
 مؤشر( 94) باألطفالمؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة 
 (0202/نيسان أبريل 23)تم التحديث في 

 يتضع األشخاص األكثر ضعفاً وتهميشاً ف لعدم استثناء أحد، ودعوتهم اأهداف التنمية المستدامة عالمية في نطاقه

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

 ]اليونيسف[

والتنمية والحماية  على قيد الحياة البقاءبشكل مباشر باألطفال في مجاالت  042ترتبط العديد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 

 تحت كل هدف. باألطفالفي أهداف التنمية المستدامة ويلخص الجدول أدناه المؤشرات المتعلقة  باألطفال متعلقا   مؤشرا   44هناك  والمشاركة.

 

 باألطفالالمؤشرات المتعلقة 

 

 

 

 الهدف

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، حسب ١. ١. ١

الجنس، والعمر، والوضع الوظيفي، والموقع الجغرافي )حضري/ريفي( 

. 

، القضاء على الفقر المدقع للناس ٠٢٠٢عام  بحلول ١. ١ 

يُقاس حالياً بعدد األشخاص الذين يعيشون  كانوا وهوأجمعين أينما 

 دوالر في اليوم ١٢٠١بأقل من 

  
  
  
  
  
  
  

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، حسب ١. ٠. ١ 

 الجنس والعمر

، تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال ٠٢٠٢عام  بحلول ٠. ١

من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف 

 الوطنية بمقدار النصف على األقل

نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون ٠. ٠. ١  

 الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية

 

نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية االجتماعية،  ١. ٠. ١  

حسب الجنس، وحسب الفئات السكانية، كاألطفال، والعاطلين عن العمل، 

والمسنين، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والحوامل، واألطفال حديثي 

 الوالدة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء

، تنفيذ نظم وطنية مالئمة للحماية ٠٢٠٢عام  بحلول ٠. ١   

االجتماعية وتدابير للجميع ووضع حدود دنيا لها، تحقيق تغطية 

 واسعة للفقراء والضعفاء

نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول  ١. ٤. ١  

 على الخدمات األساسية
الصحي  نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات الصرفأ ١. ٤. ١

 األساسية

نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب ب ١. ٤. ١

 األساسية

نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق غسل اليدين ب ١. ٤. ١

  األساسية

، كفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وال ٠٢٠٢بحلول عام    ٤. ١

سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على 

موارد االقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية، ال

وعلى حق امتالك األراضي والتصّرف فيها وغير ذلك من 

الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية األخرى، وبالميراث، وبالحصول 

على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة المالئمة، والخدمات 

 ناهي الصغر.المالية، بما في ذلك التمويل المت

عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة ١. ١. ١ 

 )*( من السكان 000 000بسبب الكوارث من بين كل 

، بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على ٠٢٠٢عام  بحلول ١ .١

الصمود والحد من تعرضهم وتأثّرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة 

بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية 

 والبيئية

سليمة على الصعد الوطنية واإلقليمية  سياستيه.ب وضع أطر ١ االجتماعي العام لصالح الفقراء  اإلنفاق ١.ب.١

والدولية، استناداً إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء 

من أجل تسريع وتيرة  النوع االجتماعيومراعية لمنظور 

 االستثمار في اإلجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر والفقراء 

نقطة من  ٠-معدل انتشار توّقف النمو )الطول بالنسبة للعمر >١. ٠. ٠  

االنحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة 

 العالمية( بين األطفال دون سن الخامسة

في  التغذية، بما، إنهاء جميع أشكال سوء ٠٢٠٢بحلول عام  ٠. ٠ 

 ً بشأن توقف النمو والهزال  ذلك تحقيق األهداف المتّفق عليها دوليا

، ومعالجة ٠٢٠١لدى األطفال دون سن الخامسة، بحلول عام 

 االحتياجات التغذوية للمراهقات والحوامل والمراضع وكبار السن

  
  

 ٠-أو > ٠معدل انتشار سوء التغذية )الوزن بالنسبة للطول <+ ٠. ٠. ٠ 

نقطة من االنحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة 

الصحة العالمية( بين األطفال دون سن الخامسة، مصنفين حسب النوع 

 )الهزال وزيادة الوزن(

 



