)   (منظمــة العمــل الــدولیــة، برنــامج األمم المتحــدة  المســـــــــــــ
 اإلنمائي، الیونسكو، البنك الدولي) 

الـجـغـرافي،   % 0 % 15 % 27 الـمـوقـع  الـعـمـر، 
الســـیاقات اإلنســـانیة، النوع  

 االجتماعي 

أهدف التنمیة المستدامة +  
 قاعدة البیانات

(الیونســـــــــــكو، البنك  مؤشـــــــــــر االســـــــــــتعداد للتعّلم عن �عد   8- 2
 الدولي) 

 قاعدة بیانات الیونیسف الموقع الجغرافي  غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح 

 المؤشرات (المخرجات) على مستوى مجال النتائج   .2

 مؤشرات المخرجات 
خط  
 األساس 

العام   المراحل البارزة 
المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2025

 الوصول إلى فرص التعّلم الجید 

 ذلك في السیاقات اإلنسانیة والهّشة : ُسُبل النفاذ المنصف والشامل إلى فرص التعّلم، �ما في  1مجال النتائج  
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 مؤشرات المخرجات 
خط  
 األساس 

العام   المراحل البارزة 
المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2025

النســبة المئو�ة للبلدان التي لدیها نظام شــامل   1- 1- 2
(الشـــراكة العالمیة  ومنصـــف للوصـــول إلى فرص التعّلم  

 من أجل التعلیم، الیونسكو، البنك الدولي) 

الســــــــــیاقات اإلنســــــــــانیة،   % 65 % 59 % 55 % 49 % 46
 4حسب الُبعد 

 المكاتب الُقطر�ة

ــا نظـــام    2- 1- 2 ــبـــة المئو�ـــة للبلـــدان التي لـــدیهـ النســـــــــــــ
تعلیمي قادر على الصـمود �مكنه أن �سـتجیب لألزمات  

(صـــندوق التعلیم ال ینتظر، الشـــراكة العالمیة  اإلنســـانیة  
 من أجل التعلیم، الیونسكو، البنك الدولي) 

الســــــــــیاقات اإلنســــــــــانیة،   % 49 % 43 % 38 % 33 % 30
 5حسب الُبعد 

 الُقطر�ةالمكاتب  

تـنـفــــــــذ   3- 1- 2 الـتـي  لـلـبـلــــــــدان  الـمـئـو�ــــــــة  الـنســــــــــــــــبــــــــة 
خطط/اســـــــــــــــتراتیجـیات قطـاع التعلیم القـائمـة على األدلة 
ــرات أهداف   ــاف وتعمیم مؤشـــ لمعالجة أوجه عدم اإلنصـــ

ــتدامة   ــراكة العالمیة من أجل التعلیم،  التنمیة المســــ (الشــــ
 الیونسكو، البنك الدولي) 

اإلنســــــــــانیة،  الســــــــــیاقات   % 63 % 59 % 55 % 50 % 48
 6حسب الُبعد 

 المكاتب الُقطر�ة

الـمـلتحقین    4- 1- 2 غــیر  والـمـراهقـین  األطـفــــــــال  عــــــــدد 
البرامج   خالل  من  التعلیم  یتلّقون  الـــــــذین  �ـــــــالمـــــــدارس 

ــندوق التعلیم ال ینتظر، المدعومة من الیونیســــــــف  (صــــــ
الشـــــــــــراكة العالمیة من أجل التعلیم، الیونســـــــــــكو، البنك  

 الدولي) 

48.6  

 ملیون 
64.5  

 ملیون 
80.7  

 ملیون 
97.3  

 ملیون 
114.1  

 ملیون 

 (تراكمي) 

ــمـــــــوقـــــــع  الـــــ اإلعــــــــاقــــــــة، 
الجغرافي، الســـــــــــــــیــاقــات  
اإلنســــــــــــــــــــانیــــــة، مرحلـــــة  
الـــــــنـــــــوع   ــیـــــــم،  ــلـــــ ــعـــــ ــتـــــ الـــــ

 االجتماعي  

 المكاتب الُقطر�ة

 التعّلم والمهارات والمشار�ة واالنخراط 

 األطفال والمراهقین، في السیاقات اإلنمائیة واإلنسانیة. : تحسین التعّلم والمهارات والمشار�ة واالنخراط لجمیع  2مجال النتائج  
 

 في مرحلة الطفولة المبكرة، واألطفال المتنقلین.تشمل األ�عاد التعلیَم الشامل لألطفال ذوي اإلعاقة، ونظام التعلیم المراعي للمنظور الجنساني من أجل الحصول على التعلیم، والتعلیم  4
 طفال والمراهقین والمعّلمین.تشمل األ�عاد البرمجیة الواعیة �المخاطر والصحة العقلیة والدعم النفسي واالجتماعي لأل 5
 لتعلیم ونظام معلومات إدارة التعلیم.تشمل األ�عاد خطط/استراتیجیات قطاع التعلیم القائمة على األدلة، وتعمیم مؤشرات أهداف التنمیة المستدامة في خطط/استراتیجیات قطاع ا 6
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 مؤشرات المخرجات 
خط  
 األساس 

العام   المراحل البارزة 
المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2025

ــبة المئو�ة للبلدان التي لدیها نظام فعال   1- 2- 2 النســــــ
(الشـــــــــــــــراكـة العـالمیـة من أجـل التعلیم،  لتنمیـة المعّلمین 

   الیونسكو، البنك الدولي) 

الســــــــــیاقات اإلنســــــــــانیة،   % 75 % 64 % 44 % 31 % 17
 7حسب الُبعد 

 الُقطر�ةالمكاتب  

ــبة المئو�ة للبلدان التي لدیها نظام فعال   2- 2- 2 النســــــ
التعلیم،  لتقییم التعّلم   ــل  أجــ ــالمیــــة من  ــة العــ (الشـــــــــــــــراكــ

 الیونسكو، البنك الدولي) 

الســــــــــیاقات اإلنســــــــــانیة،   % 67 % 61 % 52 % 42 % 39
 8حسب الُبعد 

 المكاتب الُقطر�ة

النســـــــــــبة المئو�ة للبلدان التي لدیها مشـــــــــــار�ة    3- 2- 2
فعـــالـــة من الطالب والمجتمع المحلي في نظـــام التعلیم  
(الشـــــــــراكة العالمیة من أجل التعلیم، الیونســـــــــكو، البنك  

 الدولي) 

الســــــــــیاقات اإلنســــــــــانیة،   % 76 % 66 % 63 % 55 % 53
 9حسب الُبعد 

 المكاتب الُقطر�ة

ــبة المئو�ة للبلدان التي لدیها نظام فعال   4- 2- 2 النســــــ
 (الیونسكو، البنك الدولي) لحلول التعّلم الرقمي  

 المكاتب الُقطر�ة 10حسب الُبعد  % 26 % 20 % 15 % 11 % 9

ــبـة المئو�ـة للبلـدان ذات النُّظم المراعیـة    5- 2- 2 النســـــــــــــ
للمنظور الجنســــــــــــــاني في مجال التعّلم وتنمیة المهارات  
ــامج األمم  ــل التعلیم، برنـ ــة من أجـ ــالمیـ ــة العـ (الشـــــــــــــــراكـ

 المتحدة اإلنمائي، الیونسكو، البنك الدولي) 

 المكاتب الُقطر�ة 11حسب الُبعد  % 78 % 69 % 61 % 50 % 41

 
 تشمل األ�عاد تنمیة المعّلمین والتعلیم. 7
 صول الدراسیة والتقییمات الوطنیة الواسعة النطاق (�ما في ذلك االستعداد لاللتحاق �المدرسة) واالختبارات.تشمل األ�عاد تقییم الف 8
 لمحلیة.حیاتهم ومدارسهم ومجتمعاتهم اتشمل األ�عاد المشاَركة االجتماعیة ومشاَركة الطالب، �ما في ذلك التدابیر الرامیة إلى إشراك المراهقین في القرارات التي تؤثر على  9

 تشمل األ�عاد الحلول العالمیة، واألجهزة، و�سر التكلفة، واالتصال اإللكتروني، و�شراك الشباب. 10
 تشمل األ�عاد نظم التعلیم والتعّلم المراعیة للمنظور الجنساني وتنمیة المهارات على قدم المساواة بین الجنسین. 11
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 مؤشرات المخرجات 
خط  
 األساس 

العام   المراحل البارزة 
المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2025

النســـــــــبة المئو�ة للبلدان التي تضـــــــــفي الطا�ع    6- 2- 2
المؤســــــــــــســــــــــــي على تنمیة المهارات الكلیة لدعم التعّلم،  
والتمكین الشـــــــــخصـــــــــي، واالســـــــــتدامة البیئیة، والمواطنة  
النشـــطة، والتماســك االجتماعي و/أو القابلیة للتوظیف،  

(برنــامج األمم المتحــدة اإلنمــائي،  وتنظیم المشـــــــــــــــــار�ع  
 حدة للبیئة، الیونسكو) برنامج األمم المت 

 المكاتب الُقطر�ة 12حسب الُبعد  % 42 % 33 % 29 % 22 % 21

عــدد األطفــال الــذین تلّقوا مواد تعلیمیــة فرد�ــة    7- 2- 2
(الشـــــــــراكة  من خالل البرامج المدعومة من الیونیســـــــــف  

 العالمیة من أجل التعلیم، الیونسكو، البنك الدولي) 

42.1  

 ملیون 
57.0  

 ملیون 
68.8  

 ملیون 
80.6  

 ملیون 
91.4  

 ملیون 

 (تراكمي) 

ــمـــــــوقـــــــع  الـــــ اإلعــــــــاقــــــــة، 
الجغرافي، الســـــــــــــــیــاقــات  
ــنــوع   ال ــانــیــــــــة،  اإلنســــــــــــــــــــ

 االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة

عدد األطفال الذین �حصلون على التعلیم من    8- 2- 2
خالل المنصــــــــــــــات الرقمیة من خالل البرامج المدعومة  

 (الیونسكو، البنك الدولي) من الیونیسف  

63.1  

 ملیون 
84.4  

 ملیون 
105.7  

 ملیون 
127.1  

 ملیون 
148.6  

 ملیون 

 (تراكمي) 

ــمـــــــوقـــــــع  الـــــ اإلعــــــــاقــــــــة، 
ــنــــــوع   الــــ ــرافــــــي،  ــغــــ ــجــــ الــــ

 االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة

عدد لجان اإلدارة المدرســیة التي جرى تطو�ر   9- 2- 2
 قدراتها من خالل البرامج المدعومة من الیونیسف 

586  85 156000 232000 314000 402000 

 (تراكمي) 
 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي 

عدد المراهقین والشـــباب الذین �شـــار�ون في    10- 2- 2
مبـــادرات المشـــــــــــــــــار�ــة المـــدنیــة أو �قودونهـــا من خالل 

 (الیونسكو) البرامج المدعومة من الیونیسف  

19.6  

 ملیون 
20.1  

 ملیون 
21.4  

 ملیون 
23.2  

 ملیون 
25.3  

 ملیون 
ــع   ــوقـــــ الـــــــمـــــ الـــــــعـــــــمـــــــر، 
الجغرافي، الســـــــــــــــیــاقــات  
ــنــوع   ال ــانــیــــــــة،  اإلنســــــــــــــــــــ

 االجتماعي 

 ُقطر�ةالمكاتب ال 

 
 لیم الوطني/التدر�ب واالستجا�ة لبرامج المهارات لتلبیة طلبات سوق العمل.تشمل األ�عاد تعمیم تنمیة المهارات في نظام التع 12
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 : �ّل طفل، �ما في ذلك المراهقین، محمي من العنف، واالستغالل، واالنتهاك، واإلهمال، والممارسات الضارة 3المجال المستهدف   . د 

 المؤشرات (النواتج) على مستوى المجال المستهدف  .1

 13خط األساس  مؤشرات النواتج 
المراحل البارزة  

 )2025 ( 

الغا�ة المتوخاة  
  من األهداف 
 وسائل التحقق    فئات التصنیف  (2030)

النســــــــــــــبة المئو�ة للفتیات والفتیان الذین تتراوح أعمارهم   1- 3
عامًا ممن ســــــبق لهن التعّرض ألي عنف قائم   17و   15بین 

على النوع االجتماعي واْلتَمســــــن المســــــاعدة من أحد المهنیین  
ــنــدوق األمم المتحــدة   (برنــامج األمم المتحــدة اإلنمــائي، صـــــــــــــ

 لصحة العالمیة) للسكان، هیئة األمم المتحدة للمرأة، منظمة ا 

 % 4أنثى:  
ذ�ر: غیر  

 متاح 

 % 5أنثى:  
ذ�ر: غیر  

 متاح 

 % 6أنثى:  
ذ�ر: غیر  

 متاح 

ــیـــــــاقـــــــات   الســـــــــــــ اإلعـــــــاقـــــــة، 
 اإلنسانیة، النوع االجتماعي 

 قاعدة بیانات الیونیسف

ــبـة المئوـ�ة لألمهـات (أو مقـدمي الرعـاـ�ة األولـیة)   2- 3 النســـــــــــــ
الذین �عتقدون أن العقاب البدني ضـــــــــروري لتنشـــــــــئة األطفال  

 (منظمة الصحة العالمیة) وتعلیمهم  

 قاعدة بیانات الیونیسف الموقع الجغرافي  % 19 % 26 % 31

النســــــــــــــبة المئو�ة للفتیات والفتیان الذین تتراوح أعمارهم   3- 3
عامًا مّمن یَر�ن أن للزوج مبرراته في ضــــــــــرب    19و   15بین 

(صندوق زوجته لسبب واحد على األقل من األسباب المحددة  
ــكـان، هیئـة األمم المتحـدة للمرأة، منظمـة   األمم المتحـدة للســـــــــــــ

 الصحة العالمیة) 

 % 36أنثى:  
 % 35ذ�ر:  

 % 27أنثى:  
 % 25ذ�ر:  

 % 15أنثى:  
 % 14ذ�ر:  

 قاعدة بیانات الیونیسف النوع االجتماعي 

  13النســــــــــبة المئو�ة للطالب الذین تتراوح أعمارهم بین  4- 3
عامًا مّمن أفادوا �أنهم تعّرضــــوا للتنمر في یوم واحد أو   15و 

(الیونســكو، منظمة الصــحة أكثر في األ�ام الثالثین الماضــیة  
 العالمیة) 

 قاعدة بیانات الیونیسف النوع االجتماعي  % 29 % 33 % 36

 
 .أو أحدث البيانات املتاحة 2021 13
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ــعین   5- 3 ــبة المئو�ة لألطفال المخالفین للقانون الخاضــــ النســــ
ــدبیر غیر احتجــازي   (مكتــب األمم المتحــدة  ألمر تحو�ــل أو ت

