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قام قسم البيانات والتحليل في اليونيسف بإعداد هذه الدراسات، تحت إشراف مارك هيروارد، وبالتعاون مع شراكة   ●
العد التنازلي لعام 2030. تولت كلوديا كابا ونيكول بيتروفسكي تجميع البيانات واإلنتاج، مع مدخالت ودعم من خين 

ويتي أوو.

أعد هذه الدراسات الفريق العامل الفني المشترك المعني بمقاييس رعاية التنشئة للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة   ●
التابع لمبادرة العد التنازلي لعام 2030. ويتضمن أعضاء الفريق العامل كٌل من: مورين بالك وكلوديا كابا وبرناديت 
ديلمانز وكريس ديزموند وأماندا ديفيرسيلي وتارون دوا وجونثر فينك وجوان لومباردي وإليزابيث لولي وتشونلينج 

لو ودانا تشارلز مكوي وتشيمبا راغافان وليندا ريختر )الرئيسة( وكيت سترونج وإميلي فارغاس-بارون. ويعد 
الفريق العامل جزئاً من شراكة العد التنازلي لعام 2030 التي يرأسها تايس بوريما.

قدمت جودي هايمان، من مركز تحليل السياسات العالمية بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، المساعدة في الوصول   ●
إلى البيانات ذات الصلة.

أجرت شركة بلوسوم كوميونيكاشنز تعديالت التصميم وتحديث البيانات والدراسات لـ59 بلداً إضافياً في عام 2020.  ●

وقد استضاف قسم العلوم والتكنولوجيا- بمركز التميز في مجال التنمية البشرية التابع لمؤسسة األبحاث الوطنية   ●
بجامعة ويتووتر ساند المرحلة األولى من عمل العد التنازلي للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، تحت إدارة ليندا 

ريختر.

وقد قامت مؤسسة كونراد ن. هيلتون بتمويل المرحلة األولى. أما المراحل التالية من تطوير الدراسات وتحديثها فقد   ●
أتيحت بفضل تمويل أساسي من اليونيسف.

شكر وتقدير

بالتعاون مع:إعداد:

العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين
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تمثّل هذه الدراسات التي تشمل 197 بلداً خطوة هامة على طريق إنشاء منظومة عالمية للرصد والمساءلة في مجال النماء 
 في مرحلة الطفولة المبكرة، ترتبط بشراكة العد التنازلي لعام 2030 من أجل صحة النساء واألطفال والمراهقين 

 .)www.countdown2030.org(

اتُِّخَذ قرار تجميع البيانات المتاحة في صورة دراسات قُطِريَّة ألول مرة من قِبل مؤلفي سلسلة النست )Lancet( بعنوان 
"النهوض بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة: من العلم إلى القياس"، أثناء إطالقها في عام 2016. وتولى زمام المبادرة 

فريق فرعي يدعم إطار رعاية التنشئة الذي وضعته منظمة الصحة العالمية واليونيسف وشركائهما.

تعتبر الدراسات محاولة لتجميع البيانات المتاحة للرصد القطري والرصد المشترك بين األقطار، في مكان واحد، وتوفير خط 
أساس لرصد التقدم المحرز بالنسبة له. وهناك حاجة لبيانات وتحليالت قطرية أكثر قابلية للمقارنة للدفع قدماً بجدول أعمال 
النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، ورصد األثر، وتوجيه االهتمام للمجاالت التي تتطلب بذل جهود وموارد إضافية، وقياس 

التقدم المحرز على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فهناك تقدم يُحَرز، وتوجد فرص إلصدار المزيد من التحلالت 
باستخدام البيانات المتاحة حالياً. على سبيل المثال، يمكن، في حال توافر الموارد المناسبة، زيادة تصنيف البيانات القطرية 

المتناهية الصغر. ولكن الدراسات القطرية تجذب االهتمام إلى وجود فجوات كبيرة، وبخاصة في استخالص البيانات المتعلقة 
باألطفال األحدث سناً وقياس الخدمات لتحسين رعاية التنشئة. ومن المأمول أن تحرك الدراسات القُطرية جهود الدعوة 

واإلجراءات من أجل تنقيح معامالت القياس وجمع البيانات القطرية القابلة للمقارنة.

كيف أُِعدَّت الدراسات القُطِريَّة

تعاون مؤلفو سلسلة النست )Lancet( في االختيار المبدئي للبلدان والمؤشرات. وأسهم العديد من المؤلفين بتحليالت جديدة 
أو إضافية. على سبيل المثال، جرى تحديث المؤشر المركب للتعرض للمخاطر المستخدم في تقدير عدد األطفال دون سن 

5 سنوات المعرضين لخطر سوء النماء في مرحلة الطفولة المبكرة باستخدام خط الفقر المعلن من البنك الدولي، مع مد 
االتجاه السائد من 2005 إلى 2010 وصوالً إلى 2015.

ُعرضت تحديثات بشأن التقدم المحرز في اختيار وتنقيح البلدان والمؤشرات أثناء العديد من االجتماعات: أحدها في اجتماع 
إرشادي بشأن النماء في مرحلة الطفولة المبكرة عقد في جنيف في حزيران/يونيو 2017 واآلخر أثناء مؤتمر قياس شراكة 

العد التنازلي لعام 2030 الذي عقد في ستيلينبوش، جنوب أفريقيا، في شباط/فبراير من عام 2018. وبعد ذلك، أنشئ رسمياً 
الفريق العامل الفني المشترك المعني بمقاييس رعاية التنشئة للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة في أيلول/سبتمبر 2018. 

وقد قّدم الفريق العامل مدخالت إلعداد الدراسات المحّدثة.

وفي أعقاب نشر المجموعة األولية من الدراسات القُطرية في أيار/مايو 2019، اتخذت اللجنة التوجيهية لشراكة العد 
التنازلي لعام 2030 قراراً بأن تقوم اليونيسف بدور المقر المؤسسي للدراسات القطرية عن النماء في مرحلة الطفولة 

المبكرة التي تصدرها شراكة العد التنازلي لعام 2030 وأن تتولى زمام القيادة في إعدادها وتحديثها فيما بعد.

مة ُمقّدِ

http://www.countdown2030.org
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ُجمعت البيانات المتحصل عليها من المصادر الموضحة في المرفق الفني في قاعدة بيانات رئيسية مع معلومات تفصيلية 
عن مصادر البيانات المحددة بالنسبة لكل بلد والحواشي السفلية. أنشئ ملف إكسيل يحتوي على جدول بيانات مبسط، يلخص جميع 

 المعلومات في ملف واحد، لملء دراسات الحالة وهذا الملف متاح على الموقع اإللكتروني لمنظمة رعاية التنشئة 
.)www.nurturing-care.org(

البلدان 

الدراسات مقدمة لـ 197 بلداً. يمكن االطالع على القائمة الكاملة في المرفق الفني.

استند اختيار البلدان البالغ عددها 91 بلداً التي أعدت لها الدراسات الصادرة عام 2018 في بداية األمر إلى معيار واحد 
على األقل من ثالثة معايير:

البلدان التي تعرض فيها 30 في المائة أو أكثر من األطفال دون سن 5 سنوات لمخاطر سوء النماء نتيجة التقزم أو   1
الفقر المدقع )أقل من 1.9 دوالر يومياً( في عام 2010. اختير هذا الحد األدنى كحد للقطع نظراً ألن التقزم، طبقاً 

لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر من مخاوف الصحة العامة في البالد إذا أصيب 20 في المائة على األقل من األطفال 
بالتقّزم،1 ونظراً ألن 10 في المائة من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع.2

البلدان النامية التي تضم 95 في المائة من األطفال دون سن 5 سنوات الذين تشير التقديرات أنهم عرضة لخطر سوء   2
النماء في 2010 نتيجة التعرض للتقزم أو الفقر المدقع. ويضم بعض هذه البلدان أعداداً كبيرة من األطفال بين سكانها، 

ومنها البرازيل والصين والمكسيك وتركيا.