 01انتشار فقر الدم لدى النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  ٠. ٠. ٠  

 سنة، حسب حالة الحمل. )النسبة المئوية( 94و

  

  
حالة  ٠٢خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من  ١. ٠  نسبة الوفيات األمهات١. ١. ٠ 

 من المواليد األحياء 000 000لكل 
  

 
  
  

  نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صّحيون َمَهرة٠. ١. ٠  

، إنهاء وفيات المواليد واألطفال دون ٠٢٠٢بحلول عام   ٠. ٠  معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة١. ٠. ٠ 

سن الخامسة التي يمكن تفاديها، بسعي جميع البلدان إلى بلوغ 

حالة وفاة في كل  01هدف خفض وفيات المواليد على األقل إلى 

خامسة إلى مولود حي، وخفض وفيات األطفال دون سن ال 0 000

 مولود حي 0 000حالة وفاة على األقل في كل  11

 معدل وفيات المواليد٠. ٠. ٠

عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل ١. ٠. ٠ 

شخص غير مصاب من السكان حسب الجنس والعمر والفئات  0 000

 الرئيسية من السكان

، القضاء على أوبئة نقص المناعة ٠٢٠٢عام  بحلول  ٠. ٠ 

المكتسبة والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة، ومكافحة 

االلتهاب الكبدي الوبائي، واألمراض المنقولة بالمياه، واألمراض 

 المعدية األخرى
 من السكان 0 000عدد حاالت اإلصابة بالمالريا لكل  ٠. ٠. ٠

 
 04-01سنة؛ و  09-00معدل الوالدات لدى المراهقات ) ٠. ٠. ٠  

 امرأة في تلك الفئة العمرية 0 000سنة( لكل 

، ضمان حصول الجميع على خدمات ٠٢٠٢بحلول عام   ٠. ٠ 

رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات 

 ية فيتنظيم األسرة والتثقيف بشأنها، وإدماج الصحة اإلنجاب

   االستراتيجيات والبرامج الوطنية
نســـــبة الســـــكان المســـــتهدفين المشـــــمولين بالخدمات  ١. ٨. ٠    

 الصحية األساسية

التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من  تحقيق  ٨. ٠ 

المخاطر المالية وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية 

األساسية الجيدة، وإمكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات 

   األساسية المأمونة والجّيدة والفعالة والميسورة التكلفة
وث الهواء في األسر المعيشية معدل الوفيات المنسوب إلى تل ١. ٩. ٠

 والهواء المحيط

الحد بقدر كبير من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن  ٩. ٠ 

التعّرض للمواد الكيميائية الخطرة، وتلّوث الهواء والماء والتربة،  

 بحلول عام  ٠٢٠٢
  

 المأمونة، وخدماتمعدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير  ٠. ٩. ٠ 

الصرف الصحي غير المأمونة واالفتقار إلى المرافق الصحية )التعرض 

لخدمات غير مأمونة في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 

 الصحية للجميع(

  
 معدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد ٠. ٩. ٠

 
لمشمولة انسبة السكان المستهدفين المستفيدين من جميع اللقاحات  ١.ب.٠

 بالبرنامج الوطني لبلدهم

.ب دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات واألدوية لألمراض ٠

المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام 

األول، وتوفير إمكانية الحصول على األدوية واللقاحات األساسية 

فاق المتعلق بأسعار معقولة، وفقاً إلعالن الدوحة بشأن االت

بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة 

العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في االستفادة بالكامل من 

األحكام الواردة في االتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من 

حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة الالزمة لحماية 

العامة، وال سيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع الصحة 

   على األدوية
نسبة األطفال والشباب )أ( في الصف الثاني/الثالث؛ و )ب( في  ١. ١. ٤

نهاية المرحلة االبتدائية؛ و )ج( في نهاية المرحلة األولى من التعليم 

‘ 0’ الكفاءة فيالثانوي، الذين يحققون على األقل الحد األدنى من مستوى 

 الرياضيات، حسب الجنس‘ 1’القراءة، و 

، ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان ٠٢٠٢بحلول عام   ١. ٤ 

بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد يؤدي إلى تحقيق 

 نتائج تعليمية مالئمة وفعالة 

  