 المعني �المخدرات والجر�مة) 

العمر، نوع التـــدخـــل، النوع   % 73 % 58 % 46
 االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة

النســــــــــــــبة المئو�ة لألطفال في مجال الرعا�ة األســــــــــــــر�ة  6- 3
ــكـــال الرعـــا�ـــة البـــدیلــة  لمجموع   عـــدد األطفـــال في جمیع أشـــــــــــــ

ــمیة   ــیة األمم المتحدة  الرســــــــ (المنظمة الدولیة للهجرة، مفوضــــــــ
 لشؤون الالجئین) 

الــنــوع   % 33 % 30 % 27 اإلعــــــــاقــــــــة،  الــعــمــر، 
االجتماعي، وضـــع الهجرة،  

 السیاقات اإلنسانیة 

 المكاتب الُقطر�ة

ــغیل المتبادل بین   7- 3 عدد البلدان التي تتمتع �قابلیة التشـــــــــــ
النظام الصـــــــــحي ونظام التســـــــــجیل المدني لتیســـــــــیر تســـــــــجیل  

(إدارة الشـؤون االقتصـاد�ة واالجتماعیة، برنامج األمم  الموالید  
المتحدة اإلنمائي، صــندوق األمم المتحدة للســكان، المفوضــیة  

ــؤون الالجئین،   ــامیة لألمم المتحدة لشـــــــ منظمة الصـــــــــحة  الســـــــ
 العالمیة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  81 66 54

ــة    8- 3 ــلیم واإلحــال عــدد البلــدان التي تتتّبع معلومــات التســـــــــــــ
المتعلقة �الصــحة العقلیة وخدمات الدعم النفســي واالجتماعي  

 (الیونسكو، منظمة الصحة العالمیة) لألطفال والمراهقین  

الجغرافي، السـیاقات  الموقع   48 34 23
 اإلنسانیة 

 المكاتب الُقطر�ة

النســـــبة المئو�ة للفتیات والفتیان والنســـــاء والرجال الذین   9- 3
عـامـًا مّمن �عتقـدون أنـه ینبغي   49و   15تتراوح أعمـارهم بین  

ــلیة األنثو�ة  ــاء التناســ ــو�ه األعضــ ــاء على تشــ ــندوق  القضــ (صــ
 األمم المتحدة للسكان، هیئة األمم المتحدة للمرأة) 

 % 69أنثى:  
 % 64ذ�ر:  

 % 77أنثى:  
 % 71ذ�ر:  

 % 88  أنثى: 
 % 81ذ�ر:  

أهدف التنمیة المستدامة +   العمر، النوع االجتماعي  
 قاعدة البیانات
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 المؤشرات (المخرجات) على مستوى مجال النتائج   .2

 خط األساس  مؤشرات المخرجات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2025

 واالستغالل، واالنتهاك، واإلهمال الحما�ة من العنف،  

 : حما�ة األطفال، �من فیهم األطفال المتضرر�ن من األزمات اإلنسانیة، من العنف، واالستغالل، واالنتهاك، واإلهمال. 1مجال النتائج  

تشـــــــــــــــر�عي   1- 1- 3 إطـــــار  لـــــدیهـــــا  التي  البلـــــدان  عـــــدد 
 وسیاساتي من أجل: 

 لألطفال (أ) القضاء على العقو�ة البدنیة  
ــیْین لألطفال (�ما  (ب) إنهاء االســـتغالل واالنتهاك الجنسـ

 في ذلك استخدام التكنولوجیا)  
ــكال عمل األطفال   ــوأ أشــــ ــاء على أســــ (منظمة (ج) القضــــ

العمل الدولیة، االتحاد الدولي لالتصــــــاالت، مكتب األمم 
 المتحدة المعني �المخدرات والجر�مة) 

 48(أ)  

 29(ب)  

 58(ج)  

 50(أ)  

 32(ب)  

 60(ج)  

 52(أ)  

 36(ب)  

 63(ج)  

 54(أ)  

 40(ب)  

 66(ج)  

 57(أ)  

 44(ب)  

 69(ج)  

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي 

عــدد األمهــات واآل�ــاء ومقــدمي الرعــا�ــة الــذین    2- 1- 3
أمكن الوصـــــول إلیهم من خالل برامج رعا�ة الوالدین من  

(منظمة الصـــــحة  خالل البرامج المدعومة من الیونیســـــف  
 العالمیة 

3.0  

 ملیون 
3.4  

 ملیون 
نـوع   ملیون   5.1 ملیون   4.5 ملیون   4.0 االجـتـمــــــــاعـي،  الـنـوع 

 التدخل 
 المكاتب الُقطر�ة

عدد األطفال الذین تعرضــوا للعنف واالســتغالل    3- 1- 3
واالنتهاك واإلهمال مّمن وصـلت إلیهم الخدمات الصـحیة 
أو خــدمــات العمــل االجتمــاعي أو خــدمــات العــدالــة/إنفــاذ  
الیونیســـــــــــــــف   البرامج المــــدعومــــة من  القــــانون من خالل 
ــامیـة لألمم  ــیـة الســـــــــــــ (المنظمـة الـدولیـة للهجرة، المفوضـــــــــــــ

4.4  

 ملیون 
4.9  

 ملیون 
الهجرة،   ملیون   6.6 ملیون   5.9 ملیون   5.4 وضـــــــــــــــع  العمر، 

ــیـــــاقـــــات   الســـــــــــــ اإلعـــــاقـــــة، 
اإلنســــــــــــانیة، نوع التدخل،  

 النوع االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة



 

 

 
E

/IC
E

F/2022/11 

22-07696 
34/69  

 خط األساس  مؤشرات المخرجات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2025

جئین، مكتب األمم المتحدة المعني  المتحدة لشــــــــــــؤون الال 
 �المخدرات والجر�مة، منظمة الصحة العالمیة) 

ـــبة المئوـ�ة للبلـدان التي تشـــــــــــــــهـد نزاعات   4- 1- 3 النســـــــــــــ
ولدیها نظام لتوثیق وتحلیل واســـــــــــتخدام البیانات المتعلقة  
�االنتهاكات الجســیمة لحقوق الطفل/االنتهاكات الجســیمة  
ــتجـــا�ـــة   ــا�ـــة واالســـــــــــــ األخرى لحقوق الطفـــل ألغراض الوقـ
(المنظمة الدولیة للهجرة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  

عملیات الســــــــــالم التا�عة لألمم المتحدة، إدارة األمم   إدارة 
المتحدة للشؤون السیاسیة وشؤون بناء السالم، المفوضیة  
الســامیة لألمم المتحدة لشــؤون الالجئین، منظمة الصــحة  

 العالمیة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  % 76 % 76 % 72 % 66 % 62

النسـبة المئو�ة للفتیات والفتیان الذین تسـتهدفهم   5- 1- 3
الیونیســــــــف مّمن انفصــــــــلوا عن قوة أو مجموعة مســــــــلحة 

(منظمة وتلّقوا الدعم في مجال الحما�ة أو إعادة اإلدماج  
األغذ�ة والزراعة، منظمة العمل الدولیة، المنظمة الدولیة  

ــائي، إدارة عملیـــ  ــدة اإلنمـ ــامج األمم المتحـ ات  للهجرة، برنـ
ــؤون  ــامیة لألمم المتحدة لشــــــــ ــیة الســــــــ ــالم، المفوضــــــــ الســــــــ
ــالمخــــــدرات   �ــــ المعني  ــدة  المتحــــ األمم  مكتــــــب  الالجئین، 

 والجر�مة، منظمة الصحة العالمیة) 

العمر، النوع االجتمـاعي،   % 71 % 68 % 65 % 62 % 59
 وضع الهجرة 

 المكاتب الُقطر�ة

النسـبة المئو�ة للفتیات والفتیان الذین تسـتهدفهم   6- 1- 3
ــیة  الیونیســـــف في المناطق المتضـــــررة من األلغام األرضـــ
ــلحة المتفجرة مّمن تلّقوا تدخالت الوقا�ة   وغیرها من األســــ

86 %   ≤   %80   ≤   %80   ≤   %80   ≤   %80 العمر، اإلعاقة، السیاقات   
اإلنســــــــــــانیة، نوع التدخل،  

 النوع االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة
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 خط األساس  مؤشرات المخرجات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2025

(المنظمة الدولیة  و/أو مســــــــــــاعدة الناجین ذات الصــــــــــــلة  
للهجرة، مفوضـیة األمم المتحدة السـامیة لحقوق اإلنسـان،  

ـنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي، إدارة عملـیات الســـــــــــــــالم،  بر 
المفوضــیة الســامیة لألمم المتحدة لشــؤون الالجئین، دائرة  
األمم المتحـدة لإلجراءات المتعلقـة �ـاأللغـام، مكتـب األمم 
المتحدة لتنســـیق الشـــؤون اإلنســـانیة، مكتب األمم المتحدة  

 لشؤون نزع السالح) 

ــاء والفتیات والفتیان الذین    7- 1- 3 ــبة المئو�ة للنســــ النســــ
ــانیة مّمن تلّقوا   ــیاقات اإلنســ ــتهدفهم الیونیســــف في الســ تســ
تدخالت للتخفیف من المخاطر والوقا�ة و/أو االســـــتجا�ة  
للتصــــــدي للعنف الجنســــــاني من خالل البرامج المدعومة  

(المنظمـة الـدولیـة للهجرة، برنـامج األمم من الیونیســـــــــــــــف 
ــكان، هیئة المتح  ــندوق األمم المتحدة للســ دة اإلنمائي، صــ

األمم المتحدة للمرأة، مفوضـــــــــــــیة األمم المتحدة لشـــــــــــــؤون  
 الالجئین، منظمة الصحة العالمیة) 

103 %   ≤   %90   ≤   %90   ≤   %90   ≤   %90 نــوع    اإلعــــــــاقــــــــة،  الــعــمــر، 
 التدخل، النوع االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة

بُـل    8- 1- 3 ــُ عـدد األطفـال والبـالغین الـذین تتـاح لهم ســـــــــــــ
النفـاذ إلى قـناة مـأموـنة و�مكنهم الوصـــــــــــــــول إلیهـا لإلبالغ  
عن االســــــتغالل واالنتهاك الجنســــــیْین من جانب العاملین  
في المجال اإلنســــــــاني أو التنمیة أو الحما�ة و/أو غیرهم  
ــاعــــدة إلى الفئــــات   العــــاملین الــــذین �قــــّدمون المســــــــــــــــ من 

ــكانی  ــیة ة المتضـــــررة  الســـ (المنظمة الدولیة للهجرة، مفوضـــ
األمم المتحدة الســـــــــــامیة لحقوق اإلنســـــــــــان، برنامج األمم 

61.2  

 ملیون 
61.6  

 ملیون 
64.9  

 ملیون 
68.3  

 ملیون 
71.9  

 ملیون 
ــیــــــــاقــــــــات   الســـــــــــــــ ــمـــر،  الـــعـ
ــنـــــوع  الـــ ــیــــــــة،  ــانـــ اإلنســــــــــــــــــــ

 االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة
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 المراحل البارزة 
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 2024 2023 2022 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2025

ــكـان،   ــنـدوق األمم المتحـدة للســـــــــــــ المتحـدة اإلنمـائي، صـــــــــــــ
المفوضــیة الســامیة لألمم المتحدة لشــؤون الالجئین، هیئة 
لتنســـــــــــــــیق   المتحــــدة  األمم  للمرأة، مكتــــب  المتحــــدة  األمم 

 الشؤون اإلنسانیة) 

 تعز�ز الرعا�ة والصحة العقلیة والرفاهة النفسیة واالجتماعیة والعدالة 

 األزمات اإلنسانیة، من تعز�ز الرعا�ة والصحة العقلیة والرفاهة النفسیة واالجتماعیة والعدالة. : استفادة األطفال، �من فیهم األطفال المتضرر�ن من  2مجال النتائج  

عدد البلدان التي لدیها ُنُظم عدالة متخصــــصــــة   1- 2- 3
ــیــة األمم المتحــدة الســــــــــــــــامیــة لحقوق  لألطفــال   (مفوضـــــــــــــ

المتحــــدة المعني �ــــالمخــــدرات   األمم  ــان، مكتــــب  اإلنســــــــــــــــ
 والجر�مة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  37 33 30 27 24

عدد البلدان التي لدیها سـیاسـات و�رامج وآلیات   2- 2- 3
لمنع انفصـال األسـرة وتعز�ز الرعا�ة البدیلة األسـر�ة، �ما 
ــى مع المبادئ التوجیهیة للرعا�ة البدیلة لألطفال   یتماشـــــــــــ

(المنظمة الدولیة للهجرة، المفوضیة السامیة    2009لعام 
ة  لألمم المتحـدة لشـــــــــــــــؤون الالجئین، مكتـب األمم المتحـد 

 المعني �المخدرات والجر�مة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  53 50 47 44 41

عـــدد البلـــدان التي لـــدیهـــا نظم مكتملـــة لحمـــا�ــة   3- 2- 3
 الطفل 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  8 4 3 2 1

عدد البلدان لدیها نظام ضــمان جودة في مجال   4- 2- 3
 الخدمة االجتماعیة 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  47 45 43 41 40
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 المراحل البارزة 
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 2024 2023 2022 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2025

ــًا    5- 2- 3 عــدد البلــدان التي لــدیهــا خــدمــة متــاحــة مجــان
وشــــــــــاملة لتســــــــــجیل الموالید في إطار التســــــــــجیل المدني  
واإلحصــاءات الحیو�ة، وفقًا للمعاییر وأفضــل الممارسـات  

(إدارة الشـــــؤون االقتصـــــاد�ة واالجتماعیة، برنامج  الدولیة  
ــندوق األمم المتحدة للســـكان،   األمم المتحدة اإلنمائي، صـ

ــی  ــامیة لألمم المتحدة لشــــــــــؤون الالجئین،  المفوضــــــــ ة الســــــــ
 منظمة الصحة العالمیة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  64 56 53 50 47

النسـبة المئو�ة للفتیات والفتیان الذین تسـتهدفهم   6- 2- 3
الیونیســــف غیر المصــــحو�ین والمنفصــــلین عن ذو�هم في  
الســــــــــیاقات اإلنســــــــــانیة مّمن تلقوا الرعا�ة البدیلة و/أو ُلمَّ 