البلدان المتضمنة في شراكة العد التنازلي لعام 2030.  3

وبالتالي فقد اتخذ قرار بتوسيع وتحديث الدراسات لكي تشمل 138 بلداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2019. 
في عام 2020، تم تحديث الدراسات الموجودة بالفعل لـ138 بلداً ووضعت دراسات جديدة لـ1559 بلداً من البلدان 

المرتفعة الدخل.

منظمة الصحة العالمية، استعراض سياسات التغذية العالمية: ما هو المطلوب لتوسيع نطاق إجراءات التغذية؟، منظمة العمل الدولية، جنيف،   .1 

.>https://apps. who.int/iris/handle/10665/84408<

البنك الدولي، الفقر والرخاء المشترك 2016: التصدي النعدام المساواة، البنك الدولي، واشنطن العاصمة 2016،   .2 

.>https://openknowledge. worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf<

http://www.nurturing-care.org
https://apps. who.int/iris/handle/10665/84408
https://openknowledge. worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf
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احتسبت التكاليف االقتصادية المقدرة لسوء النماء المبكر عن طريق حساب تكلفة عجز نمو الطفل كنسبة مئوية من   ●
األجور السنوية المضيعة في مرحلة البلوغ.

نواتج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، طبقاً لما يقيسه مؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة.  ●

تأدية الوظائف لدى األطفال، على النحو الذي تقيسه وحدة تأدية الوظائف لدى الطفل المشتركة بين اليونيسف   ●
ومجموعة واشنطن. 

يُقاس الدعم والخدمات المقدَمْين للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل مؤشرات المكّونات الخمسة إلطار رعاية   ●
رة من القوانين واالتفاقيات والسياسات. التنشئة المفّصلة في سلسلة النِست )Lancet(، ومؤشرات البيئة الُميّسِ

تتألف رعاية التنشئة من خمسة عناصر أساسية: الصحة والتعلُّم المبكر واألمن والسالمة والرعاية   ○  

المستجيبة والتغذية.

رة: وتعد السياسات واالتفاقيات مؤشراً على وجود البيئة الُميّسِ  ○  

■  تتضمن السياسات التي لها بيانات قُطرية قابلة للمقارنة ذات صلة بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة   

السياسات المتعلقة بإجازات األمومة واإلجازات الوالدية المدفوعة األجر، وما إذا كان البلد لديه حد أدنى 
لألجور على المستوى الوطني واستحقاقات للحماية االجتماعية للطفل واألسرة غير قائمة على المساهمات، 

والوضع القانوني للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم.

■  االتفاقات الدولية، وباألخص اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع   

األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية، و اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية 
الهاي بشأن حماية األطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

الخطوات التالية

يُقَصد من الدراسات القُطرية أن تستخدمها البلدان لزيادة الوعي بشأن النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، ولنشر المعلومات 
والدعوة إلى توفير الموارد، والخدمات والبيانات بُغية تحسين النماء في مرحلة الطفولة المبكرة.

ويجب أن يُحَشد التمويل لدعم جمع البيانات والتحليالت على المستوى القطري واإلقليمي والعالمي التي يمكن أن تسهم في 
المعرفة وتحقيق التقدم في مجال تحسين آفاق األطفال أثناء المرحلة التشكيلية من الحياة.

تشرين الثاني/نوفمبر 2020
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المؤشرات

تم تضمين هذه المؤشرات بناًء على المعايير التالية:

تتعلق البيانات باإلطار المفاهيمي للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة المنشور في سلسلة النست )Lancet(. أي أن   1
رة أو بشأن  البيانات تقدم معلومات عن التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، وجوانب البيئة الُميّسِ
الدعم والخدمات في المكونات الخمس إلطار رعاية التنشئة: الصحة والتغذية والتعلُّم المبكر وتقديم الرعاية المستجيبة 

واألمن والسالمة.

تعتبر البيانات إلى حٍد كبير قابلة للمقارنة بين البلدان ومتاحة للجمهور، إما من خالل إحدى وكاالت األمم المتحدة أو   2
 من دورية لألبحاث العلمية تخضع الستعراض النظراء تقدم مرفق فني يحتوي على بيانات على المستوى القطري.

وترد التعريفات والمؤشرات ومصادر البيانات في المرفق الفني.

هناك استبيانان لألسر المعيشية يمثالن مصدري البيانات الرئيسيين – االستقصاءات الديمغرافية والصحية، التي تدعمها 
وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية والمسح العنقودي المتعدد المؤشرات المدعوم من اليونيسف. وتتضمن مصادر البيانات 
اإلضافية استبيانات أخرى لألسر المعيشية تحقق التمثيل الوطني، وتعدادات السكان والسجالت اإلدارية، على النحو المشار 
إليه. وعلى الرغم من أن النية كانت متجهة في األصل إلى أن تشير جميع البيانات لألطفال دون سن 5 سنوات، وحتى دون 

سن 3 سنوات حيثما أمكن، إال أنه تعذر تحقيق هذا لجميع المؤشرات دون إنفاق قدر كبير من الوقت والموارد اإلضافية. 
وتوضح التعريفات المعامالت المستخدمة في المؤشرات – طبقاً للعام/األعوام وطبقاً للفئة العمرية.

هناك حاجة للكثير من المؤشرات اإلضافية من أجل تتبع التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، والتمويل 
وتقديم الرعاية المستجيبة في المنزل وتغطية الخدمات من أجل تحسين النماء في مرحلة الطفولة المبكرة. وترد اإلشارة إلى 

بعض هذه المؤشرات في قائمة المؤشرات الواردة في المرفق الفني. وبرغم هذا، فإن البيانات المعروضة على الصفحات 
التالية يمكن أن تساعد في توليد الدافع والدعوة والموارد اإلضافية الالزمة لجمع بيانات قطرية جديدة قابلة للمقارنة عبر 

البلدان من خالل االستقصاءات الديمغرافية الصحية والمسح العنقودي المتعدد المؤشرات، باإلضافة إلى جمعها من خالل 
استبيانات األسر المعيشية الوطنية األخرى.

كيفية تنظيم الدراسات

جمعت المؤشرات على الصفحات القطرية كما يلي:

الخصائص الديموغرافية التي تقدم المعلومات األساسية عن البلد.  ●

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرة مفهرسة طبقاً لوفيات األمهات، واألطفال من أمهات شابات،   ●
َرة واإلشراف غير الكافي والتأديب العنيف والتقّزم واألطفال دون سن 5  ونقص الوزن عند الوالدة والوالدات المبّكِ

سنوات الذين يعيشون في ظل الفقر.

مدى انتشار انعدام المساواة بين األطفال المعرضين لخطر سوء النماء، مفهرساً طبقاً للمؤشر المركب لمدى انتشار   ●
األطفال المعرضين للتقزم أو الفقر المدقع في 2005 و2010 و2015 والفوارق في االنتشار بين الفتيان والفتيات 

وبين األطفال المقيمين في المناطق الحضرية والريفية )استناداً إلى الدراسات االستقصائية التي أجريت ما بين 
عامي 2006 و2015(.
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الدراسات القُطِريَّة 
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النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة■    اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

   3■ اتفاقية حقوق الطفل

   3■ الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

%70

%38

 ■ فتيات

 ■ ريفي

 ■ فتيان

 ■ حرضي

      11
      13

      11
      13

%17

%11%35

%78

%67

 ال توجد%66

بيانات

%55

   7

   17

   19

1%
7%
12%
6%

112/100,000
7%
0%
84%

43,851,043
995,368
5,041,518 (11%)
23/1,000

الجزائر

9

%100 %100%80 %80%60 %60%40 %40%20 %20%0 %0
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العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين

