
 

 مؤشر) 50(  مؤشرات األطفال والشباب في أھداف التنمیة المستدامة
 )2022 ینایر/كانون الثاني 27(تم التحدیث في 

ف لعدم استثناء أحد، ودعوتھم اأھداف التنمیة المستدامة عالمیة في نطاقھ  يتضع األشخاص األكثر ضعفاً وتھمیشاً 

جدول األعمال. -بما في ذلك األطفال  -العالم    على رأس 

 [الیونیسف]

باألطفال في أھداف التنمیة المستدامة ترتبط ارتباطاً   49ھناك  یلخص   مباشراً   مؤشًرا متعلقًا  والحمایة والمشاركة.  والنمو  باألطفال في نطاق البقاء 
 الجدول أدناه المؤشرات المتعلقة باألطفال تحت كل ھدف.

 
 باألطفاللمؤشرات المتعلقة  ا

 
 

 
 الھدف

نسبة السكان الذین یعیشون دون خط الفقر الدولي، حسب ۱. ۱. ۱
الجنس، والعمر، والوضع الوظیفي، والموقع الجغرافي (حضري/ریفي) 

. 

، القضاء على الفقر المدقع للناس ۲۰۳۰عام  بحلول ۱. ۱ 
یُقاس حالیاً بعدد األشخاص الذین یعیشون  كانوا وھوأجمعین أینما 

 دوالر في الیوم ۱.۲٥بأقل من 

  
  
  
  
  
  
  

نسبة السكان الذین یعیشون دون خط الفقر الوطني، حسب ۱. ۲. ۱ 
 الجنس والعمر

، تخفیض نسبة الرجال والنساء واألطفال ۲۰۳۰عام  بحلول ۲. ۱
من جمیع األعمار الذین یعانون الفقر بجمیع أبعاده وفقاً للتعاریف 

 الوطنیة بمقدار النصف على األقل
نسبة الرجال والنساء واألطفال من جمیع األعمار الذین یعانون ۲. ۲. ۱  

 الفقر بجمیع أبعاده وفقاً للتعاریف الوطنیة

 

نسبة السكان الذین تشملھم حدود دنیا/نظم للحمایة االجتماعیة،  ۱. ۳. ۱  
حسب الجنس، وحسب الفئات السكانیة، كاألطفال، والعاطلین عن العمل، 

والمسنین، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والحوامل، واألطفال حدیثي 
 الوالدة، وضحایا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء

، تنفیذ نظم وطنیة مالئمة للحمایة ۲۰۳۰عام  بحلول ۳. ۱   
االجتماعیة وتدابیر للجمیع ووضع حدود دنیا لھا، تحقیق تغطیة 

 واسعة للفقراء والضعفاء

نسبة السكان الذین یعیشون في أسر معیشیة یمكنھا الحصول  ۱. ٤. ۱  
 على الخدمات األساسیة

نسبة السكان الذین یستخدمون خدمات الصرف الصحي أ ۱. ٤. ۱
 األساسیة

نسبة السكان الذین یستخدمون خدمات میاه الشرب ب ۱. ٤. ۱
 األساسیة

الیدین نسبة السكان الذین یستخدمون مرافق غسل ب ۱. ٤. ۱
  األساسیة

، كفالة تمتع جمیع الرجال والنساء، وال ۲۰۳۰بحلول عام    ٤. ۱
سیما الفقراء والضعفاء منھم، بنفس الحقوق في الحصول على 
الموارد االقتصادیة، وكذلك حصولھم على الخدمات األساسیة، 

وعلى حق امتالك األراضي والتصّرف فیھا وغیر ذلك من 
ل الملكیة األخرى، وبالمیراث، وبالحصول الحقوق المتعلّقة بأشكا

على الموارد الطبیعیة، والتكنولوجیا الجدیدة المالئمة، والخدمات 
 المالیة، بما في ذلك التمویل المتناھي الصغر.

عدد األشخاص المتوفین والمفقودین ومن تضرروا مباشرة ۱. ٥. ۱ 
 (*) من السكان  100 000بسبب الكوارث من بین كل 

، بناء قدرة الفقراء والفئات الضعیفة على ۲۰۳۰عام  بحلول ٥ .۱
الصمود والحد من تعرضھم وتأثّرھم بالظواھر المتطرفة المتصلة 

بالمناخ وغیرھا من الھزات والكوارث االقتصادیة واالجتماعیة 
 والبیئیة

سلیمة على الصعد الوطنیة واإلقلیمیة  سیاستیھ.ب وضع أطر ۱ االجتماعي العام لصالح الفقراء  اإلنفاق ۱.ب.۱
والدولیة، استناداً إلى استراتیجیات إنمائیة مراعیة لمصالح الفقراء 