(المنظمة الدولیة للهجرة، برنامج األمم المتحدة  شـــــــــــــمُلهم  
اإلنمائي، المفوضـــــــــــیة الســـــــــــامیة لألمم المتحدة لشــــــــــؤون  

 الالجئین) 

الهجرة،   %80   ≥  %80   ≥  %80   ≥  %80   ≥  % 123 وضـــــــــــــــع  العمر، 
الــــــــــــنــــــــــــوع   اإلعــــــــــــاقــــــــــــة، 
وضـــــــــــــــــع  االجـــتـــمــــــــاعـــي، 
ــفــــــــال   ــف/األطــــ ــیــــ ــوظــــ ــتــــ الــــ
ــات   ــاعـــ �ـــــالجمـــ المرتبطین 

 والقوى المسلحة 

 المكاتب الُقطر�ة

عدد األطفال والمراهقین واآل�اء ومقدمي الرعا�ة    7- 2- 3
الذین تســـــــتهدفهم الیونیســـــــف مّمن تلّقوا خدمات الصـــــــحة  
العقلیة وخدمات الدعم النفســـــي االجتماعي على مســـــتوى  

 (الیونسكو، منظمة الصحة العالمیة) المجتمعات المحلیة  

12.0  

 ملیون 
12.6  

 ملیون 
13.3  

 ملیون 
13.9  

 ملیون 
العمر، اإلعاقة، السیاقات   ملیون   14.5

اإلنســــــــــــانیة، نوع التدخل،  
الــنــوع   الــهــجــرة،  ــع  وضــــــــــــــ

 االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة

النسـبة المئو�ة للفتیات والفتیان الذین تسـتهدفهم   8- 2- 3
الیونیسـف في السـیاقات اإلنسـانیة مّمن تلّقوا إدارة حاالت  

ــدولیــة للهجرة، برنــامج األمم المتحــدة  إفراد�ــة   (المنظمــة ال
اإلنمائي، المفوضـــــــــــیة الســـــــــــامیة لألمم المتحدة لشــــــــــؤون  

 الالجئین) 

ــع العمر، اإل  %80   ≥  %80   ≥  %80   ≥  %80   ≥  % 79 عاقة، وضــــــــــــ
 الهجرة، النوع االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة
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 منع الممارسات الضارة 

 : استفادة األطفال، �من فیهم األطفال المتضرر�ن من األزمات اإلنسانیة، من منع الممارسات الضارة. 3مجال النتائج  

عـدد الفتیــات والنســــــــــــــــاء الالتي یتلّقین خـدمـات   1- 3- 3
الوقا�ة والحما�ة من تشــــو�ه األعضــــاء التناســــلیة األنثو�ة 

(صــــــــــــندوق  من خالل البرامج المدعومة من الیونیســــــــــــف  
 األمم المتحدة للسكان، هیئة األمم المتحدة للمرأة) 

العمر، اإلعاقة، السیاقات   259000 234000 209000 184000 159000
 نسانیة، نوع التدخل اإل 

 المكاتب الُقطر�ة

عدد األشـــــــــــــخاص الذین �شـــــــــــــار�ون من خالل   2- 3- 3
منصــــــــــــات مجتمعیة في حوار یرمي إلى القضــــــــــــاء على  
األعراف والممارســــــــات االجتماعیة والجنســــــــانیة التمییز�ة  
والضـــــــــــــــارة التي تؤثر على الفتـیات والنســـــــــــــــاء من خالل 

(برنامج األمم المتحدة  البرامج المدعومة من الیونیســـــــــــف  
حدة للســــــــــكان، هیئة األمم اإلنمائي، صــــــــــندوق األمم المت 

   المتحدة للمرأة) 

22.3  

 ملیون 
22.8  

 ملیون 
23.2  

 ملیون 
23.5  

 ملیون 
السـیاقات اإلنسـانیة، النوع   ملیون   23.9

 االجتماعي 
 المكاتب الُقطر�ة

ــا�ـــــة    3- 3 وقـــ تـــــدخالت  یتلّقین  الالتي  المراهقـــــات  عـــــدد 
ــدي لزواج األطفــــال من خالل البرامج   ورعــــا�ــــة للتصــــــــــــــــ

(صندوق األمم المتحدة للسكان،  المدعومة من الیونیسف  
 هیئة األمم المتحدة للمرأة) 

7.6  

 ملیون 
9.3  

 ملیون 
11.5  

 ملیون 
14.1  

 ملیون 
العمر، اإلعاقة، السیاقات   ملیون   17.4

 اإلنسانیة، نوع التدخل 
 المكاتب الُقطر�ة

عدد البلدان التي تنّفذ خططًا أو اســـــــــتراتیجیات    4- 3- 3
عمـل قـائمـة على األدلـة ومحـددة التكلفـة وممولـة مع أطر 

ــندوق األمم للرصــــــــــــد والتقییم إلنهاء زواج األطفال   (صــــــــــ
 المتحدة للسكان، وهیئة األمم المتحدة للمرأة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  41 38 35 34 32
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: ُسُبل نفاذ �ّل طفل، �ما في ذلك المراهقین، إلى خدمات و�مدادات المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة المأمونة  4المجال المستهدف   . ه 
 والمنصفة، والعیش في مناخ و�یئة یتسمان �األمان واالستدامة. 

 المجال المستهدف المؤشرات (النواتج) على مستوى   .1

 ) 2025المراحل البارزة (  14خط األساس  مؤشرات النواتج 
الغا�ة المتوخاة من  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)  األهداف 

 نسبة السكان الذین �ستخدمون على األقل:   1- 4
 خدمات میاه الشرب األساسیة ) أ ( 
 خدمات الصرف الصحي األساسیة  ) ب ( 
 خدمات النظافة الصحیة األساسیة   ) ج ( 

(المفوضــــــیة الســــــامیة لألمم المتحدة لشــــــؤون الالجئین،  
 منظمة الصحة العالمیة، البنك الدولي) 

 % 88(أ)  

 % 75(ب)  

 % 70(ج)  

 % 94(أ)  

 % 88(ب)  

 % 85(ج)  

 % 100(أ)  

 % 100(ب)  

 % 100(ج)  

ــغــــــرافــــــي،   الــــــجــــ ــمــــــوقــــــع  الــــ
 السیاقات اإلنسانیة 

قاعدة البیانات العالمیة  
ج الرصد المشترك  لبرنام 

بین منظمة الصحة العالمیة  
 والیونیسف

 نسبة المدارس التي لدیها:    2- 4
 خدمات میاه الشرب األساسیة ) أ ( 
 خدمات الصرف الصحي األساسیة  ) ب ( 
 خدمات النظافة الصحیة األساسیة   ) ج ( 

(المفوضــــــیة الســــــامیة لألمم المتحدة لشــــــؤون الالجئین،  
 منظمة الصحة العالمیة، البنك الدولي) 

 % 63(أ)  

 % 60(ب)  

 % 50(ج)  

 % 82(أ)  

 % 80(ب)  

 % 75(ج)  

 % 100(أ)  

 % 100(ب)  

 % 100(ج)  

ــغــــــرافــــــي،   الــــــجــــ ــمــــــوقــــــع  الــــ
ــانـیة،   ــیـاقـات اإلنســـــــــــــ الســـــــــــــ

 مرحلة التعلیم 

قاعدة البیانات العالمیة  
لبرنامج الرصد المشترك  
بین منظمة الصحة العالمیة  
 والیونیسف

 نسبة َمرافق الرعا�ة الصحیة التي لدیها   3- 4
 المیاه األساسیةخدمات   ) أ ( 
 خدمات الصرف الصحي األساسیة   ) ب ( 
 خدمات النظافة الصحیة األساسیة   ) ج ( 
 الخدمات األساسیة إلدارة النفا�ات ) د ( 

 % 76(أ)  

 (ب) غیر متاح 

 % 42(ج)  

 (د) غیر متاح 

 (هـ) غیر متاح 

 % 88(أ)  

 (ب) غیر متاح 

 % 71(ج)  

 (د) غیر متاح 

 (هـ) غیر متاح 

 % 100(أ)  

 % 100(ب)  

 % 100(ج)  

 % 100(د)  

 % 100(هـ)  

ــغــــــرافــــــي،   الــــــجــــ ــمــــــوقــــــع  الــــ
الســــــیاقات اإلنســــــانیة، نوع  

 المرفق 

قاعدة البیانات العالمیة  
المشترك  لبرنامج الرصد  

بین منظمة الصحة العالمیة  
 والیونیسف

 
 .أو أحدث البيانات املتاحة 2021 14
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 ) 2025المراحل البارزة (  14خط األساس  مؤشرات النواتج 
الغا�ة المتوخاة من  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)  األهداف 

 خدمات التنظیف البیئي األساسیة   ) ه ( 
(برنامج األمم المتحدة للبیئة، المفوضــیة الســامیة لألمم 
ــحة العالمیة،   ــؤون الالجئین، منظمة الصــــــــ المتحدة لشــــــــ

 البنك الدولي) 

نسـبة النسـاء والفتیات الالتي تتراوح أعمارهن بین   4- 4
ــهر   49و  15 عامًا مّمن �ّن في فترة الطمث في األشــــــــ

ـــــــــــــ  األخیرة ولم �شار�ن في العمل أو المدرسة أو   12الـ
األنشـــــــطة االجتماعیة األخرى في خالل فترة الســـــــنوات  

ــامیة لألمم المتحدة لشــــــــــؤون األخیرة   ــیة الســــــــ (المفوضــــــــ
لصـــــــــــــحة العالمیة، صـــــــــــــندوق األمم  الالجئین، منظمة ا 

 المتحدة للسكان، هیئة األمم المتحدة للمرأة) 

الموقع   غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  اإلعــــــاقــــــة،  العمر، 
(الــــمــــنــــــــاطــــق   الــــجــــغــــرافــــي 

 الحضر�ة/الر�فیة 

قاعدة البیانات العالمیة  
لبرنامج الرصد المشترك  
بین منظمة الصحة العالمیة  
 والیونیسف

ن �عیشـــــون في مناطق تعاني نســـــبة الســـــكان الذی  5- 4
(برنامج األمم  من ضـــــــــــــعف عال أو شـــــــــــــدید في المیاه  

 المتحدة للبیئة) 

قاعدة البیانات العالمیة   الموقع الجغرافي  % 8 % 11.5 % 13.5
لبرنامج الرصد المشترك  
بین منظمة الصحة العالمیة  
والیونیسف ومعهد الموارد  
 العالمیة 

ــل لبلوغ   6- 4 ــد من فجوة التمو�ـ ــدان التي تحـ ــدد البلـ عـ
غا�ات خدمات توفیر المیاه وخدمات الصــرف الصــحي  

 (منظمة الصحة العالمیة) والنظافة الصحیة للجمیع  

د الحقاً  د الحقاً  ُ�حدَّ د الحقاً  ُ�حدَّ التحلیل والتقییم العالمیان   الموقع الجغرافي  ُ�حدَّ
للصرف الصحي ومیاه  
الشرب من قبل لجنة األمم  
المتحدة المعنیة �الموارد  
 المائیة  
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 ) 2025المراحل البارزة (  14خط األساس  مؤشرات النواتج 
الغا�ة المتوخاة من  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)  األهداف 

نسـبة الوصـول إلى خدمات توفیر المیاه وخدمات  7- 4
الصــــــــــــرف الصــــــــــــحي والنظافة الصــــــــــــحیة للجمیع عبر  
ــكــان في مــا   الُخمس األغنى والُخمس األفقر من الســـــــــــــ

 یتعلق: 
 ساسي الصرف الصحي األ  ) أ ( 
 المیاه األساسیة ) ب ( 
 النظافة الصحیة األساسیة   ) ج ( 

 (منظمة الصحة العالمیة) 

 (أ) غیر متاح 
 (ب) غیر متاح 
 (ج) غیر متاح 

 (أ) غیر متاح 
 (ب) غیر متاح 
 (ج) غیر متاح 

 (أ) غیر متاح 
 (ب) غیر متاح 
 (ج) غیر متاح 

قاعدة البیانات العالمیة   الموقع الجغرافي 
لبرنامج الرصد المشترك  

منظمة الصحة العالمیة  بین  
 والیونیسف

ــیاســــــات  8- 4 ــع وتمّول وتنفذ ســــ عدد البلدان التي تضــــ
(برنـــامج  و�رامج منـــاخیـــة مراعیـــة الحتیـــاجـــات األطفـــال  

 األمم المتحدة للبیئة) 

بروتو�والت رصد اتفاقیة   الموقع الجغرافي  158 100 35
األمم المتحدة اإلطار�ة  
 �شأن تغیر المناخ 

ــتراتیجیات   9- 4 ــات واســـ ــیاســـ عدد البلدان التي لدیها ســـ
والتعــــــافي ومراعیـــــة   الكوارث  �مخــــــاطر  معنیــــــة  وخطط 
ــعــدة الوطنیــة ودون  الحتیــاجــات األطفــال على األصـــــــــــــ

القطـــــــاعیـــــــة   و/أو  المتحـــــــدة  الوطنیـــــــة  األمم  (برنـــــــامج 
األمم   ــدة للبیئــــة، هیئــــة  المتحــ ــامج األمم  ــائي، برنــ اإلنمــ

 المتحدة للمرأة) 

بروتو�والت رصد إطار   موقع الجغرافي ال  158 100 57
 سنداي 

 المؤشرات (المخرجات) على مستوى مجال النتائج   .2

 مؤشرات المخرجات 
خط  
 األساس 

العام   المراحل البارزة 
المستهدف  

2025 

  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2024 2023 2022

 والصرف الصحي والنظافة الصحیة الخدمات والممارسات المأمونة والمنصفة في مجال المیاه  
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 مؤشرات المخرجات 
خط  
 األساس 

العام   المراحل البارزة 
المستهدف  

2025 

  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2024 2023 2022

م حرمانًا : الوصـول المسـتدام إلى خدمات المیاه والصـرف الصـحي والنظافة الصـحیة المأمونة واسـتخدامها لجمیع األطفال والمراهقین، وال سـّیما أكثره 1مجال النتائج  
 والذین �عیشون في سیاقات إنسانیة وهّشة. 