   36

   25

   100

   9

   94

   88

ال توجد بيانات   



%100%0 %75%50%25

%100%0 %75%50%25

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

 اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي
■

   ■
 الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني   7

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

      11
      13

      11
      13

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

ال توجد بيانات

14%
14%
ال توجد بيانات

14/100,000
12%
ال توجد بيانات

ال توجد بيانات

1,701,583
22,096
108,054 (6%)
7/1,000

البحرين

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   

1 0
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مة
إلقا
ا

س
جن
ال 2005

2010

2015

العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين

   100

   100

   100

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   



%100%0 %75%50%25

%100%0 %75%50%25

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

 اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي
■

   ■
 الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني   7

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

%83
      11
      13

      13
      11

%24

%14

%15

%37

 ال توجد

بيانات

%23

%94

%35

   78

   30

   33

988,002
20,290
99,162 (10%)
57/1,000

248/100,000
ال توجد بيانات

ال توجد بيانات

65%

ال توجد بيانات

12%
33%
8%

جيبويت

  ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات   

1 1

%100 %100%80 %80%60 %60%40 %40%20 %20%0 %0

مة
إلقا
ا

س
جن
ال 2005

2010

2015

العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين

   64

   76

   21

   92

   12

   52

ال توجد بيانات   



%100%0 %75%50%25

%100%0 %75%50%25

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة■    اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

   3■ اتفاقية حقوق الطفل

   3■ الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

%55

 ■ فتيات

 ■ ريفي

 ■ فتيان

 ■ حرضي

 ال توجد

بيانات

%47

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

%82

%83

%68

%6 1

      24
      22

      21
      25

   23

   25

   26

7%
7%
22%
4%

37/100,000
ال توجد بيانات

1%
92%

102,334,403
2,562,681
12,697,212 (12%)
20/1,000

مرص

1 2

%100 %100%80 %80%60 %60%40 %40%20 %20%0 %0
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العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين

   94

   99
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   99

   40
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%100%0 %75%50%25

%100%0 %75%50%25

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة■    اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

   3■ الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني

   3■ اتفاقية حقوق الطفل

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

%79

%3

%8

 ■ فتيات

 ■ ريفي

 ■ فتيان

 ■ حرضي

%47

%2

%3

%44

%83

%68

%44

 ال توجد

بيانات

   28

   28

   28

      21
      27

      22
      24

14%
7%
13%
10%

79/100,000
ال توجد بيانات

2%
79%

40,222,503
1,136,256
5,380,423 (13%)
27/1,000

العراق

1 3
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العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين
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%100%0 %75%50%25

%100%0 %75%50%25

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة■    اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

   3■ الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني

   3■ اتفاقية حقوق الطفل

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

%24

%71

%71

%13

%16

%92

%83

%92

%72

 ال توجد

بيانات

األردن

5%
14%
8%
16%

46/100,000
14%
ال توجد بيانات

80%

10,203,140
213,830
1,058,122 (10%)
16/1,000

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

1 4

%100 %100%80 %80%60 %60%40 %40%20 %20%0 %0

مة
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ا
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2010
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العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين
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   99
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%100%0 %75%50%25

%100%0 %75%50%25

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة■    اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

   3■ الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات
 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

ال توجد بيانات

11%
6%
ال توجد بيانات

12/100,000
10%
ال توجد بيانات

ال توجد بيانات

4,270,563
53,768
289,689 (7%)
8/1,000

الكويت

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

1 5

%100 %100%80 %80%60 %60%40 %40%20 %20%0 %0
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العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين
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   100

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   



%100%0 %75%50%25

%100%0 %75%50%25

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة■    اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

   3■ الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

%13

%29

%62

%16

%56

%74

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

%17
%13
%46
%34

29/100,000
9%
ال توجد بيانات

85%

no data
8%
17%
9%

لبنان

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

1 6

%100 %100%80 %80%60 %60%40 %40%20 %20%0 %0

مة
إلقا
ا

س
جن
ال 2005

2010

2015

العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   

   100

   93

   98

ال توجد بيانات   



%100%0 %75%50%25

%100%0 %75%50%25

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

الحماية االجتماعية للطفل واألسرة   7 اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

■ الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني
■

3   

3   

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

%52

 ال توجد

بيانات

%6

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

%69

ال توجد بيانات

8%
38%
ال توجد بيانات

72/100,000
ال توجد بيانات

ال توجد بيانات

ال توجد بيانات

6,871,287
122,062
623,998 (9%)
12/1,000

ليبيا

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

1 7
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العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين

   100

   99

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   



%100%0 %75%50%25

%100%0 %75%50%25

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة■    اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

   3■ الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

%70

%39

%21

%36

%14

 ال توجد

بيانات

%54

%70

%73

   15

   22

   26

8%
7%
15%
7%

70/100,000
17%
ال توجد بيانات

ال توجد بيانات

36,910,558
668,010
3,325,038 (9%)
21/1,000

املغرب

  ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات   

1 8

%100 %100%80 %80%60 %60%40 %40%20 %20%0 %0

مة
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ا
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العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين

   96

   9

   87

   89

   43

   35

ال توجد بيانات   



%100%0 %75%50%25

%100%0 %75%50%25

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة■    اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

   3■ الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

%68

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

%25

%29

%75

%81

%56

%76

%95

 ال توجد

بيانات

ال توجد بيانات

14%
11%
45%

19/100,000
11%
ال توجد بيانات

ال توجد بيانات

5,106,622
89,906
453,666 (9%)
11/1,000

ُعامن

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

1 9

%100 %100%80 %80%60 %60%40 %40%20 %20%0 %0
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العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين

   92

   100

   100

ال توجد بيانات   

   23

   82

ال توجد بيانات   



%100%0 %75%50%25

%100%0 %75%50%25

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

 اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي
■

   ■
 الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني   7

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

%84

%55

%41

%40

%88

 ال توجد

بيانات

%85

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

ال توجد بيانات

11%
12%
12%

9/100,000
7%
ال توجد بيانات

47%

2,881,060
26,670
135,162 (5%)
7/1,000

قطر

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

2 0
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   100

   100

   100

   29

   34

ال توجد بيانات   



%100%0 %75%50%25

%100%0 %75%50%25

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

 اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي
■

   ■
 الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني   7

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

ال توجد بيانات

6%
9%
ال توجد بيانات

17/100,000
ال توجد بيانات

ال توجد بيانات

ال توجد بيانات

34,813,867
585,170
2,978,337 (9%)
7/1,000

السعودية

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   
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العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   

ال توجد بيانات   

   100

   100
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%100%0 %75%50%25

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

   7 اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

   7■ الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني

■    الحماية االجتماعية للطفل واألسرة
 ال توجد■

بيانات

 ال توجد■
بيانات

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

ال توجد بيانات

ال توجد بيانات

 ال توجد

بيانات

%13

%72

%20

%26

%69

%78

%77

%96

%91

 ال توجد

بيانات

22%
ال توجد بيانات

7%
14%

27/100,000
8%
ال توجد بيانات

92%

5,101,416
144,176
692,913 (14%)
19/1,000

دولة فلسطني

ال توجد بيانات

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

2 2
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العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين

   96

   5

   97

   97

   38

   39

   41



%100%0 %75%50%25
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النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة■    اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

   3■ الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

%116

 ■ فتيات

 ■ ريفي

 ■ فتيان

 ■ حرضي

      29
      53

      43
      49

%46

 ال توجد

بيانات

%22

%2

%27

%51

%48

%4

   49

   43

   49

22%
13%
38%
ال توجد بيانات

295/100,000
ال توجد بيانات

17%
62%

43,849,269
1,383,196
6,339,078 (14%)
58/1,000

السودان

2 3
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النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة■    اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

   3■ الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

%49

 ■ فتيات

 ■ ريفي

 ■ فتيان

 ■ حرضي

      26

      26

      29

      28

%52 %30

%8

%70

 ال توجد

بيانات

%64

%77

 ال توجد

بيانات

   27

   27

   27

17,500,657
420,602
1,919,096 (11%)
22/1,000

31/100,000
ال توجد بيانات

2%
84%

9%
11%
28%
17%

السورية العربية  الجمهورية 
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النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة■    اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

   3■ الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

%18

%4

%82

%24

%51

%62

%73

%98

%84

%89

%32

1%
9%
8%
13%

43/100,000
7%
ال توجد بيانات

84%

11,818,618
195,883
1,004,154 (8%)
17/1,000

تونس

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

2 5
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النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

 اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي
■

   ■
 الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني   7

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

ال توجد بيانات

8%
ال توجد بيانات

ال توجد بيانات

3/100,000
13%
ال توجد بيانات

ال توجد بيانات

9,890,400
100,021
499,138 (5%)
7/1,000

اإلمارات العربية املتحدة

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات   

  ال توجد بيانات     ال توجد بيانات   
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%100%0 %75%50%25

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

NURTURING-CARE.ORG   يمكن االطالع على مصادر البيانات التفصيلية والحواشي السفلية في قاعدة البيانات الرئيسية من خالل الرابط

 الدعم والخدمات للنماء
في مرحلة الطفولة المبكرة:

 معرضون للخطر في أعوام 2005 و2010 و2015
باستخدام مؤشر مرّكب للتقزم أو الفقر دون سن الخامسة

َرة  يحتاج الوالدين ومقدمو الرعاية لبيئة ُميَّسِ
من القوانين والسياسات والخدمات والدعم 

المجتمعي لمساعدتهم في توفير رعاية التنشئة 
ألطفالهم الصغار.