من أجل تسریع وتیرة  النوع االجتماعي ومراعیة لمنظور 
 االستثمار في اإلجراءات الرامیة إلى القضاء على الفقر والفقراء 

نقطة من  ۲-معدل انتشار توقّف النمو (الطول بالنسبة للعمر <۱. ۲. ۲  
االنحراف المعیاري عن متوسط معاییر نمو الطفل لمنظمة الصحة 

 العالمیة) بین األطفال دون سن الخامسة

في  التغذیة، بما، إنھاء جمیع أشكال سوء ۲۰۳۰بحلول عام  ۲. ۲ 
 بشأن توقف النمو والھزال ذلك تحقیق األھداف المتّفق علیھا دولیاً 

، ومعالجة ۲۰۲٥لدى األطفال دون سن الخامسة، بحلول عام 
 االحتیاجات التغذویة للمراھقات والحوامل والمراضع وكبار السن

  
  

 ۲-أو < ۲معدل انتشار سوء التغذیة (الوزن بالنسبة للطول >+ ۲. ۲. ۲ 
نقطة من االنحراف المعیاري عن متوسط معاییر نمو الطفل لمنظمة 

الصحة العالمیة) بین األطفال دون سن الخامسة، مصنفین حسب النوع 
 (الھزال وزیادة الوزن)

 



 
 15انتشار فقر الدم لدى النساء الالتي تتراوح أعمارھن بین  ۳. ۲. ۲  
 سنة، حسب حالة الحمل. (النسبة المئویة) 49و

  

  
حالة  ۷۰إلى أقل من  خفض النسبة العالمیة للوفیات النفاسیة ۱. ۳  نسبة الوفیات األمھات۱. ۱. ۳ 

 من الموالید األحیاء 100 000لكل 
  

 
  
  

 نسبة الوالدات التي یشرف علیھا أخصائیون صّحیون َمھَرة۲. ۱. ۳  
 

، إنھاء وفیات الموالید واألطفال دون ۲۰۳۰بحلول عام   ۳. ۲  معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة۱. ۲. ۳ 
سن الخامسة التي یمكن تفادیھا، بسعي جمیع البلدان إلى بلوغ 

حالة وفاة في كل  12ھدف خفض وفیات الموالید على األقل إلى 
مولود حي، وخفض وفیات األطفال دون سن الخامسة إلى  1 000

 مولود حي 1 000حالة وفاة على األقل في كل  25

 معدل وفیات الموالید۲. ۲. ۳

عدد اإلصابات الجدیدة بفیروس نقص المناعة البشریة لكل ۱. ۳. ۳ 
شخص غیر مصاب من السكان حسب الجنس والعمر والفئات  1 000

 الرئیسیة من السكان

، القضاء على أوبئة نقص المناعة ۲۰۳۰بحلول عام   ۳. ۳ 
المكتسبة والسل والمالریا واألمراض المداریة المھملة، ومكافحة 
االلتھاب الكبدي الوبائي، واألمراض المنقولة بالمیاه، واألمراض 

 المعدیة األخرى
 من السكان 1 000عدد حاالت اإلصابة بالمالریا لكل  ۳. ۳. ۳

 
 19-15سنة؛ و  14-10معدل الوالدات لدى المراھقات ( ۲. ۷. ۳  

 امرأة في تلك الفئة العمریة 1 000سنة) لكل 
، ضمان حصول الجمیع على خدمات ۲۰۳۰بحلول عام   ۷. ۳ 

رعایة الصحة الجنسیة واإلنجابیة، بما في ذلك خدمات ومعلومات 
في تنظیم األسرة والتثقیف بشأنھا، وإدماج الصحة اإلنجابیة 

   االستراتیجیات والبرامج الوطنیة
ـمولین بالخدمات  ۱. ۸. ۳     ـــ ـتھدفین المشـ ـــ ــكان المسـ ــ نســـــبة السـ

 الصحیة األساسیة
تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة، بما في ذلك الحمایة من   ۸. ۳ 

المخاطر المالیة وإمكانیة الحصول على خدمات الرعایة الصحیة 
األساسیة الجیدة، وإمكانیة حصول الجمیع على األدویة واللقاحات 

   األساسیة المأمونة والجیّدة والفعالة والمیسورة التكلفة
منسوب إلى تلوث الھواء في األسر المعیشیة معدل الوفیات ال ۱. ۹. ۳