عــدد األشـــــــــــــــخــاص الــذین تلّقوا على األقــل خــدمــات   1- 1- 4
ــیة من خالل البرامج المدعومة من   ــاســ ــحي األســ ــرف الصــ الصــ

(المفوضـیة السـامیة لألمم المتحدة لشـؤون الالجئین،  الیونیسـف  
 منظمة الصحة العالمیة، البنك الدولي) 

0 7.5  

 ملیون 
20.0  

 ملیون 
35.0  

 ملیون 
50.0  

 ملیون 

 (تراكمي) 

ــمــــــوقــــــع   الــــ اإلعــــــــاقــــــــة، 
ــم،  ــیـ ــلـ (اإلقـ ــي  ــرافـ ــغـ ــجـ الـ
ــاطـــــــــــــــــق   ــنـــــــــــــــ ــمـــــــــــــــ الـــــــــــــــ
الحضـر�ة/الر�فیة)، نوع  
الخدمات (التي تشـــتمل  
على خدمات الصـــــــرف 
الصــــــــــــحي القادرة على 
المنــــاخ)،   تغیر  تحمـــــل 

 النوع االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة

عدد األشـخاص الذین تلّقوا على األقل خدمات المیاه    2- 1- 4
ـــیة المـأموـنة والمـتاحة عـند  ــاســـــــــــــ الحـاجـة إلیهـا من خالل   األســـــــــــــ

(المفوضــــــــیة الســــــــامیة لألمم البرامج المدعومة من الیونیســــــــف  
المتحدة لشـــــــــــــؤون الالجئین، منظمة الصـــــــــــــحة العالمیة، البنك  

 الدولي) 

0 7.5  

 ملیون 
20.0  

 ملیون 
35.0  

 ملیون 
50.0  

 ملیون 

 (تراكمي) 

ــمــــــوقــــــع   الــــ اإلعــــــــاقــــــــة، 
ــم،  ــیـ ــلـ (اإلقـ ــي  ــرافـ ــغـ ــجـ الـ
ــاطـــــــــــــــــق   ــنـــــــــــــــ ــمـــــــــــــــ الـــــــــــــــ
ــة)،   ــة/الر�فیـ الحضـــــــــــــــر�ـ
نوع/مســــــــــتوى الخدمات  
ــتمـــــل على  تشـــــــــــــ (التي 
الصـــــــــــــــرف  خــــــــدمــــــــات 
الصــــــــــــحي القادرة على 
ــاخ،   المنــــ تغیر  تحمــــــل 
ــات   ــدمــ الخــ ومســـــــــــــــتوى 
الســـــــــــــــــا�قــة والجــدیــدة)،  

 المكاتب الُقطر�ة



 

 

E
/IC

E
F/2022/11 

 

43/69 
22-07696 

 مؤشرات المخرجات 
خط  
 األساس 

العام   المراحل البارزة 
المستهدف  

2025 

  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2024 2023 2022

ــي،   االجـــتـــمــــــــاعـ الـــنـــوع 
 السیاقات اإلنسانیة 

لقوا خدمات النظافة الصــحیة  عدد األشـــخاص الذین ت   4- 1- 3
ــیــة على األقــل من خالل البرامج المــدعومــة من   ــاســـــــــــــ األســـــــــــــــ

(المفوضـیة السـامیة لألمم المتحدة لشـؤون الالجئین،  الیونیسـف  
 منظمة الصحة العالمیة، البنك الدولي) 

0 7.5  

 ملیون 
20.0  

 ملیون 
35.0  

 ملیون 
50.0  

 ملیون 

 (تراكمي) 

ــمــــــوقــــــع   الــــ اإلعــــــــاقــــــــة، 
ــي   ــرافـ ــغـ ــجـ ــم، الـ ــیـ ــلـ (اإلقـ

ــاطـــــــــــــــــق   ــنـــــــــــــــ ــمـــــــــــــــ الـــــــــــــــ
ــة)،   ــة/الر�فیـ الحضـــــــــــــــر�ـ
ــانیة،   ــیاقات اإلنســــــ الســــــ

 النوع االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة

المیــــاه    4- 1- 4 توفیر  خـــــدمـــــات  تلقـــــت  المـــــدارس التي  عـــــدد 
وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحیة األساسیة للجمیع،  

(المفوضـیة السـامیة  من خالل البرامج المدعومة من الیونیسـف  
لألمم المتحدة لشـــــــــــــؤون الالجئین، منظمة الصـــــــــــــحة العالمیة،  

 البنك الدولي) 

0 4500 12000 21000 30000 

 (تراكمي) 
ــي  الــــ  الــــجــــغــــرافــ مــــوقــــع 

ــنــــــــاطـــق   ــمـ الـ ــم،  ــیـ ــلـ (اإلقـ
ــة)،   ــة/الر�فیـ الحضـــــــــــــــر�ـ
ــانیة،   ــیاقات اإلنســــــ الســــــ
نوع الخـدمـات (خـدمـات 
ــمــــــــل   تـــحـ عـــلـــى  قــــــــادرة 

 المناخ) 

 المكاتب الُقطر�ة

عدد مرافق الرعا�ة الصحیة التي تلقت خدمات توفیر    5- 1- 4
المیاه وخدمات الصـــرف الصـــحي والنظافة الصـــحیة األســـاســیة 

(المفوضیة  للجمیع، من خالل البرامج المدعومة من الیونیسف  
الســـــــــــامیة لألمم المتحدة لشـــــــــــؤون الالجئین، منظمة الصـــــــــــحة 

 العالمیة، البنك الدولي) 

0 250  2 6000 10500 15000 

 (تراكمي) 
ــي   الــــجــــغــــرافــ الــــمــــوقــــع 
ــنــــــــاطـــق   ــمـ الـ ــم،  ــیـ ــلـ (اإلقـ
ــة)،   ــة/الر�فیـ الحضـــــــــــــــر�ـ
ــانیة،   ــیاقات اإلنســــــ الســــــ
نوع الخـدمـات (خـدمـات 
ــمــــــــل   تـــحـ عـــلـــى  قــــــــادرة 

 المناخ) 

 المكاتب الُقطر�ة
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عدد النســــاء والمراهقات الالتي جرى الوصــــول إلیهن    6- 1- 4
ممن عولجت احتیاجاتهن الصـحیة في فترة الطمث واحتیاجات  
النظافة الصحیة الخاصة بهن من خالل البرامج المدعومة من  

(المفوضـیة السـامیة لألمم المتحدة لشـؤون الالجئین،  الیونیسـف  
 متحدة للمرأة) صندوق األمم المتحدة للسكان، هیئة األمم ال 

0 6.0  

 ملیون 
16.0  

 ملیون 
28.0  

 ملیون 
40.0  

 ملیون 

 (تراكمي) 

ــمــــــوقــــــع   الــــ اإلعــــــــاقــــــــة، 
(اإلقـــلــیــم)،   الـــجـــغـــرافـــي 

 السیاقات اإلنسانیة 

 المكاتب الُقطر�ة

عدد األشــــــخاص في الســــــیاقات اإلنســــــانیة مّمن تلّقوا    7- 1- 4
خدمات میاه الشـــــــــرب المناســـــــــبة، من خالل البرامج المدعومة  

(المنظمة الدولیة للهجرة، المفوضـــــــیة الســـــــامیة  من الیونیســـــــف  
 لألمم المتحدة لشؤون الالجئین) 

33.3  

 ملیون 
35.0  

 ملیون 
35.0  

 ملیون 
35.0  

 ملیون 
35.0  

 ملیون 
ــمــــــوقــــــع   الــــ اإلعــــــــاقــــــــة، 
ــم،  ــیـ ــلـ (اإلقـ ــي  ــرافـ ــغـ ــجـ الـ
ــاطـــــــــــــــــق   ــنـــــــــــــــ ــمـــــــــــــــ الـــــــــــــــ
ــة)،   ــة/الر�فیـ الحضـــــــــــــــر�ـ

 النوع االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة

عدد األشــــــخاص في الســــــیاقات اإلنســــــانیة مّمن تلّقوا    8- 1- 4
ــبة، من خالل البرامج   خدمات الصــــــــــــــرف الصــــــــــــــحي المناســــــــــــ

ــیة  المدعومة من الیونیســـــف   (المنظمة الدولیة للهجرة، المفوضـــ
 مم المتحدة لشؤون الالجئین) السامیة لأل 

8.4  

 ملیون 
10.0  

 ملیون 
12.0  

 ملیون 
15.0  

 ملیون 
15.0  

 ملیون 
ــمــــــوقــــــع   الــــ اإلعــــــــاقــــــــة، 
ــم،  ــیـ ــلـ (اإلقـ ــي  ــرافـ ــغـ ــجـ الـ
ــاطـــــــــــــــــق   ــنـــــــــــــــ ــمـــــــــــــــ الـــــــــــــــ
ــة)،   ــة/الر�فیـ الحضـــــــــــــــر�ـ

 النوع االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة

 نظم المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة وتمكین المجتمعات المحلیة 

ین : تعز�ز نظم المیاه والصـــــرف الصـــــحي والنظافة الصـــــحیة وتوفیر الموارد لها، وتمكین المجتمعات المحلیة من توفیر خدمات مراعیة للمســـــاواة ب 2النتائج  مجال  
ن �عیشــون في ســیاقات إنســانیة الجنســین وشــاملة للجمیع ومیســورة التكلفة ومســتدامة، من أجل تلبیة حقوق جمیع األطفال والمراهقین، وال ســّیما أكثرهم حرمانًا ومَ 

 وهّشة. 
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عـدد البلـدان التي أعـّدت ونفـّذت اســـــــــــــــتراتیجـیة وطنـیة    1- 2- 4
محددة التكالیف وشــــاملة لتمو�ل خدمات توفیر المیاه وخدمات 

 الصرف الصحي والنظافة الصحیة بدعم من الیونیسف  

الــــمــــنــــزلــــیــــــــة،   25 20 15 10 8 الــــمــــیــــــــاه 
الصـــــــــــــــرف الصـــــــــــــــحي  
الــنـــظــــــــافــــــــة  الــمـــنـــزلــي، 

المنزلیـــــة،  الصـــــــــــــــحیـــــة  
توفیر المیـــاه وخـــدمـــات 
الصـــــــــــــــرف الصـــــــــــــــحي  
والنظافة الصـــــــــحیة في  
المــدارس، توفیر المیــاه  
الصـــــــــــــــرف  وخــــــدمــــــات 
والنظــــــافــــــة   الصـــــــــــــــحي 
الصـــــــــــــــحیــــة في مرافق 

 الرعا�ة الصحیة 

 المكاتب الُقطر�ة

ــنو�ة    2- 2- 4 عدد البلدان التي ســــــجلت ز�ادة في النفقات الســــ
ــادر تعبئة األموال   والتمو�ل المختلفة الناجمة  للقطاع من مصــــــــ

 عن دعم الیونیسف 

ــئــــــــة   60 45 35 25 17 ــبــ ــعــ تــ ــادر  مصــــــــــــــــــــ
األموال/التمو�ل، المیاه  
الصـــــــــــــــرف  الـمـنـزلـیــــــــة، 
ــمــنــزلــي،   ال الصـــــــــــــــــحــي 
ــة  الصـــــــــــــــحیـــ النظـــــافـــــة 
ــاه   ــة، توفیر المیـ المنزلیـ
الصـــــــــــــــرف  وخــــــدمــــــات 
والنظــــــافــــــة   الصـــــــــــــــحي 
الصـــحیة في المدارس،  
توفیر المیـــاه وخـــدمـــات 

 المكاتب الُقطر�ة
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الصـــــــــــــــرف الصـــــــــــــــحي  
في   والنظافة الصـــــــــحیة 

 مرافق الرعا�ة الصحیة 

ــدیهــا نظم رصـــــــــــــــــد وطنیــة تــُدمج   3- 2- 4 ــدان التي ل عــدد البل
ــا�قتین، بدعم من الیونیســـف   ــنتین السـ ــتدامة في السـ (البنك  االسـ

 الدولي) 

الــــمــــنــــزلــــیــــــــة،   20 14 8 3 0 الــــمــــیــــــــاه 
الصـــــــــــــــرف الصـــــــــــــــحي  
الــنـــظــــــــافــــــــة  الــمـــنـــزلــي، 
المنزلیـــــة،   الصـــــــــــــــحیـــــة 
توفیر المیـــاه وخـــدمـــات 
الصـــــــــــــــرف الصـــــــــــــــحي  
والنظافة الصـــــــــحیة في  
المــدارس، توفیر المیــاه  
الصـــــــــــــــرف  وخــــــدمــــــات 
والنظــــــافــــــة   الصـــــــــــــــحي 
الصـــــــــــــــحیــــة في مرافق 

 الرعا�ة الصحیة 

 المكاتب الُقطر�ة

عدد البلدان التي وضـعت األسـاس المنطقي ألثر تغیر    - 2- 4
المناخ وندرة المیاه في خدمات توفیر المیاه وخدمات الصـــــرف 

(برنامج األمم المتحدة  الصــــــــــــــحي والنظافة الصــــــــــــــحیة للجمیع  
 للبیئة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  50 36 25 16 11

عـــدد البلـــدان التي تـــدمج النهج الترا�طي بین العمــل   5- 2- 4
اإلنســــــــــــاني والتنمیة والســــــــــــالم في برامج توفیر المیاه وخدمات 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  30 25 20 15 13
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 مؤشرات المخرجات 
خط  
 األساس 

العام   المراحل البارزة 
المستهدف  

2025 

  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2024 2023 2022

الصــرف الصــحي والنظافة الصــحیة للجمیع من خالل مشــار�ة  
 الفئات السكانیة المتضررة 

 الكوارث وتدهور البیئة تغیر المناخ ومخاطر  

ائج  اخ، ومخـاطر الكوارث، والـتدهور البیئي، التي تفي �حقوق 3مجـال النـت اجـات األطفـال من أجـل التصــــــــــدي لتغیر المـن ادة وتعز�ز البرامج المراعـیة الحتـی جمیع    : زـ�
 والهّشة. األطفال والمراهقین، وال سّیما أشد الفئات حرمانًا وضعفًا في السیاقات اإلنسانیة  

البلــــدان التي تنفــــذ برامج مراعیــــة الحتیــــاجــــات    1- 3- 4 عــــدد 
األطفال تعزز قدرة األطفال على تحمل تغیر المناخ والصـــمود  
التــــدهور البیئي، وتشـــــــــــــــجع  في مواجهــــة الكوارث، وتحــــد من 
ــتـدامـة البیئیـة، بـدعم من   ــة الكر�ون واالســـــــــــــ التنمیـة المنخفضـــــــــــــ

ــائ الیونیســـــــــــــــف   ــدة اإلنمـ ــامج األمم المتحـ ــامج األمم  (برنـ ي، برنـ
 المتحدة للبیئة) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  100 80 65 40 37

عدد البلدان التي ُتشــرك األطفال والمراهقین والشــباب    2- 3- 4
ــاصـــــــــــــــرة من أجــل التصـــــــــــــــــدي لتغیر المنــاخ،   في العمــل والمن
واســــــتخدام الطاقة غیر المســــــتدامة و/أو التدهور البیئي، بدعم 