 
  
  



معدل إتمام الدراسة )التعليم االبتدائي والمرحلة األولى من  ٠. ١. ٤ 

 .التعليم الثانوي، والمرحلة الثانية من التعليم الثانوي( 

    
  

شهراً الذين هم ماضون  14-19نسبة األطفال من الفئة العمرية  ١. ٠. ٤

على المسار الصحيح من حيث النمو في مجاالت الصحة، والتعلم، 

 النفسي واالجتماعي، حسب الجنسوالرفاه 

، كفالة أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان،  ٠٢٠٢بحلول عام  ٠. ٤

فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة 

الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم 

 االبتدائي

المنظَّم )قبل سنة واحدة من سن معدل المشاركة في التعلُّم ٠. ٠. ٤

 االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي(، حسب الجنس

 

مؤشرات التكافؤ )أنثى/ذكر أو ريفي/حضري  وأدنى/أعلى ١. ١. ٤ 

خمس السكان ثراء، وفئات أخرى مثل ذوي اإلعاقة وأفراد الشعوب 

 األصلية، والمتضررين من النزاعات، متى توافرت البيانات عن ذلك(

 لجميع مؤشرات التعليم المندرجة في هذه القائمة، التي يمكن تفصيلها

، القضاء على التفاوت بين الجنسين في ٠٢٠٢بحلول عام   ١. ٤ 

التعليم، وكفالة تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم 

والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي 

ب األصلية، واألطفال الذين يعيشون في اإلعاقة، وأفراد الشعو

 ظروف هشة

.أ بناء مرافق تعليمية تراعي األطفال، وذوي اإلعاقة، والفروق ٤ نسبة المدارس التي تقدم خدمات أساسية حسب نوع الخدمة  ١.أ.٤

بين الجنسين، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة، وتهيئة بيئة 

 من العنف وشاملة للجميع تعليمية فعالة ومأمونة وخالية

، رفأكثنسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة  ١. ٠. ١ 

بق، حالي أو سا شريكالالتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من 

 خالل االثني عشر شهراً السابقة، حسب شكل العنف والعمر 

ات والفتيالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء  ٠. ١

في المجالين العام والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشر 

 واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل

  
  
  
  
  

عرضن الالتي ت فأكثرنسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة  ٠. ٠. ١  

، خالل االثني عشر شهراً الشريكلعنف جنسي من أشخاص غير 

 السابقة، حسب العمر ومكان حدوث العنف

 

سنة،  19و 10نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  ١. ٠. ١ 

والالتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل 

 بلوغ سن الثامنة عشرة

القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج  ٠. ١ 

األطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه األعضاء 

 التناسلية لإلناث

 94و 01نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  ٠. ٠. ١ 

 سنة، والالتي خضعن لعملية تشويه/بتر األعضاء التناسلية، حسب العمر

 

نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار  ١. ١. ٦

 بطريقة مأمونة

، تحقيق هدف حصول الجميع على نحو ٠٢٠٢بحلول عام  ١. ٦

 منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة

  

نسبة السكان الذين يستفيدون )أ( من اإلدارة السليمة لخدمات  ١. ٠. ٦  

 الصرف الصحي، و )ب( مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه

، تحقيق هدف حصول الجميع على ٠٢٠٢بحلول عام  ٠. ٦ 

خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، وإنهاء التغوط في 

النساء والفتيات ومن العراء، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات 

 يعيشون في أوضاع هشة

نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقود والتكنولوجيا  ٠. ١. ٠ 

 النظيفين

، كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة ٠٢٠٢بحلول عام  ١. ٠

 على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة 

  
سنة( خارج دائرة التعليم والعمالة  19و  01نسبة الشباب ) ١. ٦. ٨

 والتدريب.