 والھواء المحیط
الحد بقدر كبیر من عدد الوفیات واألمراض الناجمة عن  ۹. ۳ 

التعّرض للمواد الكیمیائیة الخطرة، وتلّوث الھواء والماء والتربة،  
   بحلول عام  ۲۰۳۰

 المأمونة، وخدماتمعدل الوفیات المنسوب إلى المیاه غیر  ۲. ۹. ۳ 
الصرف الصحي غیر المأمونة واالفتقار إلى المرافق الصحیة (التعرض 
لخدمات غیر مأمونة في توفیر المیاه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 

 الصحیة للجمیع)
  

 المتعمدمعدل الوفیات المنسوب إلى التسمم غیر  ۳. ۹. ۳

 
نسبة السكان المستھدفین المستفیدین من جمیع اللقاحات المشمولة  ۱.ب.۳

 بالبرنامج الوطني لبلدھم
.ب دعم البحث والتطویر في مجال اللقاحات واألدویة لألمراض ۳

المعدیة وغیر المعدیة التي تتعرض لھا البلدان النامیة في المقام 
األدویة واللقاحات األساسیة األول، وتوفیر إمكانیة الحصول على 

بأسعار معقولة، وفقاً إلعالن الدوحة بشأن االتفاق المتعلق 
بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة وبالصحة 

العامة، الذي یؤكد حق البلدان النامیة في االستفادة بالكامل من 
رة من األحكام الواردة في االتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجا

حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة بأوجھ المرونة الالزمة لحمایة 
الصحة العامة، وال سیما العمل من أجل إمكانیة حصول الجمیع 

   على األدویة
نسبة األطفال والشباب (أ) في الصف الثاني/الثالث؛ و (ب) في  ۱. ۱. ٤

األولى من التعلیم نھایة المرحلة االبتدائیة؛ و (ج) في نھایة المرحلة 
‘ 1الثانوي، الذین یحققون على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة في ’

 ‘ الریاضیات، حسب الجنس2القراءة، و ’

، ضمان أن یتمتّع جمیع الفتیات والفتیان ۲۰۳۰بحلول عام   ۱. ٤ 
بتعلیم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجیّد یؤدي إلى تحقیق 

 ة وفعالة نتائج تعلیمیة مالئم

  

 
  



 
معدل إتمام الدراسة (التعلیم االبتدائي والمرحلة األولى من  ۲. ۱. ٤ 

 .التعلیم الثانوي، والمرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي) 
    

  
  

شھراً الذین ھم ماضون  59-24نسبة األطفال من الفئة العمریة  ۱. ۲. ٤
على المسار الصحیح من حیث النمو في مجاالت الصحة، والتعلم، 

 والرفاه النفسي واالجتماعي، حسب الجنس

، كفالة أن تتاح لجمیع الفتیات والفتیان،  ۲۰۳۰بحلول عام  ۲. ٤
فرص الحصول على نوعیة جیدة من النماء والرعایة في مرحلة 

الطفولة المبكرة والتعلیم قبل االبتدائي حتى یكونوا جاھزین للتعلیم 
 االبتدائي

التعلُّم المنظَّم (قبل سنة واحدة من سن معدل المشاركة في ۲. ۲. ٤
 االلتحاق الرسمي بالتعلیم االبتدائي)، حسب الجنس

 

مؤشرات التكافؤ (أنثى/ذكر أو ریفي/حضري  وأدنى/أعلى ۱. ٥. ٤ 
خمس السكان ثراء، وفئات أخرى مثل ذوي اإلعاقة وأفراد الشعوب 

األصلیة، والمتضررین من النزاعات، متى توافرت البیانات عن ذلك) 
 لجمیع مؤشرات التعلیم المندرجة في ھذه القائمة، التي یمكن تفصیلھا

، القضاء على التفاوت بین الجنسین في ۲۰۳۰م بحلول عا  ٥. ٤ 
التعلیم، وكفالة تكافؤ فرص الوصول إلى جمیع مستویات التعلیم 
والتدریب المھني للفئات الضعیفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، وأفراد الشعوب األصلیة، واألطفال الذین یعیشون في 

 ظروف ھشة
.أ بناء مرافق تعلیمیة تراعي األطفال، وذوي اإلعاقة، والفروق ٤ ت أساسیة حسب نوع الخدمة نسبة المدارس التي تقدم خدما ۱.أ.٤

بین الجنسین، ورفع مستوى المرافق التعلیمیة القائمة، وتھیئة بیئة 
 تعلیمیة فعالة ومأمونة وخالیة من العنف وشاملة للجمیع