 (برنامج األمم المتحدة للبیئة) من الیونیسف  

الـــــــمـــــــوقـــــــع  100 85 75 60 50 الـــــــعـــــــمـــــــر، 
الــــــنـــــوع  الــــــجــــــغــــــرافــــــي، 

 االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة

عدد البلدان التي دعمت الیونیســـــــــف فیها اســــــــــتكمال    3- 3- 4
األطر الحكومیـة للتـأهـب و/أو العمـل المبكر/االســـــــــــــــتبـاقي من  
أجـــل مراعـــاة احتیـــاجـــات األطفـــال على الصـــــــــــــــعیـــدْین الوطني  

المتحــــدة  والمحلي   األمم  ــذ�ــــة والزراعــــة، مكتــــب  األغــ (منظمــــة 
ــانیة، برنامج األمم المتحدة اإلنما  ــؤون اإلنســـــ ــیق الشـــــ ئي،  لتنســـــ

ـنوع   60 45 32 20 11 الـجـغـرافـي،  الـمـوقـع 
 المخاطر 

 المكاتب الُقطر�ة
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 مؤشرات المخرجات 
خط  
 األساس 

العام   المراحل البارزة 
المستهدف  

2025 

  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2024 2023 2022

برنـامج األمم المتحـدة للبیئـة، برنـامج األغـذ�ـة العـالمي، منظمـة  
 الصحة العالمیة) 

 الفقر. : ُسُبل نفاذ �ّل طفل، �ما في ذلك المراهقین، إلى الحما�ة االجتماعیة الشاملة والعیش متحررًا من  5المجال المستهدف   . و 

 المؤشرات (النواتج) على مستوى المجال المستهدف  .1

 15خط األساس  مؤشرات النواتج 

المراحل  
البارزة  

 )2025 ( 
الغا�ة المتوخاة من  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)  األهداف 

عدد البلدان التي أدى فیها القیاس أو التحلیل أو المشــــــورة   1- 5
ــع  ــات إلى وضـ ــیاسـ ــات و�رامج للحد من فقر  في مجال السـ ــیاسـ سـ

 األطفال 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  69 49 32

ــاســـــیة   2- 5 نســـــبة مجموع اإلنفاق الحكومي على الخدمات األســـ
من    2- أ - 1(التعلیم والصـــــــــحة والحما�ة االجتماعیة) (المؤشـــــــــر  

(منظمة العمل الدولیة،    مؤشــــــــــــــرات أهداف التنمیة المســــــــــــــتدامة) 
 الیونسكو، منظمة الصحة العالمیة) 

أهدف التنمیة المستدامة +   الموقع الجغرافي  غیر متاح  غیر متاح  %16 54
 قاعدة البیانات

اإلنفاق االجتماعي العام المراعي لمصالح الفقراء (المؤشر    3- 5
 من مؤشرات أهداف التنمیة المستدامة)   1- ب - 1

د الحقاً  أهدف التنمیة المستدامة +   الموقع الجغرافي  غیر متاح  غیر متاح  ُ�حدَّ
 قاعدة البیانات

ــبــة األطفــال المشـــــــــــــــمولین �حــدود دنیــا/نظم للحمــا�ــة    4- 5 نســـــــــــــ
من مؤشـــــــــــــــرات أهـداف التنمیة    1- 3- 1االجتمـاعـیة (المؤشـــــــــــــــر  

أهدف التنمیة المستدامة +   الموقع الجغرافي  % 100 غیر متاح  % 18.9
 قاعدة البیانات

 
 .أو أحدث البيانات املتاحة 2021 15
 وبالتايل فهي ال ُمتّثل احلالة العاملية.يف املائة من سكان العامل،  20بلداً تغطي   60مل تكن البيانات متاحة إالّ عن 16
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 15خط األساس  مؤشرات النواتج 

المراحل  
البارزة  

 )2025 ( 
الغا�ة المتوخاة من  

 وسائل التحقق  فئات التصنیف  (2030)  األهداف 

ــتـــدامـــة)   (منظمـــة العمـــل الـــدولیـــة، برنـــامج األمم المتحــدة  المســـــــــــــ
 اإلنمائي، البنك الدولي) 

عـدد البلـدان التي تتخـذ إجراءات لـدعم اإلجراءات المتخـذة    5- 5
(برنامج  في مجال الرعا�ة، من خالل ســــــیاســــــات مراعیة لألســــــرة  

 األمم المتحدة اإلنمائي) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  53 33 13

 المؤشرات (المخرجات) على مستوى مجال النتائج   .2

 مؤشرات المخرجات 
خط  
 األساس 

العام   المراحل البارزة 
المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2025

 الحد من فقر األطفال 

االسـتراتیجیات والسـیاسـات االقتصـاد�ة واالجتماعیة والقطاعیة للقضـاء على الفقر على الصـعید  : ز�ادة االلتزام �القضـاء على فقر األطفال بوصـفه جزءًا من  1مجال النتائج  
 الوطني 

ــطة القیاس واإلبالغ    1- 1- 5 ــطلع �أنشـ عدد البلدان التي تضـ
(برنامج األمم المتحدة  الروتینیة الوطنیة �شــــــــــأن فقر األطفال  

 اإلنمائي، هیئة األمم المتحدة للمرأة) 

 نقدي: 

85 

متعدد  

األ�عاد:  

70 

 نقدي: 

91 

متعدد  

األ�عاد:  

77 

نقدي:  

96 

متعدد  

األ�عاد:  

83 

نقدي:  

101 

متعدد  

األ�عاد:  

89 

نقدي:  

106 

متعدد  

األ�عاد:  

95 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي 

عدد البلدان التي ســاعدت فیها الیونیســف على تعز�ز   2- 51
ذلــــك الحمــــا�ــــة   میزانیــــات القطــــاعــــات االجتمــــاعیــــة (�مــــا في 
االجتماعیة) من أجل تحقیق اســـــــــــتثمارات أكبر وأفضـــــــــــل في 

(برنامج  األطفال، �ما في ذلك في السیاقات اإلنسانیة والهّشة  
 ة) األمم المتحدة اإلنمائي، هیئة األمم المتحدة للمرأ 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  72 69 67 66 65
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 مؤشرات المخرجات 
خط  
 األساس 

العام   المراحل البارزة 
المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2025

ــانیة    3- 1- 5 ــیاقات اإلنســـــ عدد البلدان، �ما في ذلك في الســـــ
ة، التي عززت فیها الیونیســـــــــف قدرات الحو�مة على   والهشـــــــــّ
الصـــــــــــــــعیـدْین الوطني والمحلي من أجـل الحـد من الفقر على  

(صــندوق األمم المتحدة للمشــار�ع اإلنتاجیة،  الصــعید المحلي  
 ة) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، موئل األمم المتحد 

ــغـــــرافـــــي   54 52 51 48 46 الـــــجـــ ــمـــــوقـــــع  الـــ
الــــمــــنــــــــاطــــق   ــلــــیــــم،  (اإلقــ
الحضر�ة/الر�فیة)، على  
ــعـــــــــــــیـــــــــــــدیـــــــــــْـن   الصـــــــــــــــــــــــــ

 الوطني/المحلي 

 المكاتب الُقطر�ة

عدد البلدان التي ســـــــــــــاعدت فیها الیونیســـــــــــــف على    4- 1- 5
 تعبئة موارد القطاعین العام والخاص لصالح األطفال 

 الُقطر�ةالمكاتب   الموقع الجغرافي  65 61 59 57 55

 الحصول على الحما�ة االجتماعیة الشاملة 

ت اإلنســانیة  : توســیع نطاق التغطیة وتعز�ز نظم الحما�ة االجتماعیة الشــاملة المراعیة للمنظور الجنســاني والمراعیة للصــدمات، �ما في ذلك في الســیاقا 2مجال النتائج  
   والهّشة 

اجتمـاعـیة متوســـــــــــــــطـة عـدد البلـدان ذات نظم حمـاـ�ة    1- 2- 5
منظمــة العمــل الــدولیــة، برنــامج األمم المتحــدة  القوة أو قو�ــة ( 

 اإلنمائي، البنك الدولي، برنامج األغذ�ة العالمي) 

الموقع الجغرافي، وضـع   70 65 60 57 56
 الهجرة 

 المكاتب الُقطر�ة

عــدد البلــدان التي لــدیهــا برامج للحمــا�ــة االجتمــاعیـة   2- 2- 5
ـــیة إلى تحقیق نـتائج   مراعـیة للمنظور الجنســـــــــــــــاني أو ُمفضـــــــــــــ

(منظمة العمل  تحو�لیة في مجال المســـــــــــــاواة بین الجنســـــــــــــین  
الــــدولي،   ــائي، البنــــك  ــدة اإلنمــ المتحــ ــامج األمم  الــــدولیــــة، برنــ

 برنامج األغذ�ة العالمي) 

 المكاتب الُقطر�ة جغرافي الموقع ال  40 35 30 26 22

عــدد البلــدان التي لــدیهــا برامج للحمــا�ــة االجتمــاعیـة   3- 2- 5
(منظمة العمل  الشــــاملة لمســــائل اإلعاقة بدعم من الیونیســــف  

 الُقطر�ةالمكاتب   الموقع الجغرافي  78 71 66 59 55



 

 

E
/IC

E
F/2022/11 

 

51/69 
22-07696 

 مؤشرات المخرجات 
خط  
 األساس 

العام   المراحل البارزة 
المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  فئات التصنیف  2025

الــــدولي،   ــائي، البنــــك  ــدة اإلنمــ المتحــ ــامج األمم  الــــدولیــــة، برنــ
 برنامج األغذ�ة العالمي) 

عــدد البلــدان التي لــدیهــا ُنُظم للحمــا�ــة االجتمــاعیــة،    4- 2- 5
�ما في ذلك قدرات التحو�ل النقدي، القادرة على االســــــــــــتجا�ة  

ــانیة   ــرعة لألزمات اإلنســــــ (منظمة العمل الدولیة،  �فاعلّیٍة وســــــ
ــامج   برنـــ الـــــدولي،  البنـــــك  ــائي،  اإلنمـــ ــدة  المتحـــ األمم  ــامج  برنـــ

 األغذ�ة العالمي) 

 المكاتب الُقطر�ة الموقع الجغرافي  30 26 23 20 17

عدد األســــر المعیشــــیة التي تلقت التحو�الت النقد�ة    5- 2- 5
(منظمـة العمـل  من خالل البرامج المـدعومـة من الیونیســـــــــــــــف  

الــــدولي،   ــائي، البنــــك  ــدة اإلنمــ المتحــ ــامج األمم  الــــدولیــــة، برنــ
 برنامج األغذ�ة العالمي) 

168.8  

 ملیون 
172.0  

 ملیون 
175.0  

 ملیون 
178.0  

 ملیون 
181.0  

 ملیون 
العمر، اإلعـــاقـــة، حـــالـــة 

 الهجرة 
 المكاتب الُقطر�ة

عدد األســــر المعیشــــیة التي تلقت التحو�الت النقد�ة    6- 2- 5
(المفوضـــــیة الســـــامیة لألمم المتحدة  المدعومة من الیونیســـــف 

 لشؤون الالجئین، برنامج األغذ�ة العالمي) 

2.7  

 ملیون 
  2.9 ملیون   2.8

 ملیون 
3.0  

 ملیون 
3.1  

 ملیون 
نـوع   الـجـغـرافـي،  الـمـوقـع 
الــقــطــــــــاعــــــــات   الــــــــدعــم، 
(الصـــــــــــــــحــــة، التغــــذ�ــــة،  
التعلیم، حمــا�ــة الطفــل،  
ــاه وخــــدمــــات   المیــ توفیر 
ــحـي   الصـــــــــــــ الصـــــــــــــــرف 
والنظــافــة الصـــــــــــــــحیــة)،  

 حجم التحو�ل 

 المكاتب الُقطر�ة

 استراتیجیات التغییر    -   خامساً 

 المناصرة واالتصاالت    - 1ح 



 

 

 
E

/IC
E

F/2022/11 

22-07696 
52/69  

 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

 

 وسائل التحقق  2024 2023 2022

عـدد البلـدان التي اتخـذت إجراءات منـاصـــــــــــــــرة دفعـت إلى   1- 1ح 
تغییر في الســـــــــیاســـــــــات تتصـــــــــل �أولو�ات الیونیســـــــــف في مجال 

 المناصرة على الصعید العالمي:  
 معالجة أزمة التعّلم  ) أ ( 
 القدرة على تحمل تكالیف اللقاحات والتوافر واإلنصاف ) ب ( 
الصحة العقلیة لألطفال والشباب، ووضع حد لإلهمال   ) ج ( 

 ك والصدمات النفسیة في مرحلة الطفولةواالنتها 
ز�ادة فرص الحصول على المیاه النظیفة والتصدي   ) د ( 

برنامج األمم المتحدة  ( للتدهور البیئي وتغیر المناخ  
 ) للبیئة

 31(أ)  

 29(ب)  

 31(ج)  

 31(د)  

 33(أ)  

 34(ب)  

 35(ج)  

 37(د)  

 40(أ)  

 40(ب)  

 42(ج)  

 44(د)  

 46(أ)  

 46(ب)  

 48(ج)  

 52(د)  

 52(أ)  

 51(ب)  

 54(ج)  

 60(د)  

الــــــــــمــــــــــكــــــــــاتــــــــــب  

الُقطر�ـة واللجـان  

ــیـــــــــــة   ــنــــــــ ــوطــــــــ الــــــــ

 للیونیسف 

 عدد األطفال والمراهقین والشباب المشار�ین في:    2- 1ح 
الحمالت والفعالیات ومناصري الشباب  ( المناصرة   ) أ ( 

      ) والیوم العالمي للطفل 
المحتوى والسمات اإلعالمیة، المراسلون  ( االتصاالت   ) ب ( 

 ) المحتوى الناشئ عن االستخدام الشباب،  
 ) ، الشبكات) U-Report( ر�بورت  - یو ( المنصات   ) ج ( 

 ملیون   2.29(أ)  

 ملیون   0.53(ب)  

 ملیون   23.8(ج)  

 ملیون   2.56(أ)  

 ملیون   0.56(ب)  

 ملیون   31.6(ج)  

 ملیون   2.81(أ)  

 ملیون   0.61(ب)  

 ملیون   36.5(ج)  

 ملیون   3.06(أ)  

 ملیون   0.66(ب)  

 ملیون   42.3(ج)  

 ملیون   3.37(أ)  

 ملیون   0.72(ب)  

 ملیون   50.0(ج)  

