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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى  :١٦الهدف 

 العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

0.bالغاية . 

 ة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف والتعذيبإنهاء ما يتعرض له األطفال من سوء المعامل :٢-١٦ الغاية

0.cر. المؤش 

سنة والذين تعرضوا ألي عقاب جسدي و/أو اعتداء نفسي من  17نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و :١-٢-١٦المؤشر 

 جانب مقدمي الرعاية في الشهر السابق

0.d. السلسلة 

 ال ينطبق  

0.e  .البيانات الوصفية  ثتحدي 

 2022أذار/مارس  31

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( 

 والمفاهيم والتصنيفات. التعريف  2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 :التعريف

  

جانب أو اعتداء نفسي من قبل /الذين تعرضوا ألي عقاب بدني ووسنة  17بين سنة واحدة ونسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم يتم حالياً قياس 

أو اعتداء /و بدنيالذين تعرضوا ألي عقاب وسنة  14سنة واحدة و بنسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سابقمقدمي الرعاية في الشهر ال

 .سابقمقدمي الرعاية في الشهر الجانب نفسي من 

  
 :المفاهيم

  

إطالق أسماء ، وكذلك ياح على طفل ماالصراخ، أو الصّ فعل(، يشير العدوان النفسي إلى MICSالعنقودية المتعددة المؤشرات ) مسوحفي ال

إنما ليس هو فعل يهدف إلى التسبب في ألم بدني أو عدم الراحة، ف العقاب البدني )أو الجسدي(  أما .و"كسول" "غبي، مثل "مهينة على الطفل

أو في أي مكان آخر في الجسم  على قفاهعلى اليد / الذراع / الساق، وضربه  صفعهاأو  صفعهالطفل، و هزّ  فعلتُعرَّف العقوبة البدنية ب .إصابة

أو ببساطة باليد، الضرب أو الصفع على الوجه أو الرأس أو األذنَين، أو اإلبراح ضرباً مراراً وتكراراً بأقصى ما يمكن من صلب،  غرضب

 قوة.
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له عالقة  عنفي ألالطفل يوماً السابقة للمقابلة/تاريخ جمع البيانات )أي، هل تعرض " عادةً الى الثالثين سابقالشهر ال ر مصطلح "ييش

أي بالغ من أفراد االسرة المعيشية  الىم الرعاية" ديشير مصطلح "مقو جمع البيانات(.السابقة على الثالثين يوماً في أي وقت خالل باالنضباط 

 .على االستبيان( الفرد الذي أجابرعاية الطفل )وليس فقط مقدم الرعاية األساسي أو  يتحمل مسؤوليات

2.B. وحدة القياس 

 نسبة

2.C. التصنيفات 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 
بيانات ال كانت تجمعالصحية التي  ديمغرافيةمثل المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي تدعمه اليونيسف والمسوح ال المعيشية المسوح األسر

المسوح من خالل  اً . وفي بعض البلدان، يتم جمع هذه البيانات أيض2005منذ عام البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن هذا المؤشر في 

 الوطنية األخرى. األسرية المعيشية

 

، مصدر غالبية البيانات القابلة للمقارنة، على وحدة خاصة بالطرق التأديبية. تم تكييف الوحدة، التي تم تطويرها لالستخدام في MICSشمل ي

MICS( من نسخة الوالدين والطفل من مقياس تكتيكات الصراع ،CTSPC وهي أداة قياس وبائية موحدة وموثقة ،)على نطاق  عليهاموافق و

المعيارية من األسئلة مجموعة  MICS. تتضمن وحدة ل المرتفعالبلدان ذات الدخ -واسع وتم تنفيذها في عدد كبير من البلدان، بما في ذلك 

تغطي أشكال التأديب غير العنيفة، والعدوان النفسي، والوسائل الجسدية لمعاقبة األطفال. يتم جمع البيانات لألطفال الذين تتراوح التي الموحدة 