رعاية التنشئة

تيسير
البيئات

التغذية

البدء المبكر في 
الرضاعة الطبيعية

الرضاعة 
الطبيعية 

الحد األدنى
للنظام الغذائي

?

تقديم الرعاية 
المستجيبة

هناك حاجة ماسة للبيانات 
القطرية القابلة المقارنة

 المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة الصحة العقلية للوالدين

 دعم الوالدين )المجموعات والزيارات المنزلية( 
الرعاية النهارية عالية الجودة لألطفال

 األمن 
والسالمة

تسجيل
المواليد

 التأديب 
اإليجابي

 مياه الشرب 
األساسية
المرافق
الصحية

الصحة
عالج النساء المصابات بفيروس 

نقص المناعة البشرية

زيارات ما قبل 
 الوالدة

)4 زيارات فأكثر(

 زيارات 
ما بعد الوالدة

طلب الرعاية 
لألطفال المصابين 
بااللتهاب الرئوي

 التعلّم 
المبكر

التحفيز المبكر 
في المنزل

 الحضور في التعليم 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

أغراض اللعب 
في المنزل

وجود كتب 
األطفال في 

المنزل

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالخصائص الديموغرافية

التكلفة مدى الحياة لعجز النماء في مرحلة الطفولة المبكرةالمخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامةاألطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

السّكان 
الوالدات السنوية

األطفال دون سن 5 سنوات
الوفيات دون سن الخامسة

وفيات األمهات
نقص الوزن عند الوالدة

فقر األطفال
التأديب العنيف

األمهات الشابات )الوالدة قبل 18 عاماً(
َرة الوالدات المبّكِ

التقّزم دون سن الخامسة
اإلشراف غير الكافي

األطفال الواقعون على مسار النماء الصحيح

األطفال ذوو الصعوبات الوظيفية

القيمة التقديرية مقاسة بالنسبة المئوية 
لخسارة الراتب السنوي للبالغين

االتفاقات الدولية

السياسات

■
■
■
■

3   

3   

3   

7   

 اتفاقية حقوق الطفل

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية

 اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي
■

   ■
 الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني   7

   7 الحماية االجتماعية للطفل واألسرة

إجازة األمومة المدفوعة األجر )أسبوع(

إجازة األبوة المدفوعة األجر )أسبوع(

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم )االتساق(
بدون

ال يوجد

ال يوجد

14<

14<

18< – 14

18< – 14

26< – 18

26< – 18

26≥

26≥

بصورة كبيرةبصورة متوسطةقليالً

 ال توجد

بيانات

 ال توجد

بيانات

%127

 ■ فتيات

 ■ ريفي

 ■ فتيان

 ■ حرضي

      34

      54

      63

      56

%10

%3

%49

%33

%34

%25

%20

%40

   55

   56

   51

17%
13%
46%
34%

164/100,000
ال توجد بيانات

21%
79%

29,825,968
874,561
4,115,306 (14%)
58/1,000

اليمن
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%100 %100%80 %80%60 %60%40 %40%20 %20%0 %0

مة
إلقا
ا

س
جن
ال 2005

2010

2015

العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين

   59

   63

   15

   31

   10

   15

   53
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المرفق الفني
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 يتضمن الجدول رقم 1 قائمة مرتبة أبجدياً للبلدان الخاضعة للدراسة البالغ عددها 197 بلداً، ويشير إلى البلدان 
المتضمنة في شراكة العد التنازلي لعام 2030 والتي لها تقدير مخاطر مرّكب. 

الجدول رقم 1: قائمة مرتبة أبجدياً للبلدان الخاضعة للدراسة 

 متضمن في شراكة العد البلد
التنازلي لعام 2030

متضمن في تقدير 
المخاطر المركب

✘✔االتحاد الروسي

✔✔إثيوبيا

✔✔أذربيجان

✘✔األرجنتين

✘✔األردن

✘✔أرمينيا

✔✔إريتريا

✘✘إسبانيا

✘✘أستراليا

✘✘إستونيا

✘✘إسرائيل

✔✓أفغانستان

✘✔اإلكوادور

✘✔ألبانيا

✘✘ألمانيا

✘✘اإلمارات العربية المتحدة

✘✘أنتيغوا وبربودا

✘✘آندورا

✔✔إندونيسيا

✔✔أنغوال

✘✘أوروغواي

✔✔أوزبكستان

✔✔أوغندا

✘✔أوكرانيا

✔✔إيران )جمهورية - اإلسالمية(

✘✘إيرلندا

✘✘أيسلندا

✔✔إيسواتيني

✘✘إيطاليا

البلدان
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✔✔بابوا غينيا الجديدة