الــــــــــمــــــــــكــــــــــاتــــــــــب  

الُقطر�ـة واللجـان  

 الوطنیة 

 المقّر الرئیسي  ملیون   200.0 ملیون   182.9 ملیون   165.9 ملیون   148.9 ملیون   133.7 عدد الداعمین الرقمیین للیونیسف   3- 1ح 
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 مشار�ة المجتمعات المحلیة، والتغییر االجتماعي والسلو�ي    - 2ح 

 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  2025

ــتوفي المعاییر التنظیمیة    1- 2ح  ــبة المئو�ة للمكاتب الُقطر�ة التي تســــــ النســــــ
 المتعلقة �مشار�ة المجتمعات المحلیة و�رمجة التغییر االجتماعي والسلو�ي 

 المكاتب الُقطر�ة  % 52 % 46 % 41 % 35 % 32

عـدد المكـاتـب الُقطر�ـة التي تســـــــــــــــتوفي المعـاییر التنظیمیـة المتعلقـة    2- 2ح 
�إضــــــفاء الطا�ع المؤســــــســــــي على التخطیط القائم على المشــــــار�ة والرصــــــد  

 والتعقیبات والمساءلة االجتماعیة 

 المكاتب الُقطر�ة  45 36 29 21 18

مشـــــــــــــــــار�ــة المراهقین  عــدد البلــدان التي قــدمــت الــدعم لتعز�ز نظم    3- 2ح 
 والشباب ومشار�تهم المدنیة 

 المكاتب الُقطر�ة  44 39 33 27 22

ــتوفي المعاییر التنظیمیة    4- 2ح  ــبة المئو�ة للمكاتب الُقطر�ة التي تســــــ النســــــ
للحد من الوصـم والتمییز ضـد األطفال واألسـر والمجتمعات المهّمشـة �سـبب  

 الثقافیة أو وضع الهجرة - االجتماعیة اإلعاقة أو الخلفیة  

 المكاتب الُقطر�ة  % 35 % 30 % 25 % 20 % 16

ــعـــة النطـــاق تعـــالج األدوار    5- 2ح  عـــدد البلـــدان التي لـــدیهـــا برامج واســـــــــــــ
برنامج األمم والممارســـــــــــــــات التمییز�ة بین الجنســـــــــــــــین في ما بین األطفال ( 

 المتحدة اإلنمائي)  

 المكاتب الُقطر�ة  90 83 77 70 64

عدد البلدان التي لدیها برامج واسعة النطاق لتنمیة القدرات للعاملین    6- 2ح 
 في الخطوط األمامیة وُتر�ِّز على ما یلي: 

 المساواة بین الجنسین   ) أ ( 
 إدراج اإلعاقة ) ب ( 

 50(أ)  

 45(ب)  
 60(أ)  

 50(ب)  
 66(أ)  

 55(ب)  
 72(أ)  

 60(ب)  
 80(أ)  

 65(ب)  
 المكاتب الُقطر�ة 
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 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  2025

المئو�ة للبلدان التي یوجد لدیها خطط وعملیات لبناء السـالم  النســبة    7- 2ح 
ــك االجتماعي ومنع العنف المراعیة لألطفال أو الشــــــــــباب (  برنامج  والتماســــــــ

 األمم المتحدة اإلنمائي) 

 المكاتب الُقطر�ة  % 67 % 62 % 57 % 52 % 48

ــتوفي المعاییر    8- 2ح  ــبة المئو�ة للمكاتب الُقطر�ة التي تســــــ التنظیمیة  النســــــ
لبرامج دعم الرعــا�ــة األبو�ــة المتكــاملــة التي تعزز التنمیــة المثلى لألطفــال  

 والمراهقین 

 المكاتب الُقطر�ة  % 45 % 38 % 33 % 25 % 22

 البیانات والبحوث والتقییم و�دارة المعارف    - 3ح 

 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  2025

ـــــــــــــــــــــ    1- 3ح  من مؤشـــــــرات أهداف التنمیة   37النســـــــبة المئو�ة للمؤشـــــــرات الـ
ــنوات الثالث   ــتدامة التي ُتر�ِّز على األطفال والتي ُأبلغ عنها في الســــــــ المســــــــ
الماضـــــیة �أنها تشـــــتمل على تصـــــنیف واحد على األقل (حســـــب االقتضـــــاء)  

برنامج  التنمیة المســــــــتدامة ( متســــــــق مع المعاییر الدولیة لإلبالغ عن أهداف  
 األمم المتحدة اإلنمائي) 

 المقّر الرئیسي  % 80 % 75 % 70 % 65 % 59

ــبة المئو�ة للمكاتب الُقطر�ة التي تنفذ خطط عمل من أجل دعم   2- 3ح  النسـ
الحكومات في تحســــــــــین توافر ونوعیة مؤشــــــــــرات أهداف التنمیة المســــــــــتدامة  

 المتصلة �األطفال 

 المكاتب الُقطر�ة  % 97 % 81 % 73 % 66 % 58

النســــــــــبة المئو�ة للمكاتب الُقطر�ة التي تســــــــــتوفي المعاییر التنظیمیة    3- 3ح 
 لمبادرات المعرفة والتعّلم التي توسطت فیها الیونیسف 

 المكاتب الُقطر�ة  % 80 % 70 % 55 % 45 % 40
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 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  2025

عدد البلدان التي تســــترشــــد فیها عملیة وضــــع الســــیاســــات أو المیزنة    4- 3ح 
 المدعومة من الیونیسف �البیانات والبحوث والتقییم  

د   �ــــــــــــــُحــــــــــــــدَّ
 الحقاً 

د  �ــُحــــــــدَّ
 الحقاً 

د   ُ�حـــــدَّ
 الحقاً 

د  �ـــُحــــــــدَّ
 الحقاً 

د الحقاً   المقّر الرئیسي  ُ�حدَّ

الهامة التي خضــعت للتقییم  النســبة المئو�ة لعناصــر البرامج الُقطر�ة    5- 3ح 
 في نها�ة دورة دورتها 

 المقّر الرئیسي  % 90 % 89 % 87 % 85 % 84

ــتقلة على نطاق    6- 3ح  ــتر�ة؛ (ب) التقییمات المســــ عدد (أ) التقییمات المشــــ
المنظومة التي شـار�ت فیها الیونیسـف ونسـبتها المئو�ة (االسـتعراض الشـامل  

األنشـــــطة التنفیذ�ة الذي تضـــــطلع �ه  الذي �جري �ل أر�ع ســـــنوات لســـــیاســـــة 
 منظومة األمم المتحدة من أجل التنمیة) (اتفاق التمو�ل) 

 10(أ)  

 0(ب)  
 10(أ)  

 1(ب)  
 12(أ)  

 2(ب)  
 13(أ)  

 2(ب)  
 14(أ)  

 2(ب)  
 المقّر الرئیسي 

عدد التقییمات المؤســـــســـــیة للیونیســـــف المتاحة على الموقع الشـــــبكي    7- 3ح 
المعني �التقییم (االســــــــتعراض الشــــــــامل الذي �جري �ل  لفر�ق األمم المتحدة  

أر�ع ســــــنوات لســــــیاســــــة األنشــــــطة التنفیذ�ة التي تضــــــطلع بها منظومة األمم 
 المتحدة من أجل التنمیة) (اتفاق التمو�ل) 

 المقّر الرئیسي  6 10 11 13 7

عـدد معـاییر البیـاـنات التي �جري تنفیـذهـا من مكعـب البیـاـنات المـالـیة   8- 3ح 
ــة   لألمم المتحدة (االســــتعراض الشــــامل الذي �جري �ل أر�ع ســــنوات لســــیاســ
 األنشطة التنفیذ�ة التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمیة) 

 المقّر الرئیسي  6 6 6 6 6

 التحول الرقمي    - 4ح 

 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

 

 وسائل التحقق  2024 2023 2022

ــبة المئو�ة للموظفین الذین أتموا برنامج التعّلم اإللزامي    1- 4ح  النسـ
 لتحسین المهارات الرقمیة والسالمة 

 المقّر الرئیسي  % 75 % 56 % 38 % 19 % 0
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 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

 

 وسائل التحقق  2024 2023 2022

ــتقطـابهم عبر   2- 4ح  عـدد فرادى المـانحین الجـدد الـذین جرى اســـــــــــــ
 القنوات الرقمیة 

 المقّر الرئیسي  ملیون   2.4 ملیون   2.3 ملیون   2.2 ملیون   2.0 ملیون   2.4

النســـــــــــــبة المئو�ة للمكاتب الُقطر�ة التي تســـــــــــــتوفي المعاییر    3- 4ح 
 التنظیمیة للعمل مع الحكومات �شأن:  

 تعز�ز النُّظم الرقمیة   ) أ ( 
 حقوق الطفل في البیئات الرقمیة ) ب ( 

 % 75(أ)  
 % 59(ب)  

 % 76(أ)  
 % 60(ب)  

 % 78(أ)  
 % 62(ب)  

 % 80(أ)  
 % 64(ب)  

 % 82(أ)  
 % 66(ب)  

 المكاتب الُقطر�ة 

 البرمجة المتعلقة �المساواة بین الجنسین من أجل تحقیق نتائج تحو�لیة    - 5ح 

 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

 

 وسائل التحقق  2024 2023 2022

ــبـــة المئو�ـــة لخطـــة العمـــل على نطـــاق منظومـــة األمم   1- 5ح  النســـــــــــــ
المعاییر الدنیا التي جرى اســــــــــتیفاؤها أو تجاوزها في  المتحدة �شــــــــــأن 

مجال المسـاواة بین الجنسـین وتمكین المرأة (االسـتعراض الشـامل الذي  
�جري �ل أر�ع ســـنوات لســـیاســـة األنشـــطة التنفیذ�ة التي تضـــطلع بها  

 منظومة األمم المتحدة من أجل التنمیة) 

 المقّر الرئیسي  % 94 % 94 % 88 % 88 % 88

النســـــــــــــبة المئو�ة للمكاتب التي تســـــــــــــتوفي المعاییر التنظیمیة    2- 5ح 
 لتنفیذ خطة عمل الیونیسف المسائل الجنسانیة  

 المكاتب الُقطر�ة  % 43 % 33 % 23 % 13 % 3

النسبة المئو�ة لوثائق البرامج الُقطر�ة التي اعتمدت في السنة   3- 5ح 
المشـــــــــــــــمولــة �ــالتقر�ر والتي تســـــــــــــــتوفي معیــار االمتیــاز في مــا یتعلق 

 �المساواة بین الجنسین أو تتجاوزها  

 المقّر الرئیسي  % 83 % 82 % 81 % 80 % 79
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 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

 

 وسائل التحقق  2024 2023 2022

التر�یز على    4- 5ح  ــبــــة المئو�ــــة لإلنفــــاق على البرمجــــة مع  النســـــــــــــ
 المساواة بین الجنسین: 

االستعراض الشامل الذي �جري �ل أر�ع سنوات  ( المجموع  )  أ ( 
لسیاسة األنشطة التنفیذ�ة التي تضطلع بها منظومة األمم  

 ) المتحدة من أجل التنمیة 
 المساعدة اإلنسانیة)  ب ( 

 % 10(أ)  

 % 14(ب)  

 % 13(أ)  

 % 17(ب)  

 % 16(أ)  

 % 20(ب)  

 % 19(أ)  

 % 23(ب)  

 % 22(أ)  

 % 26(ب)  

 المقّر الرئیسي 

ــبة المئو�ة للمكاتب الُقطر�ة التي نّفذت مجموعة دنیا من    5- 5ح  النســ
 إجراءات التخفیف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 

 المكاتب الُقطر�ة  % 35 % 30 % 20 % 10 % 6

النســــــــــــبة المئو�ة للمكاتب الُقطر�ة التي تقدم تقار�ر عن نتائج   6- 5ح 
 المساواة بین الجنسین والتي تتسم أنها نتائج تحو�لیة 

 المقّر الرئیسي  % 54 % 49 % 44 % 39 % 34

 االبتكار    - 6ح 

 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  2025

ابتكارًا  نســـبة حافظات االبتكار العالمیة للیونیســـف التي تضـــّم   1- 6ح 
واحدًا على األقل حصــــــل على تصــــــنیف متعدد األقطار واســــــتفاد منه  

 أكثر من ملیون شخص 

 المقّر الرئیسي  % 100 % 89 % 89 % 67 % 0

ــبة حافظات االبتكار العالمیة للیونیســـــف التي حققت الحد    2- 6ح  نســـ
 األدنى من عتبة االستثمار لدعم االبتكارات  

 المقّر الرئیسي  % 100 % 75 % 50 % 25 % 0
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 الشراكات والمشار�ة: الجمهور والقطاع الخاص    - 7ح 

 خط األساس  المؤشرات 

الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــام   المراحل البارزة 
ــتـهــــــــدف   الـمســــــــــــــ

 2024 2023 2022 التحقق وسائل   2025

عـدد األطفـال الـذین أمكن الوصـــــــــــــــول إلیهم من خالل المشــــــــــــــــار�ـة    1- 7ح 
 والشراكات مع مؤسسات األعمال 

  115.0 ملیون   108.3

 ملیون 
124.0  

 ملیون 
131.0  

 ملیون 
140.0  

 ملیون 
 المكاتب الُقطر�ة واللجان الوطنیة 

األعمال ُنُهج حقوق الطفل  عدد البلدان التي أدمجت فیها مؤسـسـات   2- 7ح 
 في أنشطتها وساهمت فیها تدخالت الیونیسف 

 المكاتب الُقطر�ة واللجان الوطنیة  90 85 80 75 70

  13.1   ملیون   12.5 عدد األشخاص الذین یتطوعون من أجل قضیة األطفال   3- 7ح 

 ملیون  
  13.8  

 ملیون  
  14.5  

 ملیون  
  15.2  

 ملیون  
 واللجان الوطنیة المكاتب الُقطر�ة  

ــات أو   4- 7ح  ــیاســ ــع ســ ــاهمت فیها الیونیســــف في وضــ عدد البلدان التي ســ
أنظمـة جدیدة أو منقحـة تتـناول ممـارســـــــــــــــات األعمـال التي تؤثر على حقوق 

  الطفل 

 المكاتب الُقطر�ة واللجان الوطنیة  45 42 39 36 33

الموارد غیر عدد البلدان التي اضــــــــــــطلعت فیها الیونیســــــــــــف بتعبئة    5- 7ح 
 المالیة من مؤسسات األعمال لصالح لألطفال على نطاق واسع 