، فأكثروالفتیات في الخامسة عشرة  نسبة النساء المعاشرات ۱. ۲. ٥ 
حالي أو سابق،  شریكالالتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من 

 خالل االثني عشر شھراً السابقة، حسب شكل العنف والعمر 

القضاء على جمیع أشكال العنف ضد جمیع النساء والفتیات  ۲. ٥
بالبشر في المجالین العام والخاص، بما في ذلك االتجار 

 واالستغالل الجنسي وغیر ذلك من أنواع االستغالل

  
  
  
  
  

الالتي تعرضن  فأكثرنسبة النساء والفتیات في الخامسة عشرة  ۲. ۲. ٥  
، خالل االثني عشر شھراً الشریكلعنف جنسي من أشخاص غیر 

 السابقة، حسب العمر ومكان حدوث العنف

 

سنة،  24و 20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارھن بین  ۱. ۳. ٥ 
والالتي تزوجن أو ارتبطن بقرین قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل 

 بلوغ سن الثامنة عشرة

القضاء على جمیع الممارسات الضارة، من قبیل زواج  ۳. ٥ 
األطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشویھ األعضاء 

 یة لإلناثالتناسل
 49و 15نسبة الفتیات والنساء الالتي تتراوح أعمارھن بین  ۲. ۳. ٥ 

 سنة، والالتي خضعن لعملیة تشویھ/بتر األعضاء التناسلیة، حسب العمر

 

نسبة السكان الذین یستفیدون من خدمات میاه الشرب التي تدار  ۱. ۱. ٦
 بطریقة مأمونة

حصول الجمیع على نحو ، تحقیق ھدف ۲۰۳۰بحلول عام  ۱. ٦
 منصف على میاه الشرب المأمونة والمیسورة التكلفة

  
نسبة السكان الذین یستفیدون (أ) من اإلدارة السلیمة لخدمات  ۱. ۲. ٦  

 الصرف الصحي، و (ب) مرافق غسل الیدین بالصابون والمیاه
، تحقیق ھدف حصول الجمیع على ۲۰۳۰بحلول عام  ۲. ٦ 

خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحیة، وإنھاء التغوط في 
العراء، وإیالء اھتمام خاص الحتیاجات النساء والفتیات ومن 

 یعیشون في أوضاع ھشة
نسبة السكان الذي یعتمدون أساساً على الوقود والتكنولوجیا  ۲. ۱. ۷ 

 النظیفین
، كفالة حصول الجمیع بتكلفة میسورة ۲۰۳۰بحلول عام  ۱. ۷

 على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة 

  
سنة) خارج دائرة التعلیم والعمالة  24و  15نسبة الشباب ( ۱. ٦. ۸

 والتدریب.
، الحد بقدر كبیر من نسبة الشباب غیر ۲۰۲۰بحلول عام  ٦. ۸  

 الملتحقین بالعمالة أو التعلیم أو التدریب

  
  

سنة  17و   5نسبة األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  ۱. ۷. ۸ 
 والمنخرطین في سوق عمل األطفال وعددھم، حسب الجنس والعمر

اتخاذ تدابیر فوریة وفعالة للقضاء على السخرة، وإنھاء  ۷. ۸  
الرق المعاصر واالتجار بالبشر، وضمان حظر واستئصال أسوأ 

تجنیدھم واستخدامھم كجنود،  أشكال عمل األطفال، بما في ذلك
  ۲۰۲٥وإنھاء عمل األطفال بجمیع أشكالھ، بحلول عام 



 
نسبة السكان الذین أبلغوا عن تعرضھم شخصیا لممارسات  ۱. ۳. ۱۰

تمییزیة أو تحرش خالل االثني عشر شھرا السابقة ألسباب یحظر 
  القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمییز على أساسھا

كفالة تكافؤ الفرص، والحد من أوجھ انعدام المساواة في  ۳. ۱۰ 
النتائج، بوسائل منھا إزالة القوانین والسیاسات والممارسات 

التمییزیة، وتعزیز التشریعات والسیاسات واإلجراءات المالئمة 
 في ھذا الصدد

  
المناسبة، نسبة السكان الذین تتوافر لھم وسائل النقل العام  ۱. ۲. ۱۱ 

 الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة حسب
، توفیر إمكانیة وصول الجمیع إلى نظم ۲۰۳۰بحلول عام  ۲. ۱۱

نقل مأمونة ومیسورة التكلفة ویسھل الوصول إلیھا ومستدامة، 
نطاق النقل العام، وتحسین السالمة على الطرق، وخاصةً بتوسیع 

مع إیالء اھتمام خاص الحتیاجات األشخاص الذین یعیشون في 
ظروف ھشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 