✔✔باراغواي

✘✘باربادوس

✔✔باكستان

✘✘باالو

✘✘الباهاما

✘✘البحرين

✔✔البرازيل

✘✘البرتغال

✘✘بروناي دار السالم

✘✘بلجيكا

✘✔بلغاريا

✘✔بليز

✔✔بنغالديش

✔✔بنما

✔✔بِنن

✔✔بوتان

✔✔بوتسوانا

✔✔بوركينا فاسو

✔✔بوروندي

✘✔البوسنة والهرسك

✘✘بولندا

✔✔بوليفيا )دولة متعددة القوميات(

✔✔بيرو

✘ ✔بيالروس

✘✔تايالند

✔✔تركمانستان

✔✔تركيا

✘✘ترينداد وتوباغو

✔✔تشاد

✘✘تشيكيا

✔✔توغو

✘✔توفالو

✘✔تونس

✘✔تونغا

✔✔تيمور الشرقية

✔✔جامايكا

✘✔الجبل األسود

✔✔الجزائر
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✔✔جزر القمر

✘✔جزر المالديف

✘✘جزر تركس وكايكوس

✔✔جزر سليمان

✘✘جزر فيرجين البريطانية

✘✔جزر مارشال

✔✔جمهورية أفريقيا الوسطى

✔✔جمهورية الدومينيكان

✔✔الجمهورية العربية السورية

✔✔جمهورية الكونغو الديمقراطية

✔✔جمهورية تنزانيا المتحدة

✘✘جمهورية كوريا

✘✔جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

✔✔جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

✘✔جمهورية مولدوفا

✔✔جنوب أفريقيا

✘✔جنوب السودان

✘✔جورجيا

✔✔جيبوتي

✘✘الدنمارك

✘✔دولة فلسطين

✘✔دومينيكا

✘✔الرأس األخضر

✔✔رواندا

✘✔رومانيا

✔✔زامبيا

✔✔زيمبابوي

✘✔ساموا

✘✔ساموا األمريكية

✔✔سان تومي وبرينسيبي

✘✘سان مارينو

✘✔سانت فنسنت وجزر غرينادين

✘✘سانت كيتس ونيفس

✘✔سانت لوسيا

✘✔سريالنكا

✘✔السلفادور

✘✘سلوفاكيا

✘✘سلوفينيا

✘✘سنغافورة
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✔✔السنغال

✔✔السودان

✔✔سورينام

✘✘السويد

✘✘سويسرا

✔✔سيراليون

✘✘سيشيل

✘✔شمال مقدونيا

✘✘شيلي

✘✔صربيا

✔✔الصومال

✔✔الصين

✔✔طاجيكستان

✔✔العراق

✘✘عمان

✔✔الغابون

✔✔غامبيا

✔✔غانا

✘✔غرينادا

✔✔غواتيماال

✔✔غويانا

✔✔غينيا

✘✔غينيا االستوائية

✔✔غينيا بيساو

✔✔فانواتو

✘✘فرنسا

✔✔الفلبين

✔✔فنزويال )جمهورية بوليفارية(

✘✘فنلندا

✔✔فيتنام

✘✔فيجي

✔✔قرغيزستان

✘✘قطر

✘✔كازاخستان

✔✔الكاميرون

✘✘كرواتيا

✔✔كمبوديا

✘✘كندا

✘✔كوبا
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✔✔كوت ديفوار

✘✔كوستاريكا

✔✔كولومبيا

✔✔الكونغو

✘✘الكويت

✘✔كيريباتي

✔✔كينيا

✘✘التفيا

✘✔لبنان

✘✘لوكسمبورغ

✘✔ليبيا

✔✔ليبيريا

✘✘ليتوانيا

✘✘ليختنشتاين

✔✔ليسوتو

✔✔ماالوي

✘✘مالطا

✔✔مالي

✘✔ماليزيا

✘✘المجر

✔✔مدغشقر

✔✔مصر

✔✔المغرب

✔✔المكسيك

✘✘المملكة العربية السعودية

✘✘المملكة المتحدة

✘✔منغوليا

✔✔موريتانيا

✘✔موريشيوس

✔✔موزمبيق

✘✘موناكو

✔✔ميانمار

✔✔ناميبيا

✘✔ناورو

✘✘النرويج

✘✘النمسا

✔✔نيبال

✔✔النيجر

✔✔نيجيريا

✔✔نيكاراغوا
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✘✘نيوزيلندا

✔✔هايتي

✔✔الهند

✔✔هندوراس

✘✘هولندا

✘✘الواليات المتحدة

✔✔واليات ميكرونيزيا الموحدة

✘✘اليابان

✔✔اليمن

✘✘اليونان
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يبين الجدول رقم 2 المؤشرات التي تتضمنها الدراسات القُطرية مقسمةً طبقاً للفئة: اسم المؤشر واألساس المنطقي لتضمين المؤشر، وتعريف المؤشر ومصدر البيانات.

الجدول رقم 2: المؤشرات: االسم والتعريف واألساس المنطقي ومصدر البيانات

الخصائص الديموغرافية

مصدر البياناتالتعريفاألساس المنطقيالمؤشر

األمـم المتحـدة، إدارة الشؤون االقتصادية إجمالي السكان )2020(تعداد السكان في البلدإجمالي السكان )بالمليون(

واالجتماعية، شعبة السكان، آفاق السكان في العالم 

لعام 2019، نسخة على شبكة اإلنترنت، اإلصدار 1.

عدد األطفال دون سن 5 سنوات وعدد األطفال دون إجمالي السكان دون سن الخامسة )بالمليون(

سن 5 سنوات كنسبة من إجمالي السّكان

األمـم المتحـدة، إدارة الشؤون االقتصادية إجمالي تعداد السكان دون سن 5 سنوات )2020(

واالجتماعية، شعبة السكان، آفاق السكان في العالم 

لعام 2019، نسخة على شبكة اإلنترنت، اإلصدار 1.

األمـم المتحـدة، إدارة الشؤون االقتصادية عدد المواليد السنوي )2020(عدد األطفال الذين يولدون كل عام في البلدالوالدات السنوية

واالجتماعية، شعبة السكان، آفاق السكان في العالم 

لعام 2019، نسخة على شبكة اإلنترنت، اإلصدار 1.

عدد األطفال دون سن 5 سنوات الذين يموتون سنوياً، الوفيات دون سن الخامسة

لكل 1000 والدة لطفل حي

احتمال الموت فيما بين الوالدة وسن 5 سنوات لكل 

1000 والدة لطفل حي )2019(

فريق األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت المعني 

بتقدير وفيات األطفال، "المستويات واالتجاهات 

في وفيات األطفال:

تقرير عام 2020، تقديرات وضعها فريق 

األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت المعني 

بتقدير وفيات األطفال"، منظمة األمم المتحدة 

للطفولة، نيويورك, 2020.

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

مصدر البياناتالتعريفاألساس المنطقيالمؤشر

يعتبر الفقر أحد التهديدات الكبرى لبقاء األطفال فقر األطفال

الصغار وصحتهم ورفاههم، وقد ثبت أنه يؤثر على 

جميع جوانب النماء

استُخِدَم تعريف البنك الدولي للفقر المدقع لعام 2017، 

وهو العيش بأقل من 1.9 دوالر أمريكي يومياً من 

أجل توليد مؤشر مرّكب لألطفال دون سن 5 سنوات 

المعرضين للتقّزم أو الفقر المدقع. واستُنتَِجت نسب 

الفقر بين األطفال دون سن 5 سنوات لمجموعة 

فرعية من الدول باستخدام تقديرات البنك الدولي للفقر 

ودراساته االستقصائية ذات التمثيل الوطني لمؤشر 

الثراء )2015-2006(

البنك الدولي واالستقصاءات الديمغرافية الصحية 

والمسح العنقودي المتعدد المؤشرات واستبيان تنظيم 

األسرة في الصين واستبيان الصحة والتغذية في 

الصين. األساليب المستخدمة مماثلة لتلك المستخدمة 

 Lu, C., M.M. Black and L.M. :في

 Richter, "Risk of Poor Development

 In Young Children in Low-Income and

Middle-Income Countries: An

 estimation and analysis at the

 .global, regional, and country level"
)مخاطر ضعف النماء لدى األطفال الصغار 

في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط: 

تقدير وتحليل على المستويات العالمي واإلقليمي 

 The Lancet Global Health, )."والقطري

vol. 4, no. 12, 2016, pp. E916-E922

يرتبط التقّزم بين األطفال الصغار بآثار سيئة على التقّزم دون سن الخامسة

المديين القصير والطويل على األداء المدرسي وعلى 

الكسب عند البلوغ

وتبلغ النسبة المئوية لألطفال في سن 59-0 

شهراً الذين تقل نسبة الطول إلى العمر لديهم عن 

انحرافين معياريين من القيمة المتوسطة طبقاً 

لمعايير نمو األطفال الصادرة عن منظمة الصحة 

العالمية )2019-1985(

قاعدة بيانات تقديرات سوء التغذية الموّسعة المشتركة 

بين اليونيسف/منظمة الصحة العالمية/البنك الدولي: 

التقّزم، تموز/يوليو 2020.

احتُِسبَت تقديرات التقّزم المستخدمة في توليد المؤشر 

المركب للتعرض للخطر في عام 2015 من 

البيانات الموجودة بالفعل باستخدام نفس األساليب 

المستخدمة في لو وآخرين، 2016 )الذي سبقت 

اإلشارة له أعاله(

المؤشرات
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يعتبر نقص الوزن عند الوالدة مؤشراً على سوء النماء نقص الوزن عند الوالدة

قبل الوالدة ويُنبئ بسوء النماء في مرحلة الطفولة 

خالل السنوات األولى من العمر

النسبة المئوية لألطفال الرضع الذين يبلغ وزنهم أقل 

من 2,500 جراماً عند الوالدة )2015(

تقديرات نقص الوزن عند الوالدة الصادرة عن 

اليونيسف/منظمة الصحة العالمية، إصدار عام 2019

َرة َرة مؤشراً على سوء النماء الوالدات المبّكِ تعتبر الوالدات المبّكِ

قبل الوالدة وتُنبئ بسوء النماء في مرحلة الطفولة 

خالل السنوات األولى من العمر، بما في ذلك 

تأخر النمو واإلعاقة

Blencowe et al., "National, Regional أقل من 37 أسبوع مكتمل من الحمل )2010(

 and Worldwide Estimates of Preterm

 Birth Rates in the Year 2010 with

 Time Trends since 1990 for Selected

 Countries: A systematic review and

"implications )التقديرات الوطنية واإلقليمية 
والعالمية لمعدالت الوالدات المبكرة في عام 