  وحدة، أو نسخة معدلة من الموحدة المعياريةاالسئلة االصحية الديمغرافية . وقد تضمنت بعض المسوح سنة 14و واحدةسنة  بينأعمارهم 

MICS .بشأن تأديب الطفل 
 

3.B. طريقة جمع البيانات 

 حالةبع وتقييم البيانات من المصادر الوطنية ألغراض تحديث قواعد البيانات العالمية الخاصة جمتقوم اليونيسف بعملية تشاور واسعة ل

، كانت اآللية التي استخدمتها اليونيسف للتعاون مع السلطات الوطنية لضمان جودة البيانات وإمكانية المقارنة 2017األطفال. حتى عام 

 .(CRING)مؤشرات الخاصة باألهداف حول  بيانات البلدان عنبالغ اإلباألطفال تُعرف باسم  الدولية بشأن المؤشرات الرئيسية ذات الصلة

 

جديدة مع السلطات حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية المختارة  وطنية، أطلقت اليونيسف عملية تشاور 2018من عام  اعتباراً 

المعايير والمبادئ التوجيهية الناشئة بشأن تدفقات البيانات لإلبالغ  لتتماشى معذات الصلة باألطفال، وهي الوصي عليها أو الوصي المشارك 

واستخدام البيانات واإلحصاءات الرسمية.  البلدالعالمي عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والتي تركز بشدة على الدقة التقنية وملكية 

الوطنية، وكذلك الوكاالت الحكومية األخرى المسؤولة عن  ئيةاإلحصا جهزةاالطلبت عملية التشاور الحصول على تعليقات مباشرة من 

ع المؤشرات، بما في ذلك مصادر البيانات المستخدمة، وتطبيق التعاريف والتصنيف والمنهجيات المتفق جماإلحصاءات الرسمية، بشأن 

أم  موافق عليهاعليقات للبلدان حول ما إذا كانت نقاط البيانات المحددة على البيانات من هذا المصدر. بمجرد المراجعة، تتاح الت عليها دولياً 

 .سباباأل ذكريتم ، الموافقة عليهاال، وإذا لم يتم 

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

من كل عام للسماح بمراجعة ومعالجة  كانون ثاني/ويناير كانون أول/سنوية على األرجح بين ديسمبر وطنيةستجري اليونيسف مشاورة 

 بالمواعيد النهائية لتقديم تقارير أهداف التنمية المستدامة العالمية. االلتزاميقات الواردة من أجل التعل

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 2021أذار/مارس 

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 
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  اإلحصاء الوطنية )بالنسبة للجزء األكبر( أجهزة

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

UNICEF 

 

3.G.   المؤسسيالتفويض 

األطفال. وهو يوفر المساعدة التقنية والمالية للدول األعضاء لدعم    رفاهن سالمة وع  غاإلبالو  العالمي  الرصداليونيسف مسؤولة عن 

ع جمب الذي تدعمه اليونيسف. تقوم اليونيسف أيضا    MICSجهودها لجمع بيانات جيدة عن العنف، بما في ذلك من خالل برنامج ا

قابلة للمق للجمهور، كما تقوم بتحليل إحصاءات العنف التي يتم تضمينها   ارنة دوليا  إحصاءات العنف بهدف إتاحة مجموعات بيانات 

 حالة األطفال في العالمفي المنشورات ذات الصلة القائمة على البيانات، بما في ذلك المنشور الرئيسي،  

 اعتبارات منهجية أخرى.  4.

4.A. األساس المنطقي 

 بهاتم تربية األطفال باستخدام أساليب تعتمد على القوة البدنية أو الترهيب اللفظي لمعاقبة السلوكيات غير المرغوب تفي كثير من األحيان، 

العدوان النفسي إلى االنضباط الجسدي و. إذ يميل انتهاكا لحقوقهم مع األطفال عنيفاستخدام االنضباط ال يمثل وتشجيع السلوكيات المرغوبة.