، الحد بقدر كبير من نسبة الشباب غير ٠٢٠٢بحلول عام  ٦. ٨  

 الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب

  
  

سنة  01 و  1نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  ١. ٠. ٨ 

 والمنخرطين في سوق عمل األطفال وعددهم، حسب الجنس والعمر

اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة، وإنهاء  ٠. ٨  

الرق المعاصر واالتجار بالبشر، وضمان حظر واستئصال أسوأ 

أشكال عمل األطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، 

  ٠٢٠١أشكاله، بحلول عام  وإنهاء عمل األطفال بجميع



نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا لممارسات  ١. ٠. ١٢

تمييزية أو تحرش خالل االثني عشر شهرا السابقة ألسباب يحظر 

  القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمييز على أساسها

كفالة تكافؤ الفرص، والحد من أوجه انعدام المساواة في  ٠. ١٢ 

النتائج، بوسائل منها إزالة القوانين والسياسات والممارسات 

التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراءات المالئمة 

 في هذا الصدد

  
بة، المناسنسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام  ١. ٠. ١١ 

 الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة حسب

، توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم ٠٢٠٢بحلول عام  ٠. ١١

نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، 

 نطاق النقل العام،وتحسين السالمة على الطرق، وخاصةً بتوسيع 

مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون في 

ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 

   السن
  
  

متوسط حصة المنطقة السكنية بالمدن التي تمثل فضاء  ١. ٠. ١١ 

مفتوحا لالستخدام العام للجميع، حسب العمر والجنس واألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

، توفير سبل استفادة الجميع من ٠٢٠٢عام  بحلول ٠. ١١

مساحات خضراء وأماكن عامة آمنة وشاملة للجميع ويمكن 

الوصول إليها، وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن 

 واألشخاص ذوي اإلعاقة

نسبة ضحايا التحرش البدني أو الجنسي حسب العمر،  ٠. ٠. ١١ 

والجنس، ووضع األشخاص ذوي اإلعاقة، ومكان حدوثه خالل االثني 

 عشر شهرا السابقة

 

عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة  ١. ١. ١٠

 )*( من السكان 000 000بسبب الكوارث من بين كل 

على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة  تعزيز القدرة ١. ١٠

بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على 

 التكيف مع تلك المخاطر

 
من السكان، حسب  000 000عدد ضحايا القتل المتعمد لكل ١. ١. ١٦  

 العمر والجنس

الحد بقدر كبير من جميع أشكال العنف وما يتصل به من  ١. ١٦ 

 معدالت الوفيات في كل مكان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

من السكان،  000 000الوفيات المتصلة بالنـزاعات لكل  ٠. ١. ١٦   

 حسب العمر والجنس والسبب

  

 01األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و  نسبة ١. ٠. ١٦  

سنة والذين تعرضوا ألي عقاب بدني و/أو اعتداء نفسي من جانب 

 مقدمي الرعاية في الشهر السابق

إنهاء ما يتعرض له األطفال من سوء المعاملة  ٠. ١٦  

 واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف والتعذيب

سنة  01نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين  ٠. ٠. ١٦ 

 سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة 14و

  

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُسجلت والدتهم في قيد  ١. ٩. ١٦

 السجل المدني، حسب العمر

، توفير هوية قانونية للجميع، بما في ٠٢٠٢عام  بحلول ٩. ١٦ 

 ذلك تسجيل المواليد

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في  ٨. ١٠ األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت نسبة ١. ٨. ١٠ 

مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصالح أقل البلدان نمواً 

استخدام التكنولوجيات التمكينية، وال ، وتعزيز ٠٢١٠بحلول عام 

 سيما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
  
  

نسبة البلدان التي )أ( أجرت تعداداً واحداً على األقل  ٠. ١٩. ١٠  

 000للسكان والمساكن في السنوات العشر الماضية؛ و )ب( حققت نسبة 

 في المائة في تسجيل الوفيات 10في المائة في تسجيل المواليد ونسبة 

، االستفادة من المبادرات القائمة ٠٢٠٢بحلول عام  ١٩. ١٠

للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمل لوضع مقاييس 

الناتج المحلي اإلجمالي، ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان 

 النامية

 

 مؤشرات متكررة

 ١-١ -١٠و  ١- ١-١)*( 