2010 مع األنماط الزمنية منذ عام 1900 لبعض 

البلدان المختارة: استعراض منهجي وتداعيات(، 

 The Lancet, vol. 379, no. 9832,

.2012, pp. 2162-2172

الجداول القطرية التكميلية. مصادر البيانات: السجالت 

الوطنية، استبيانات ودراسات الصحة اإلنجابية 

المحددة من خالل عمليات البحث المنهجية، والبيانات 

غير المنشورة والبيانات المقدمة أثناء التشاور القطري 

مع منظمة الصحة العالمية

تزيد وفاة أم الطفل الصغير من مخاطر وفاة األطفال، وفيات األمهات 

واالعتالل وسوء النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

عدد وفيات النساء من جراء األسباب المتعلقة 

بالحمل لكل 100,000 والدة لطفل حي أثناء نفس 

الفترة الزمنية )2017(

فريق األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت المعني 

بتقدير وفيات األمهات، والذي يتألف من منظمة 

الصحة العالمية واليونيسف وصندوق األمم المتحدة 

للسكان والبنك الدولي وشعبة السكان باألمم المتحدة، 

صدر في أيلول/سبتمبر 2019

ثبت أن األطفال المولودين ألمهات شابات األمهات الشابات )الوالدة قبل سن 18(

يكون أداؤهم المدرسي أسوأ )مقارنة بالمولودين 

ألمهات أكبر سناً(

النسبة المئوية للنساء البالغات من العمر 20-24 عاماً 

الالتي ولدن قبل سن 18 عاماً )2019-2005(

قواعد البيانات العالمية لليونيسيف، استناًدا إلى 

االستقصاءات الديمغرافية الصحية ,المسح العنقودي 

المتعدد المؤشرات، وغيرهما من االستقصاءات ذات 

التمثيل الوطني. يعبر المؤشر المعياري المستمد 

من الدراسات االستقصائية السكانية مستويات 

الخصوبة بين المراهقين حتى سن 18 عاماً. الحظ 

أن البيانات تستند إلى إجابات النساء البالغات من 

العمر 20-24 عاماً والالتي تجاوزن خطر الوالدة 
ً قبل سن 18 عاما

يرتبط العنف وسوء المعاملة بآثار على المديين التأديب العنيف

القصير والطويل على صحة األطفال ورفاههم 

وتأقلمهم االجتماعي

النسبة المئوية لألطفال البالغين من العمر 1-4 أعوام 

الذين تعرضوا ألي نوع من التأديب العنيف 

)االعتداء النفسي و/أو العقاب البدني( خالل الشهر 

الماضي )2019-2005(

قواعد البيانات العالمية لليونيسيف، استناًدا إلى 

االستقصاءات الديمغرافية الصحية، المسح العنقودي 

المتعدد المؤشرات، وغيرهما من االستقصاءات 

ذات التمثيل الوطني

يحتاج األطفال الصغار إلى إشراف البالغين لحمايتهم اإلشراف غير الكافي

من الخطر ولضمان التغذية المناسبة وإلمدادهم 

بالدعم الالزم للتعلم

النسبة المئوية لألطفال في سن 0-59 شهراً الذين 

تُركوا وحدهم أو في رعاية طفل آخر دون سن 

10 سنوات ألكثر من ساعة مرة واحدة على األقل 

خالل األسبوع الماضي )2019-2005(

قواعد البيانات العالمية لليونيسيف، استناًدا إلى 

االستقصاءات الديمغرافية الصحية، المسح العنقودي 

المتعدد المؤشرات، وغيرهما من االستقصاءات 

ذات التمثيل الوطني
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األطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء - وتكلفة عجز النمو في مرحلة الطفولة المبكرة على مدار العمر

مصدر البياناتالتعريفاألساس المنطقيالمؤشر

مقياس مركب تم تطويره لتقييم خطر عدم بلوغ األطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء

األطفال إلمكانياتهم النمائية. يعتبر التقّزم والفقر المدقع 

من المقاييس غير المباشرة نظراً الرتباطها بنماء 

األطفال وألنها تقاس عالمياً باستخدام أساليب ثابتة

النسبة المئوية لألطفال دون سن 5 سنوات 

المعرضين لخطر سوء النماء نتيجة التقزم أو 

الفقر المدقع )1.90 دوالر أمريكي أو أقل( في 

2005 و2010 و2015

 Richter, األسلوب المستخدم للتقدير منشور في

 L., et al., "Investing in the Foundation

 of Sustainable Development:

 Pathways to scale up for early

"childhood development )االستثمار 
في مؤسسة التنمية المستدامة: مسارات نحو 

توسيع نطاق النماء في مرحلة الطفولة المبكرة(، 

 The Lancet, vol. 389, no. 10064,

.pp. 103-118, 2017

متاح بالنسبة لمجموعة فرعية من البلدان )91( 

مصنفة على أنها معرضة لمخاطر عالية

الفوارق في المؤشر المركب للتعرض للخطر مصنفة المخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامة

طبقاً للجنس واإلقامة

المناطق الحضرية في مقابل الريفية والذكور في مقابل 

اإلناث )2019-2006(

 Richter, L., األسلوب المستخدم للتقدير منشور في

 et al., "Investing in the Foundation of

 Sustainable Development: Pathways

 to scale up for early childhood

"development )االستثمار في مؤسسة التنمية 
المستدامة: مسارات نحو توسيع نطاق النماء في 

 The Lancet, vol. ،)مرحلة الطفولة المبكرة

.389, no. 10064, pp. 103-118, 2017

متاحة لمجموعة فرعية من الدول )63( ال بيانات 

على المستوى المتناهي الصغر تعتبر تمثيلية 

على المستوى الوطني

تكلفة عجز النمو في مرحلة الطفولة 
المبكرة على مدار العمر

نظراً آلثاره الطويلة األمد على األفراد، فإن سوء 

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، الذي يصنف طبقاً 

لمؤشر عجز النمو، يسبب تكاليف مستقبلية للبلدان التي 

يعيش فيها األطفال المتضررون

إجمالي الخسارة )بالدوالر األمريكي( كنسبة مئوية من 

متوسط األجور السنوي في البالد )2010(. أحدث 

التقديرات الُمجّمعة على المستوى القطري لتأخير النمو 

الخطي من دراسة نموذج أثر التغذية، مع تقدير العوائد 

على التعليم في البلدان النامية لتقدير أثر تعثر النمو في 

مراحل الحياة المبكرة على التحصيل التعليمي والدخل 

المستقبلي. كانت النواتج األولية هي إجمالي سنوات 

التحصيل العلمي المفقودة باإلضافة إلى صافي القيمة 

الحالية لمكتسبات األجور المستقبلية المفقودة لكل طفل 

ولكل فئة والدة نتيجة تعثر النمو في 137 بلداً من البلدان 

النامية. تم التعبير عن قيمة فقدان مكتسبات األجور كنسبة 

من متوسط األجور السنوي في البالد )2010(

 Fink et al., "Schooling and Wage

Income Losses due to Early-

 Childhood Growth Faltering in

 Developing Countries: National,

"regional and global estimates )خسائر 
الدراسة والدخل الناتج من األجور نتيجة تعثر 

النمو في مرحلة الطفولة المبكرة في البلدان النامية: 

 التقديرات الوطنية واإلقليمية والعالمية(، 

 The American Journal of Clinical
 Nutrition, vol. 104, no. 1,

pp. 104-112, 2016

مؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

مصدر البياناتالتعريفاألساس المنطقيالمؤشر

ومن األهمية بمكان أن يوجد مقياس سكاني قابل للتطبيق مؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

لنتائج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة من أجل رصد 

تأثير تدخالت النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحديد 

األطفال الذين يسيرون أو ال يسيرون على المسار 

السليم، لضمان استفادة جميع األطفال من التدخالت

النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 36 

و59 شهراً والذين هم على المسار الصحيح على صعيد 

النمو في ثالثة مجاالت على األقل من المجاالت التالية: 

معرفة القراءة والكتابة والحساب، والنمو الجسدي، 

والتطور االجتماعي والعاطفي والتعلم )2019-2010(

قواعد البيانات العالمية لليونيسيف، استناًدا إلى 

االستقصاءات الديمغرافية الصحية ,المسح العنقودي 

المتعدد المؤشرات، وغيرهما من االستقصاءات 

ذات التمثيل الوطني

تأدية الوظائف لدى األطفال
مصدر البياناتالتعريفاألساس المنطقيالمؤشر

يؤدي التمييز ضد األطفال المتأخرين في النماء وذوي تأدية الوظائف لدى األطفال

اإلعاقة عادةً إلى خفض إتاحة الخدمات االجتماعية األساسية، 

وبخاصة التعليم والصحة، وإلى نقص عام في الفحص 

وتحديد المحتاجين لخدمات تدخالت الطفولة المبكرة وإتاحتها 

لهم. يعد التصدي للتمييز وتعزيز اإلدماج من األمور الهامة 

في جميع القطاعات، ويمكن تحقيقه من خالل المعلومات 

والدعوة وتعزيز السياسات وتيسير إتاحة الخدمات.