وتتراوح عواقب االنضباط  على المدى القصير والطويل. سبّبانهالتداخل ويحدثان معا في كثير من األحيان، مما يؤدي إلى تفاقم الضرر الذي ي

 لعنف ضد األطفال انتشاراً أكثر أنواع ا ، لكنه منالعنيف من اآلثار الفورية إلى األضرار الطويلة األجل التي يحملها األطفال حتى مرحلة البلوغ

 .كما أنه مقبول اجتماعياً 

4.B. التعليقات والقيود 

والذين عانوا من  سنة 14و 2الذين تتراوح أعمارهم بين  ، أشار المؤشر القياسي إلى نسبة األطفالMICSفي الجولتين الثالثة والرابعة من 

 MICS من الجولة الخامسة من )العقاب الجسدي و/أو االعتداء النفسي( خالل الشهر الماضي. بدءاً  العنيف التأديبال أي شكل من أشك

(MICS5) 14و واحدن ، تم توسيع الفئة العمرية التي تمت تغطيتها اللتقاط تجارب األطفال مع الممارسات التأديبية التي تتراوح أعمارهم بي 

جمع البيانات  حيث ال يتمالنطاق العمري الكامل المحدد في مؤشر أهداف التنمية المستدامة  المتوافرة حالياً  البيانات. لذلك، ال تلتقط سنة

وهناك حاجة إلى مزيد من العمل المنهجي لتحديد عناصر إضافية حول الممارسات  سنة 17و 15للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .التأديبية ذات الصلة بالمراهقين األكبر سناً 

4.C. طريقة االحتساب 
الذين تشير التقارير إلى أنهم تعرضوا ألي عقاب جسدي و / أو اعتداء نفسي وسنة  17وسنة واحدة عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

في عدد السكان  سنة 17سنة واحدة وعدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  مجموعمقسوم على  سابقمقدمي الرعاية في الشهر ال جانبمن 

 100 بمضروب 

 

 المؤشر البديل:

الذين تشير التقارير إلى أنهم تعرضوا ألي عقاب جسدي و / أو اعتداء نفسي وسنة  14وسنة واحدة  عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين

في عدد السكان  سنة 14سنة واحدة وعدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  مجموعمقسوم على  سابقمقدمي الرعاية في الشهر ال جانبمن 

 100 بمضروب 

 

4.D  .التحقق 

 ع وتقييم والتحقق من صحة البيانات من المصادر الوطنية.جمعملية تشاور واسعة ليتم إجراء 

الوطنية، وكذلك الوكاالت الحكومية األخرى المسؤولة عن  ئيةاإلحصاجهزة األطلبت عملية التشاور الحصول على تعليقات مباشرة من 

در البيانات المستخدمة، وتطبيق التعاريف والتصنيف والمنهجيات المتفق ع المؤشرات، بما في ذلك مصاجماإلحصاءات الرسمية، بشأن 

بصفتها الوكالة الراعية. بمجرد المراجعة،  الوطنيةعلى البيانات من هذا المصدر. تقوم اليونيسف بمراجعة نتائج هذه المشاورة  عليها دولياً 

 .سبابيتم ذكر األ، الموافق عليهاأم ال، وإذا لم يتم  موافق عليهامحددة يتم توفير التعليقات للبلدان حول ما إذا كانت نقاط البيانات ال
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4.E. التعديالت 

 

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد: •
 .بلد، ال تنشر اليونيسف أي تقديرات على مستوى الناقصة بالكاملعندما تكون البيانات الخاصة بالبلد 

  على المستويين اإلقليمي والعالمي •
ألغراض حساب المجاميع اإلقليمية فقط، ولكن ال يتم نشرها  الناقصةيتم تطبيق المتوسط اإلقليمي على تلك البلدان داخل المنطقة ذات القيم 

لفئة في المائة من سكان المنطقة ل 50. تُنشر المجاميع اإلقليمية فقط عندما تغطي البيانات المتاحة ما ال يقل عن البلدكتقديرات على المستوى 

 العمرية ذات الصلة.