 المكاتب الُقطر�ة واللجان الوطنیة  105 100 95 85 80

عدد البلدان التي تشـــــــــــــارك في أعمال تجار�ة مدمجة في تصـــــــــــــمیم   6- 7ح 
 البرامج لواحد من مجاالت البرامج المواضیعیة على األقل 

 المكاتب الُقطر�ة  95 90 82 75 65

النســــــــبة المئو�ة للمكاتب الُقطر�ة المشــــــــار�ة في البرامج المشــــــــتر�ة    7- 7ح 
 التي تعزز نطاق النتائج الرئیسیة لألطفال 

 المكاتب الُقطر�ة  %85   ≥  %85   ≥  %85   ≥  %85   ≥  % 85

ــلة �التنمیة �شـــأن األنشـــطة المشـــتر�ة    8- 7ح  ــبة المئو�ة للنفقات المتصـ النسـ
(االستعراض الشامل الذي �جري �ل أر�ع سنوات لسیاسة األنشطة التنفیذ�ة  
 التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمیة) (اتفاق التمو�ل) 

د الحقاً  د  ُ�حدَّ �ــــــــُحــــــــدَّ
 الحقاً 

د   �ــــُحــــــــدَّ
 الحقاً 

د  ــدَّ �ــــــــُحــــــ
 الحقاً 

د   ُ�حدَّ
 الحقاً 

 المقّر الرئیسي 
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 خط األساس  المؤشرات 

الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــام   المراحل البارزة 
ــتـهــــــــدف   الـمســــــــــــــ

 2024 2023 2022 التحقق وسائل   2025

النســبة المئو�ة للبرامج الُقطر�ة التي تضــطلع �أنشــطة لدعم التعاون    9- 7ح 
في ما بین بلدان الجنوب أو التعاون الثالثي (االســــــــــتعراض الشــــــــــامل الذي  
�جري �ل أر�ع سـنوات لسـیاسـة األنشـطة التنفیذ�ة التي تضـطلع بها منظومة 

 األمم المتحدة من أجل التنمیة)  

 المكاتب الُقطر�ة  % 81 % 77 % 71 % 66 % 64

 البرمجة الواعیة �المخاطر في مجال النهج الترا�طي بین العمل اإلنساني والتنمیة    8ح 

 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

 

 وسائل التحقق  2024 2023 2022

التحلیل  النسـبة المئو�ة للبلدان التي سـاهمت فیها الیونیسـف في    1- 8ح 
الُقطري المشـــــــــــــــترك على نطاق النهج الترا�طي بین العمل اإلنســـــــــــــــاني  
والتنمیة والســـــــــالم من أجل إثراء إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال 

 التنمیة المستدامة 

 المكاتب الُقطر�ة  %90   ≥  %90   ≥  %85   ≥  %85   ≥  % 86

ــبــة المئو�ــة للمكــاتــب الُقطر�ــة التي تســـــــــــــــتوفي المعــاییر    2- 8ح  النســـــــــــــ
 التنظیمیة �شأن:  

 خطة التأهب المحّدثة ) أ ( 
 البرمجة الواعیة �المخاطر  ) ب ( 
 البرمجة المراعیة لظروف النزاع   ) ج ( 
 المساهمات في التماسك االجتماعي والسالم  ) د ( 
 المساءلة أمام الفئات السكانیة المتضررة  ) ه ( 

 % 85(أ)  

 % 51(ب)  

 % 27(ج)  

 % 29(د)  

 % 23(هـ)  

 % 86(أ)  

 % 55(ب)  

 % 31(ج)  

 % 33(د)  

 % 35(هـ)  

 % 87(أ)  

 % 60(ب)  

 % 35(ج)  

 % 36(د)  

 % 45(هـ)  

 % 88(أ)  

 % 65(ب)  

 % 40(ج)  

 % 40(د)  

 % 55(هـ)  

 % 90(أ)  

 % 70(ب)  

 % 44(ج)  

 % 44(د)  

 % 65(هـ)  

 المكاتب الُقطر�ة 

ــاني المقدم إلى    3- 8ح  ــبة المئو�ة للتمو�ل اإلنســـــــ الجهات الفاعلة  النســـــــ
 على الصعیدْین المحلي والوطني 

 المقّر الرئیسي  % 40 % 37 % 35 % 33 % 30
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 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

2025 

 

 وسائل التحقق  2024 2023 2022

النســــــــــــــبة المئو�ة للبلدان التي ُتحقق فیها آلیات التنســــــــــــــیق بین    4- 8ح 
ــیــًا في   المجموعــات/القطــاعــات التي تقودهــا الیونیســـــــــــــــف أداًء ُمرضـــــــــــــ

دة:   الوظائف المحدَّ
 التغذ�ة ) أ ( 
 التعلیم  ) ب ( 
وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحیة  توفیر المیاه   ) ج ( 

 للجمیع 
 ) مجال المسؤولیة ( حما�ة الطفل   ) د ( 

 % 90(أ)  

 % 100(ب)  

 % 86(ج)  

 % 87(د)  

 %  85  ≥ (أ)  

 % 85  ≥ (ب)  

 % 85  ≥ (ج)  

 % 85  ≥ (د)  

 % 90  ≥ (أ)  

 % 90  ≥ (ب)  

 % 90  ≥ (ج)  

 % 90  ≥ (د)  

 % 95  ≥ (أ)  

 % 95  ≥ (ب)  

 % 95  ≥ (ج)  

 % 95  ≥ (د)  

 % 95  ≥ (أ)  

 % 95  ≥ (ب)  

 % 95  ≥ (ج)  

 % 95  ≥ (د)    

 المكاتب الُقطر�ة 

النســبة المئو�ة للبلدان التي تقدم برامج وخدمات إنســانیة شــاملة   5- 8ح 
 لمسائل اإلعاقة 

 المكاتب الُقطر�ة  % 75 % 70 % 65 % 60 % 55
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 تعز�ز النُّظم الرامیة إلى عدم ترك أحد خلف الر�ب    - 9ح 

 خط األساس  المؤشرات 

العام   المراحل البارزة 

المستهدف  

 وسائل التحقق  2025
2022 2023 2024 

النســــبة المئو�ة للمكاتب الُقطر�ة التي تدعم مؤســــســــات حقوق اإلنســــان    1- 9ح 
 على الصعید الوطني  

 المكاتب الُقطر�ة  % 65 % 60 % 55 % 50 % 45

النســـــبة المئو�ة للمكاتب الُقطر�ة التي تدعم تنفیذ التوصـــــیات الصـــــادرة    2- 9ح 
 حقوق الطفل عن لجنة  

 المكاتب الُقطر�ة  % 98 % 95 % 92 % 88 % 84

عدد البلدان التي لدیها اســــــــــــتراتیجیة وطنیة لســــــــــــلســــــــــــلة اإلمداد تعالج    3- 9ح 
الحواجز التي تحول دون الحصـــــــول على ســـــــلع الصـــــــحة والتغذ�ة األســـــــاســـــــیة  

 وتوفیر المیاه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحیة للجمیع 

 المكاتب الُقطر�ة  40 30 25 21 21

 المقّر الرئیسي  80 79 77 75 70 عدد المكاتب الُقطر�ة التي تستثمر �شكل �بیر في تعز�ز النُّظم    4- 9ح 

ــة األو�ئـــة   5- 9ح  ــأهـــب لمواجهـ ــال التـ ــدعم في مجـ ــدان التي تلقـــت الـ ــدد البلـ عـ
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)  (األمن الصحي الوطني) ( 

 المكاتب الُقطر�ة  16 13 11 10 10

عدد البلدان ذات الســـــیاســـــات الحضـــــر�ة المراعیة الحتیاجات األطفال،    6- 9ح 
ــدى للحواجز الهیكلیة الفر�دة التي   ومعاییر و�رامج التخطیط المكاني التي تتصــ

التر�یز �شــــــــــــكل خاص تحول دون رفاه األطفال في المناطق الحضــــــــــــر�ة، مع 
 على الذین �عیشون في األحیاء الفقیرة والمستوطنات غیر الرسمیة 

 المكاتب الُقطر�ة  20 17 15 13 11

نة   7- 9ح  من   عدد البلدان التي تتلقى الدعم من الیونیســـــف ذات النُّظم المحســـــّ
 أجل توفیر التكنولوجیا المساعدة لألطفال ذوي اإلعاقة 

 المكاتب الُقطر�ة  30 26 23 20 19

ــت    8- 9ح  عــدد البلــدان التي تتلقى الــدعم من الیونیســـــــــــــــف التي حــّددت ومّول
 سیاسات و�رامج تحو�لیة مراعیة لحقوق الطفل تعزز المساواة بین الجنسین 

 الُقطر�ة المكاتب   % 78 % 75 % 72 % 69 % 66
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 خط األساس  المؤشرات 

العام   المراحل البارزة 

المستهدف  

 وسائل التحقق  2025
2022 2023 2024 

تســـتوفي الیونیســـف التصـــنیف األخضـــر في ما یتعلق �أداء اســـتراتیجیة    9- 9ح 
�شــأن المشــار�ة الُمجد�ة للشــباب، في العام    2030األمم المتحدة للشــباب لعام 

الســـــابق، على النحو المبّین في �طاقة أداء اســـــتراتیجیة األمم المتحدة للشـــــباب  
 2030لعام  

 الرامیة إلى إشراك الشباب �صورة مجد�ةالسیاسات والعملیات   ) أ ( 
 المشار�ة)  المجموعات ( تنوع فئات الشباب   ) ب ( 
 عملیات التخطیط االستراتیجي   المشار�ة المجد�ة للشباب في  ) ج ( 
العملیات الحكومیة  / المشار�ة المجد�ة للشباب في دعم الحكومات  ) د ( 

 الدولیة
المشار�ة الُمجد�ة للشباب في البرامج والمشار�ع والحمالت التي   ) ه ( 

 قودها األمم المتحدة ت 
(االســـتعراض الشـــامل الذي �جري �ل أر�ع ســـنوات لســـیاســـة األنشـــطة التنفیذ�ة  

 التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمیة) 

 30(أ)  

 35(ب)  

 73(ج)  

 46(د)  

 50(هـ)  

 35(أ)  

 40(ب)  

 75(ج)  

 48(د)  

 52(هـ)  

 40(أ)  

 40(ب)  

 80(ج)  

 50(د)  

 54(هـ)  

 45(أ)  

 45(ب)  

 85(ج)  

 52(د)  

 58(هـ)  

 50(أ)  

 45(ب)  

 90(ج)  

 55(د)  

 60(هـ)  

 المكاتب الُقطر�ة 

النســــــبة المئو�ة للمؤشــــــرات ذات الصــــــلة من إطار المســــــاءلة ضــــــمن   10- 9ح 
ــتوفت  ــتراتیجیة األمم المتحدة إلدماج األشـــــــــخاص ذوي اإلعاقة، والتي اســـــــ اســـــــ

(االســـــتعراض الشـــــامل الذي �جري �ل  الیونیســـــف �موجبها المعیار أو تجاوزته  
أر�ع سنوات لسیاسة األنشطة التنفیذ�ة التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة  

 من أجل التنمیة) 

 المقّر الرئیسي  % 100 % 94 % 88 % 81 % 75
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 العوامل التمكینیة   -   سادساً 

 التعجیل بتعبئة الموارد  1  - هــ  

 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  2025

ـــــــــــــــ  مجموع الدخل (الموارد العاد�ة) والموارد األخرى العاد�ة    1- 1هـ
 والموارد األخرى لحاالت الطوارئ من:  

 القطاع العام  ) أ ( 
االستعراض الشامل الذي �جري �ل  ( القطاع الخاص   ) ب ( 

تضطلع بها  أر�ع سنوات لسیاسة األنشطة التنفیذ�ة التي  
 ) منظومة األمم المتحدة من أجل التنمیة 

  5  924(أ)  

ملیون دوالر  

 أمر�كي 

  2  078(ب)  

ملیون دوالر  

 أمر�كي 

  4  498(أ)  

 ملیون دوالر 

  1  649(ب)  

ملیون دوالر  

 أمر�كي 

  4  586(أ)  

 ملیون دوالر 

  741(ب)  

ملیون    1

دوالر  

 أمر�كي 

  4  664(أ)  

ملیون دوالر  

 أمر�كي 

  1  838(ب)  

دوالر  ملیون  

 أمر�كي 

  4  737(أ)  

ملیون دوالر  

 أمر�كي 

  1  942(ب)  

ملیون دوالر  

 أمر�كي 

 المقّر الرئیسي 

الدخل المواضیعي �نسبة مئو�ة من مجموع الموارد األخرى   2- 1هـ 
 من (اتفاق التمو�ل):  

 )  القطاعین العام والخاص ( جمیع الشر�اء   ) أ ( 
 القطاع العام   ) ب ( 
 القطاع الخاص   ) ج ( 

 % 8(أ)  

 % 5(ب)  

 % 20.9(ج)  

 % 9(أ)  

 % 6(ب)  

 % 20.9(ج)  

 % 10(أ)  

 % 8(ب)  

(ج)  

20.9 % 

 % 10(أ)  

 % 9(ب)  

 % 20.9(ج)  

 % 11(أ)  

 % 10(ب)  

 % 20.9(ج)  

 المقّر الرئیسي 

 النسبة المئو�ة لمجموع الدخل من:    3- 1هـ 
حكومات لجنة المساعدة اإلنمائیة التا�عة لمنظمة   ) أ ( 

 التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي 
الحكومات غیر التا�عة للجنة المساعدة اإلنمائیة   ) ب ( 

التا�عة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان  
 االقتصادي 

 مؤسسات التمو�ل الدولیة ) ج ( 

 % 54(أ)  

 % 0(ب)  

 % 7(ج)  

 % 4(د)  

 % 7(هـ)  

 % 54(أ)  

 % 1(ب)  

 % 6(ج)  

 % 7(د)  

 % 5(هـ)  

 % 55(أ)  

 % 1(ب)  

 % 5(ج)  

 % 7(د)  

 % 4(هـ)  

 % 54(أ)  

 % 1(ب)  

 % 5(ج)  

 % 7(د)  

 % 4(هـ)  

 % 54(أ)  

 % 1(ب)  

 % 5(ج)  

 % 6(د)  

 % 4(هـ)  

 المقّر الرئیسي 
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 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  2025

اتفاق  ( شراكات األمم المتحدة و�رامجها المشتر�ة   ) د ( 
 )  التمو�ل 

�ما في ذلك التمو�ل  ( الخاصة  - الترتیبات العامة ) ه ( 
 )  االبتكاري 

النسبة المئو�ة للموارد غیر األساسیة للیونیسف المتلقاة من    4- 1هــ 
صنادیق التمو�ل الجماعي المشتر�ة بین الو�االت (اتفاق التمو�ل)  
(االسـتعراض الشـامل الذي �جري �ل أر�ع سـنوات لسـیاسـة األنشـطة  
 التنفیذ�ة التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمیة) 