النسبة المئوية لألطفال في سن 2-4 سنوات الذين 

يعانون من صعوبة وظيفية في نطاق واحد على 

األقل )2019-2017(

قواعد البيانات العالمية لليونيسيف، استناًدا إلى المسح 

العنقودي المتعدد المؤشرات، وغيره من االستقصاءات 

ذات التمثيل الوطني
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مكّونات رعاية التنشئة: الصحة

مصدر البياناتالتعريفاألساس المنطقيالمؤشر

تحمي رعاية ما قبل الوالدة صحة النساء أثناء الحمل رعاية ما قبل الوالدة )4 زيارات فأكثر(

وتساعد على الوقاية من المضاعفات أثناء الحمل 

والوالدة والتأهب لها

النسبة المئوية للنساء البالغات من العمر 49-15 

عاماً الالتي تلقين الرعاية أربع مرات على األقل أثناء 

الحمل من أي مقدم خدمة )2019-1996(

قواعد البيانات العالمية لليونيسيف، استناًدا إلى 

االستقصاءات الديمغرافية الصحية ,المسح العنقودي 

المتعدد المؤشرات، وغيرهما من االستقصاءات 

ذات التمثيل الوطني

عالج النساء المصابات بفيروس نقص 
المناعة البشرية

يؤدي عالج النساء المصابات بفيروس نقص 

المناعة البشرية إلى حماية صحتهن ويمنع انتقال 

الفيروس ألطفالهن

النسبة المئوية للعدد التقديري من النساء الحوامل 

المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية الالتي 

يتلقين أنظمة عالجية فعالة )باستثناء جرعة واحدة من 

النيفرابين( من األدوية المضادة للفيروسات الرجعية 

لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من األم 

إلى الطفل )2019(

تقديرات الفريق العالمي لرصد اإليدز وتقديرات 

برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص 

المناعة البشرية/اإليدز

تساعد زيارات ما بعد الوالدة على اكتشاف ومنع زيارات ما بعد الوالدة

مضاعفات ما بعد الوالدة للنساء واألطفال حديثي 

الوالدة لضمان تلقيهم للعالج بسرعة.

النسبة المئوية من النساء البالغات من العمر 

15-49 عاماً الالتي تلقين رعاية ما بعد الوالدة في 

غضون يومين من الوالدة. يشير المؤشر إلى النساء 

الالتي ولد لهن مولود حي في فترة زمنية قريبة، وهي 

بصفة عامة عامين بالنسبة للمسح العنقودي المتعدد 

المؤشرات وخمسة أعوام بالنسبة لالستقصاءات 

الديمغرافية الصحية )2019-2010(

قواعد البيانات العالمية لليونيسيف، استناًدا إلى 

االستقصاءات الديمغرافية الصحية، المسح العنقودي 

المتعدد المؤشرات، وغيرهما من االستقصاءات 

ذات التمثيل الوطني

يشير طلب الرعاية للمصابين بااللتهاب الرئوي إلى طلب الرعاية لألطفال المصابين بااللتهاب الرئوي

قدرة مقدمي الرعاية على اكتشاف الحالة الصحية 

ألطفالهم الصغار واتخاذ إجراءات بشأنها

النسبة المئوية لألطفال دون سن 5 سنوات المصابين 

بأعراض العدوى الحادة في الجهاز التنفسي في 

األسبوعين السابقين للدراسة االستقصائية والذين سعوا 

للحصول على النصائح أو العالج من أحد المرافق 

الصحية أو مقدمي الخدمات )2019-1993(

قواعد البيانات العالمية لليونيسيف، استناًدا إلى 

االستقصاءات الديمغرافية الصحية، المسح العنقودي 

المتعدد المؤشرات، وغيرهما من االستقصاءات 

ذات التمثيل الوطني

مكّونات رعاية التنشئة: التغذية

مصدر البياناتالتعريفاألساس المنطقيالمؤشر

يضمن التقام الطفل للثدي في غضون ساعة من البدء المبكر في الرضاعة الطبيعية

الوالدة أن يحصل الطفل على الكولوستروم )حليب 

اللبأ(، وهو اللبن األول الغني بالعوامل الوقائية. 

والرضاعة المباشرة هي عملية غريزية بالنسبة للطفل 

وتستجيب لحاجة الطفل لالرتباط الوثيق؛ وتساعد 

أيضاً في ترسيخ الرضاعة الطبيعية الحصرية

نسبة األطفال الحديثي الوالدة الذين ولدوا خالل 

العامين الماضيين والذين وضعوا على الثدي خالل 

ساعة واحدة من الوالدة )2019-2004(

اليونيسف، شعبة البيانات والتحليل والتخطيط والرصد 

)2020(. قواعد البيانات العالمية لليونيسف: تغذية 

الرضع وصغار األطفال: البدء المبكر في الرضاعة 

الطبيعية، الذين سبق لهم الرضاعة الطبيعية في أي 

وقت مضى، نيويورك، تموز/يوليو 2020

إن عدم تناول األطفال الرضع إال للبن األم خالل أول الرضاعة الطبيعية الحصرية

6 أشهر من حياتهم يوفر لهم جميع المغذيات التي 

يحتاجونها ويحمي الطفل من أمراض الطفولة الشائعة 

مثل اإلسهال وااللتهاب الرئوي. كما أن الرضاعة 

الطبيعية لها فوائد طويلة األمد على ذكاء األطفال 

وصحتهم في المستقبل

النسبة المئوية من األطفال في سن 0-5 أشهر الذين 

تغذوا حصرياً على لبن األم خالل الـ 24 ساعة 

السابقة للدراسة االستقصائية )2019-1998(

اليونيسف، شعبة البيانات والتحليل والتخطيط والرصد 

)2020(. قواعد البيانات العالمية لليونيسف: 

تغذية الرضع وصغار األطفال: الرضاعة الطبيعية 

الحصرية، الرضاعة الطبيعية الغالبة، نيويورك، 

تموز/يوليو 2020

يحتاج األطفال الصغار إلى طعام متنوع بقدر كاٍف الحد األدنى للنظام الغذائي المقبول

لكي يفي باحتياجات نموهم السريع

النسبة المئوية لألطفال في سن 6-23 شهراً الذين 

يتغذون عن طريق الرضاعة الطبيعية وتلقوا الحد 

األدنى من التنوع الغذائي على األقل والحد األدنى 

من عدد الوجبات أثناء اليوم السابق، والنسبة المئوية 

لألطفال في سن 6-23 شهراً الذين ال يتغذون عن 

طريق الرضاعة الطبيعية وتلقوا رضعتين من اللبن 

على األقل وتلقوا الحد األدنى من التنوع الغذائي على 

األقل، الذي ال يشمل رضعات اللبن، والحد األدنى من 

عدد الوجبات أثناء اليوم السابق )2018-2010(

اليونيسف، شعبة البيانات والتحليل والتخطيط والرصد 

)2019(. قواعد البيانات العالمية لليونيسف: تغذية 

الرضع وصغار األطفال: الحد األدنى للنظام الغذائي 

المقبول، الحد األدنى من التنوع الغذائي، الحد األدنى 

لعدد الوجبات، نيويورك، حزيران/يونيو 2019
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مكّونات رعاية التنشئة: تقديم الرعاية المستجيبة