   السن
  
  

عدد األشخاص المتوفین والمفقودین ومن تأثروا مباشرة  ۱ .٥. ۱۱
 (*)من السكان  100 000بسبب الكوارث من بین كل 

، تحقیق انخفاض كبیر في عدد الوفیات ۲۰۳۰بحلول عام   ٥. ۱۱
وعدد األشخاص المتأثرین، وانخفاض كبیر في الخسائر 

اإلجمالي العالمي االقتصادیة المباشرة المتصلة بالناتج المحلي 
التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمیاه، 

مع التركیز على حمایة الفقراء واألشخاص الذین یعیشون في 
 ظروف ھشة

متوسط حصة المنطقة السكنیة بالمدن التي تمثل فضاء  ۱. ۷. ۱۱ 
مفتوحا لالستخدام العام للجمیع، حسب العمر والجنس واألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

، توفیر سبل استفادة الجمیع من ۲۰۳۰عام  بحلول ۷. ۱۱
مساحات خضراء وأماكن عامة آمنة وشاملة للجمیع ویمكن 

ة للنساء واألطفال وكبار السن الوصول إلیھا، وال سیما بالنسب
 واألشخاص ذوي اإلعاقة

نسبة ضحایا التحرش البدني أو الجنسي حسب العمر،  ۲. ۷. ۱۱ 
والجنس، ووضع األشخاص ذوي اإلعاقة، ومكان حدوثھ خالل االثني 

 عشر شھرا السابقة

 

عدد األشخاص المتوفین والمفقودین ومن تضرروا مباشرة  ۱. ۱. ۱۳
 (*) من السكان  100 000بسبب الكوارث من بین كل 

القدرة على الصمود في مواجھة المخاطر المرتبطة تعزیز  ۱. ۱۳
بالمناخ والكوارث الطبیعیة في جمیع البلدان، وتعزیز القدرة على 

 التكیف مع تلك المخاطر

 
من السكان، حسب  100 000عدد ضحایا القتل المتعمد لكل ۱. ۱. ۱٦  

 العمر والجنس
الحد بقدر كبیر من جمیع أشكال العنف وما یتصل بھ من  ۱. ۱٦ 

 معدالت الوفیات في كل مكان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

من السكان،  100 000الوفیات المتصلة بالنـزاعات لكل  ۲. ۱. ۱٦   
 حسب العمر والجنس والسبب

  

 17األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین سنة واحدة و  نسبة ۱. ۲. ۱٦  
سنة والذین تعرضوا ألي عقاب بدني و/أو اعتداء نفسي من جانب 

 مقدمي الرعایة في الشھر السابق

إنھاء ما یتعرض لھ األطفال من سوء المعاملة  ۲. ۱٦  
 واالستغالل واالتجار بالبشر وجمیع أشكال العنف والتعذیب

سنة  18نسبة الشابات والشبان الذین تتراوح أعمارھم بین  ۳. ۲. ۱٦ 
 سنة الذین تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة 29و

  

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذین سُجلت والدتھم في قید  ۱. ۹. ۱٦
 السجل المدني، حسب العمر

، توفیر ھویة قانونیة للجمیع، بما في ۲۰۳۰عام  بحلول ۹. ۱٦ 
 ذلك تسجیل الموالید

التفعیل الكامل لبنك التكنولوجیا وآلیة بناء القدرات في  ۸. ۱۷ األفراد الذین یستخدمون اإلنترنت نسبة ۱. ۸. ۱۷ 
مجاالت العلم والتكنولوجیا واالبتكار لصالح أقل البلدان نمواً 

، وتعزیز استخدام التكنولوجیات التمكینیة، وال ۲۰۱۷بحلول عام 
 سیما تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  
  
  

نسبة البلدان التي (أ) أجرت تعداداً واحداً على األقل  ۲. ۱۹. ۱۷  
 100للسكان والمساكن في السنوات العشر الماضیة؛ و (ب) حققت نسبة 

 في المائة في تسجیل الوفیات 80في المائة في تسجیل الموالید ونسبة 

، االستفادة من المبادرات القائمة ۲۰۳۰بحلول عام  ۱۹. ۱۷
لتقدم المحرز في تحقیق التنمیة المستدامة تكمل لوضع مقاییس ل

الناتج المحلي اإلجمالي، ودعم بناء القدرات اإلحصائیة في البلدان 
 النامیة

 



 
 مؤشرات متكررة

 ۱-۱ -۱۳ و ۱-٥- ۱۱و ۱- ٥-۱(*) 
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