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

التغطية السكانية، ولكن اإلجمالي العالمي هو متوسط مرجح لجميع البلدان التي لديها بيانات متاحة. تُنشر المجاميع العالمية بغض النظر عن 

 .يُشار بوضوح إلى عدد البلدان ونسبة المجموعة السكانية ذات الصلة التي تمثلها البيانات المتاحة

 .المجاميع اإلقليمية هي متوسطات مرجحة لجميع البلدان داخل المنطقة

 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

أو المسوح الديموغرافية المدعوم من اليونيسف  MICSمثل  المعيشية األسر مسوحتجمع البلدان البيانات حول تأديب األطفال من خالل 

 .خرىاألوطنية الالمعيشية سر األ من خالل مسوح والصحية. في بعض البلدان، يتم جمع هذه البيانات أيضاً 

4.I  . إدارة الجودة 

راسخة داخل اليونيسف. يتم ضمان الجودة والعملية المؤدية إلى إنتاج مؤشر  العنفإن العملية الكامنة وراء إنتاج إحصاءات موثوقة عن 

اإلحصائية وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة من خالل  االجهوةمن خالل العمل عن كثب مع  ١-٢-١٦لمستدامة أهداف التنمية ا

 عملية استشارية.

4.J  . ضمان الجودة  

خرى. تحتفظ اليونيسف بقاعدة البيانات العالمية حول تأديب األطفال والتي يتم استخدامها في أهداف التنمية المستدامة والتقارير الرسمية األ

 قبل إدراج أي نقطة بيانات في قاعدة البيانات، تتم مراجعتها من قبل نقاط االتصال الفنية في مقر اليونيسف للتحقق من االتساق والجودة

الشاملة للبيانات. تستند هذه المراجعة إلى مجموعة من المعايير الموضوعية لضمان إدراج أحدث المعلومات الموثوقة فقط في قواعد 

البيانات. تتضمن هذه المعايير ما يلي: يجب أن تتضمن مصادر البيانات الوثائق المناسبة؛ يجب أن تكون قيم البيانات ممثلة على مستوى 

ي؛ يتم جمع البيانات باستخدام منهجية مناسبة )على سبيل المثال، أخذ العينات(؛ تستند قيم البيانات إلى عينة كبيرة بدرجة كافية؛ السكان الوطن

ى بناءً علالبيانات تم الموافقة على تتوافق البيانات مع تعريف المؤشر القياسي بما في ذلك الفئة العمرية والمفاهيم، إلى أقصى حد ممكن؛ 

 للمؤشر. االتجاهات واالتساق مع التقديرات المنشورة/المبلغ عنها مسبقاً 

من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة  10، تجري اليونيسف مشاورات سنوية مع السلطات الحكومية بشأن 2018من عام  اعتباراً 

 2030بالطفل في دورها كوصي وحيد أو مشترك، وبما يتماشى مع والية الرصد العالمية وااللتزامات المعيارية للنهوض بخطة عام 

 . ١-٢-١٦لألطفال. يتضمن هذا المؤشر 

4.K  . تقييم الجودة 
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للتحقق من صحة البيانات قبل نشرها تحقيقاتيتم إجراء   البيانات والجودة بانتظام   اتساق 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

سنة في  14بلة للمقارنة على المستوى الوطني لعينة فرعية من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وقاو ممثّلة وطنياً تتوفر بيانات 

 .من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلبلداً  90

 

 :التسلسل الزمني

 غير متوفر

 

 التفصيل:

 ال يوجد

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 التباين:مصادر 

 بها.تأتي التقديرات المجمعة والمقدمة على المستوى العالمي مباشرة من البيانات المنتجة على الصعيد الوطني وال يتم تعديلها أو إعادة حسا

 

 قائوثالمراجع وال.  7

 :الروابط

data.unicef.org 

 

 :المراجع

discipline.html-protection/violent-http://data.unicef.org/child 

https://data.unicef.org/resources/a-generation-to-protect/ 

 

 

http://data.unicef.org/child-protection/violent-discipline.html