 المقّر الرئیسي  % 6 % 6 % 6 % 6 % 6

ــــــــــــــــــــــ  المقدمة من الدول  المســــــــاهمات األســــــــاســــــــیة (العاد�ة)    5- 1هـ
األعضـــــــــــــــاء �نســـــــــــــــبة مئو�ة من المجموع من القطاع العام (اتفاق  

 التمو�ل) 

 المقّر الرئیسي  غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  % 9

ــــــــــــــــــــــــ  ــتراتیجیة    6- 1هـ فجوات التمو�ل في إطار تمو�ل الخطة االســـــــ
 للیونیسف (اتفاق التمو�ل) 

% من  75 – 

اإلطار  

المتكامل  

 والموارد للنتائج  

% من  50

اإلطار  

المتكامل  

للنتائج  

 والموارد 

% من  25

اإلطار  

المتكامل  

 للنتائج والموارد 

% من  0

اإلطار  

المتكامل  

 للنتائج والموارد 

 المقّر الرئیسي 
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 نموذج األعمال التجار�ة الهّشة والمراعیة  2  - هــ  

 خط األساس  المؤشرات 

العام   المراحل البارزة 
المستهدف  

2025 

 

 وسائل التحقق  2024 2023 2022

ــــــــــــــ  مبدأ االعتراف المتبادل  التي تؤدي وظائف تنفیذ�ة تدمج عدد الُشعب   1- 2هـ
 في أطر سیاساتها 

 المقّر الرئیسي  4 4 3 1 1

ــــــــ  تقلیص عبء العمل على مستوى المكاتب الُقطر�ة من خالل   2- 2هـ
 تنفیذ إجراءات التشغیل اآللي و/أو تبسیط إجراءات العمل  

  954  994 (ساعة)   0

 ساعة 
550  275  

 ساعة 
403  56  

 ساعة 
338  60  

 ساعة 
 المقّر الرئیسي 

 المقّر الرئیسي  1000 500 300 50 متاح غیر   عدد الموظفین المدّر�ین على تنفیذ البرامج و�دارتها �مرونة   3- 2هـ 

ـــــــــــــ  النسبة المئو�ة لمكاتب الیونیسف في أماكن العمل المشتر�ة    4- 2هـ
لألمم المتحدة (االســـــــــــتعراض الشـــــــــــامل الذي �جري �ل أر�ع ســـــــــــنوات 
لسـیاسـة األنشـطة التنفیذ�ة التي تضـطلع بها منظومة األمم المتحدة من 

 أجل التنمیة) (اتفاق التمو�ل) 

 المقّر الرئیسي  % 61 % 59 % 57 % 55 % 53

ــــــ  ـــــــــ النسبة المئو�ة للمكاتب الشاملة لمسائل اإلعاقة والتي �مكن   5- 2هـ
 الوصول إلیها 

 المقّر الرئیسي  % 100 % 88 % 75 % 63 % 50

 أنشطة الحو�مة والرقا�ة الداخلیة التي تتسم �الالمر�ز�ة والتمكین  - 3هـ 

 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  2025

 المقّر الرئیسي  % 90 % 90 % 90 % 85 % 75 النسبة المئو�ة للمكاتب التي تضطلع بتقییم مخاطر االحتیال   1- 3هـ 

عدد توصیات المراجعة الداخلیة للحسا�ات التي لم ُیبت فیها   2- 3هــ 
 شهراً   18ألكثر من  

 الرئیسي المقّر   1 2 2 4 9
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 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  2025

ــــــــــــــــ  عدد توصــیات المراجعة الخارجیة للحســا�ات التي لم ُیبت   3- 3هـ
 شهراً   18فیها منذ أكثر من  

 المقّر الرئیسي  5 10 15 18 22

ـــــــــــــــ  النسبة المئو�ة للمكاتب التي تستوفي المعاییر التنظیمیة    4- 3- هـ
 لمعالجة المخاطر 

 المقّر الرئیسي  % 85 % 73 % 61 % 49 % 37

ـــــــــــــــــــــــــ  ــبة    5- 3هـ المئو�ة للمكاتب الُقطر�ة التي لدیها نظام لمنع  النســــــــ
 االستغالل واالنتهاك الجنسیْین والتصدي لهما 

 المكاتب الُقطر�ة %90   ≥  % 77 % 65 % 54 % 41

ـــــ  ــــــــــــــــــــــــ تطبق:   6- 3هـ التي  الُقطر�ـــــة  ــاتـــــب  للمكـــ ــة  المئو�ـــ ــة  ــبـــ  النســـــــــــــ
اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج   (أ) 

یتماشـــــى  (ب) المعاییر البیئیة واالجتماعیة في برامج الیونیســـــف �ما 
مع معاییر الیونیسف/األمم المتحدة (االستعراض الشامل الذي �جري 
كل أر�ع سنوات لسیاسة األنشطة التنفیذ�ة التي تضطلع بها منظومة 

 األمم المتحدة من أجل التنمیة) 

 % 48(أ)  

 % 26(ب)  
 % 50(أ)  

 % 30(ب)  
 % 55(أ)  

 % 42(ب)  
 % 60(أ)  

 % 54(ب)  
 % 65(أ)  

 % 65(ب)  
 الُقطر�ةالمكاتب  

 المقّر الرئیسي  % 34 % 32 % 29 % 27 % 0 النسبة المئو�ة للحد من األثر الكر�وني    7- 3هـ 

ــــــــــ  النسبة المئو�ة للبلدان التي تستوفي متطلبات رصد البرامج    8- 3هـ
 الواعیة للمخاطر وتقییمها  

 المقّر الرئیسي  % 95 % 95 % 95 % 95 % 80

ــــــــــــــــ  التصـنیفات اإلحصـائیة لنشـر المبادرة الدولیة للشـفافیة في   9- 3هـ
ــیاســـة  ــنوات لسـ ــامل الذي �جري �ل أر�ع سـ ــتعراض الشـ المعونة (االسـ

ة التي تضـــطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل األنشـــطة التنفیذ� 
 التنمیة) (اتفاق التمو�ل)  

 المقّر الرئیسي  % 100 % 100 % 100 % 100 % 97
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 الموظفون والثقافة المتسمین �الدینامیة والشمول  4هـ 

 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  2025

النسبة المئو�ة للموظفات حسب الفئة (فئة الخدمات    1- 4هــــ 
الفئـــــة  ــدولیین من  الـــ الوطنیین/الموظفین  ــة/الموظفین  ــامـــ العـــ

 الفنیة) 
ــة: الــــفــــنــــیـــــ ــة  الــــفــــئـــــ مــــن  ــدولــــیــــیــــن  الـــــ الــــمــــوظــــفــــیــــن   جــــمــــیــــع 

 P-1(أ)  
 P-2(ب)  
 P-3(ج)  
 P-4(د)  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)    P-5(هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فما فوق  D-1(و) 
 

ــیــــــــــــن: ــیــــــــــ ــنــــــــــ الــــــــــــوطــــــــــ ــیــــــــــــن  ــفــــــــــ الــــــــــــمــــــــــــوظــــــــــ ــیــــــــــــع   جــــــــــــمــــــــــ
 NO-A(ز)  
 NO-B(ح)  
 NO-C(ط)  
 NO-D(ي)  

 NO-E(ك)  
 

 جمیع الموظفین من فئة الخدمات العامة:
 G -2(ل)  
 G -3(م)  

جمیع الموظفین الدولیین  

 من الفئة الفنیة: 

 % 73.3(أ)  

 % 64.0(ب)  

 % 49.0(ج)  

 % 50.0(د)  

 % 48.0(هـ)  

 % 49.0(و)  

 

جمیع الموظفین  

 الوطنیین: 

 % 55.0(ز)  

 % 46.0(ح)  

 % 48.0(ط)  

 % 53.0(ي)  

 % 0(ك)  

 

جمیع موظفي فئة  

 الخدمات العامة: 

 % 5.0(ل)  

 % 7.0(م)  

جمیع الموظفین  

الدولیین من الفئة  

 الفنیة: 

 %  77.1(أ)  

 % 63.7(ب)  

 % 49.3(ج)  

 % 49.9(د)  

 % 48.6(هـ)  

 % 48.8(و)  

 

الموظفین  جمیع  

 الوطنیین: 

 % 55.3(ز)  

 % 46.1(ح)  

 % 48.2(ط)  

 % 53.0(ي)  

 (ك) غیر متاح 

 

جمیع موظفي فئة  

 الخدمات العامة: 

 % 4.6(ل)  

جمیع الموظفین  

الدولیین من الفئة  

 الفنیة: 

 % 74.3(أ)  

 % 63.5(ب)  

 % 49.4(ج)  

 % 50.0(د)  

 % 49.2(هـ)  

 % 49.0(و)  

 

جمیع الموظفین  

 الوطنیین: 

 % 55.6(ز)  

 % 47.5(ح)  

 % 49.0(ط)  

 % 53.0(ي)  

 (ك) غیر متاح 

 

جمیع موظفي فئة  

 الخدمات العامة: 

 % 5.0(ل)  

جمیع الموظفین  

الدولیین من الفئة  

 الفنیة: 

 % 73.0(أ)  

 % 63.3(ب)  

 % 49.5(ج)  

 % 50.0(د)  

 % 49.6(هـ)  

 % 49.2(و)  

 

جمیع الموظفین  

 الوطنیین: 

 % 55.8(ز)  

 % 48.5(ح)  

 % 49.5(ط)  

 % 53.1(ي)  

 (ك) غیر متاح 

 

جمیع موظفي فئة  

 الخدمات العامة: 

 % 5.0(ل)  

جمیع الموظفین  

الدولیین من الفئة  

 الفنیة: 

 % 73.0(أ)  

 % 63.2(ب)  

 % 50.0(ج)  

 % 50.0(د)  

 % 50.0(هـ)  

 % 50.0(و)  

 

جمیع الموظفین  

 الوطنیین: 

 % 56.0(ز)  

 % 50.0(ح)  

 % 50.0(ط)  

 % 53.7(ي)  

 (ك) غیر متاح 

 

جمیع موظفي فئة  

 الخدمات العامة: 

 % 6.0(ل)  

ــّر   ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ
 الرئیسي 
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 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  2025

 G -4(ن)  
 G -5(س)  
 G -6(ع)  
 G -7(ف)  

ــیاســـة   ــنوات لسـ ــامل الذي �جري �ل أر�ع سـ ــتعراض الشـ (االسـ
األنشـــــطة التنفیذ�ة التي تضـــــطلع بها منظومة األمم المتحدة  

 من أجل التنمیة)  

 % 46.0(ن)  

 % 67.0(س)  

 % 64.0(ع)  

 % 49.0(ف)  

 % 7.0(م)  

 % 46.0(ن)  

 % 67.0(س)  

 % 64.0(ع)  

 % 49.0(ف)  

 % 7.0(م)  

 % 46.5(ن)  

 % 67.0(س)  

 % 64.0(ع)  

 % 49.0(ف)  

 % 7.5(م)  

 % 47.5(ن)  

 % 67.0(س)  

 % 64.0(ع)  

 % 49.5(ف)  

 % 8.0(م)  

 % 49.0(ن)  

 % 67.0(س)  

 % 64.0(ع)  

 % 50.0(ف)  

ــــــــــــــــ  النسـبة المئو�ة للموظفین الدولیین من الفئة الفنیة   2- 4هـ
 من البلدان المستفیدة من البرامج 

ــّر   % 56 % 56 % 56 % 56 % 56 ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ
 الرئیسي 

 مؤشر مشار�ة الموظفین   3- 4هـ 
 إناث ) أ ( 
 ذ�ور  ) ب ( 

 % 74(أ)  

 % 80(ب)  
 % 75(أ)  

 % 75(ب)  
 (أ) غیر متاح 

 (ب) غیر متاح 
 % 80(أ)  

 % 80(ب)  
 % 80(أ)  

 % 80(ب)  
ــّر   ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 الرئیسي 

ــــــــــــــــــــ  النســــــبة المئو�ة للمكاتب التي تســــــتوفي المعاییر    4- 4هـ
 التنظیمیة المتعلقة �السالمة النفسیة والثقة 

ــّر   % 65 % 57 % 50 % 43 % 28 ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ
 الرئیسي 

ـــــــــــــ  التدر�ب على القیادة: النسبة المئو�ة لفر�ق اإلدارة    5- 4هـ
(البرامج   الممثلین  ونواب  والممثلین  ــالمیــــــة  والعملیــــــات)  العــــ

المدّر�ین على المســـــــاواة بین الجنســـــــین ومكافحة العنصـــــــر�ة  
ــكال التمییز، �ما في ذلك التحیز   و�دماج اإلعاقة، وعلى أشــــــ

 واالعتداءات الصغیرة 

ــّر   % 95 % 75 % 60 % 40 % 14 ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ
 الرئیسي 
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 خط األساس  المؤشرات 

 المراحل البارزة 
العام المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  2025

ــــــ  النسبة المئو�ة للموظفین الذین یوافقون على العبارة    6- 4هـ
ــاء والرجـال �حظون بنفس القـدر من  التـالیـة "أعتقـد أن   النســـــــــــــ

 فرص التقدم الوظیفي في هذه المنظمة" 

المقّر   % 75 % 75 غیر متاح  % 70 % 69
 الرئیسي 

 االتصاالت الداخلیة االستراتیجیة و�شراك الموظفین     5هـ 

 خط األساس  المؤشرات 

العام   المراحل البارزة 
المستهدف  

 2024 2023 2022 وسائل التحقق  2025

ـــــ  ــــــ ــــــــــــ النسبة المئو�ة للموظفین الذین ذ�روا أنهم �ستطیعون الدخول في   1- 5هـ
 محادثات والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على عملهم 

 المقّر الرئیسي  % 80 % 78 % 76 % 74 % 72

ـــــــــــ  ــــــــــــ النسبة المئو�ة للمكاتب التي تنفذ مبادرات وحمالت لز�ادة مواءمة   2- 5هـ
 األساسیة للیونیسف سلوك الموظفین مع القیم  

 المكاتب الُقطر�ة  % 57 % 57 % 50 % 41 % 31

ـــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ن في خبرة   3- 5هـ ــبة المئو�ة للموظفین الذین یبّلغون عن تحســــــّ النســــ
 المستخدمین مع نظم وأدوات االتصاالت الرقمیة الداخلیة للیونیسف 

 المقّر الرئیسي  % 50 % 47 % 46 % 45 غیر متاح 
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