مالحظة: ال توجد بيانات قطرية متاحة قابلة للمقارنة ممثلة في الصفحات القطرية بأمثلة عن المؤشرات

ال يتم في الوقت الحالي جمع أي بيانات قطرية قابلة للمقارنة عن السياسات والبرامج التي تدعم تقديم الرعاية المستجيبة من خالل االستقصاءات الديمغرافية والصحية، أو دراسات مسح األسر المعيشية التمثيلية على المستوى 
الوطني، أو المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي يجريه اليونيسف. وفي بعض البلدان، تُجَمع معلومات عن الرعاية النهارية لألطفال. ولكن، لبدء مناقشات بشأن جمع البيانات لبيان التقدم المحرز في توفير الرعاية المستجيبة، 

نقترح النظر في المؤشرات األربعة التالية:

المعلومات الوطنية واالتصاالت بشأن النماء في مرحلة الطفولة المبكرة والخدمات
وعي الوالدين بدورهم الهام في نماء أطفالهم الصغار، وما يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية واألسر القيام به لدعم وتعزيز نماء األطفال الصغار؛ والخدمات المتاحة لمساعدة والدي األطفال الصغار حال تعرض طفلهم 

الصغير لصعوبات.

صحة األم/الوالدين العقلية
تعتبر الصحة العقلية لألم والوالد، وكذلك الصحة العقلية لمقدمي الرعاية من األمور الحاسمة بالنسبة للرعاية المستجيبة. فقد يؤدي فقدان الطاقة واالنشغال الدائم والقلق واالكتئاب وغيرها من صور اإلجهاد العقلي إلى صعوبة 

تحلي مقدمي الرعاية بالحساسية واالستجابة الحتياجات الطفل الصغير.

دعم الوالدين من خالل المجموعات والزيارات المنزلية
يساعد الدعم، إما من خالل مجموعات الوالدين أو من خالل الزيارات المنزلية، الوالدين على االطمئنان والتمتع بصحبة اآلخرين ذوي التحديات المشتركة، واكتساب معلومات عن نماء طفلهم وسلوك الوالدين واألسرة واالستجابات 

التي تدعم نماء األطفال الرضع ومعرفة الكيفية التي يمكنهم من خاللها تسوية الصعوبات واإلحالة إلى الخدمات اإلضافية حال حاجتهم إليها.

رعاية األطفال النهارية ذات السعر المناسب والجودة العالية
في العديد من البلدان، تكون أعداد النساء النشطات اقتصادياً مساوية للرجال، إما في القطاع الرسمي أو في القطاع غير الرسمي. وتستفيد هذه األسر، واألسر التي تواجه تحديات أخرى تتطلب مساعدات إضافية، من رعاية 

األطفال النهارية المجانية أو ذات السعر المناسب.

مكّونات رعاية التنشئة: التعلّم المبكر

مصدر البياناتالتعريفاألساس المنطقيالمؤشر

االطالع على مواد مكتوبة وصور، مصحوبة بسرد وجود كتب األطفال في المنزل

من مقدم الرعاية حول الكلمات والصور، واألسس 

المبكرة للغة وتنمية اإللمام بالقراءة والكتابة

النسبة المئوية لألطفال في سن 0-59 شهراً 

الذين لديهم 3 كتب لألطفال أو أكثر في 

المنزل )2019-2005(

قواعد البيانات العالمية لليونيسف، استناًدا إلى 

االستقصاءات الديمغرافية الصحية ,المسح العنقودي 

المتعدد المؤشرات، وغيرهما من االستقصاءات 

ذات التمثيل الوطني

اللعب من األمور الطبيعية بالنسبة لألطفال، وتعتبر وجود ألعاب في المنزل

الممارسة والمتعة التي يتمتعون بها أثناء اللعب 

من األمور الهامة الستكشافهم اإلدراكي وتوسيع 

مداركهم. يتعلم األطفال الصغار من اللعب بأي 

أجسام آمنة ونظيفة، واألهم أن يشارك أحد البالغين 

ي  الطفل ويشجعه ويستخدم فرص اللعب لكي يُسّمِ

األشياء والتجارب للطفل

النسبة المئوية من األطفال في سن 0-59 شهراً الذين 

يلعبون باستخدام 2 أو أكثر من اللعب التالية في 

المنزل: األغراض المنزلية، األغراض التي توجد 

خارج المنزل )مثل العصي واألحجار والحيوانات 

والمحار وأوراق الشجر وما إلى ذلك( واأللعاب 

المصنوعة في المنزل أو األلعاب المشتراة من 

متجر )2019-2005(

قواعد البيانات العالمية لليونيسف، استناًدا إلى 

االستقصاءات الديمغرافية الصحية، المسح العنقودي 

المتعدد المؤشرات، وغيرهما من االستقصاءات 

ذات التمثيل الوطني

يتعلم األطفال من خالل استكشافهم الذاتي، ولكنهم التحفيز المبكر في المنزل

يتعلمون أكثر من خالل التفاعل مع اآلخرين، وبخاصة 

البالغين الذين يلعبون دور الوسيط في تجارب الطفل 

مع المواد المكتوبة والقصص والرحالت الخلوية 

وغيرها من الفرص التي تعلم األطفال الصغر الكلمات 

واألرقام واأللوان واألشكال وتساعد األطفال الصغار 

على فهم األفكار غير الموجودة بصفة مباشرة

النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

36 و59 شهراً، والذين شارك معهم شخٌص بالغ في 

4 أنشطة أو أكثر من األنشطة التالية لتعزيز التعلم 

واالستعداد المدرسي خالل األيام الثالثة الماضية:

قراءة الكتب للطفل، أ( 

رواية القصص للطفل، ب( 

غناء األغاني للطفل، ج( 

اصطحاب الطفل خارج المنزل، د( 

اللعب مع الطفل، هـ( 

و(  قضاء الوقت مع الطفل في تعلم األسماء أو العد 

أو رسم األشياء )2019-2005(

قواعد البيانات العالمية لليونيسيف، استناًدا إلى 

االستقصاءات الديمغرافية الصحية، المسح العنقودي 

المتعدد المؤشرات، وغيرهما من االستقصاءات 

ذات التمثيل الوطني

يستفيد األطفال، من سن 3 سنوات تقريباً، من التفاعل االلتحاق بالتعليم في الطفولة المبكرة

والتعلم مع األطفال اآلخرين، واالستعداد لبيئة التعلم 

الرسمية في المدرسة.

النسبة المئوية لألطفال في سن 36-59 شهراً 

المشتركين في أحد برامج التربية في مرحلة الطفولة 

المبكرة )2019-2005(

قواعد البيانات العالمية لليونيسف، استناًدا إلى 

االستقصاءات الديمغرافية الصحية، المسح العنقودي 

المتعدد المؤشرات، وغيرهما من االستقصاءات 

ذات التمثيل الوطني
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مكّونات رعاية التنشئة: األمن والسالمة

مصدر البياناتالتعريفاألساس المنطقيالمؤشر

من خالل تسجيل المواليد، يكتسب الطفل هويته تسجيل المواليد

كمواطن وكأحد أصحاب الحقوق في البالد.

وعادةً ما يكون التسجيل شرطاً لتلقي خدمات الدولة 

مثل الرعاية الصحية والتعليم والحماية االجتماعية

النسبة المئوية من األطفال دون سن 5 سنوات الذين 

أبلغ عن تسجيلهم لدى السلطات المدنية. يتضمن بسط 

هذا المؤشر األطفال الذين أبلغ عن حصولهم على 

شهادة ميالد، بغض النظر عما إذا كان الشخص الذي 

يُجري المقابلة قد رآهم أم ال، والذين ال يحملون شهادة 

ميالد ولكن األم أو مقدم الرعاية أبلغ عن تسجيل 

الوالدة )2019-2006(

قواعد البيانات العالمية لليونيسيف، 2016، 

استناًدا إلى االستقصاءات الديمغرافية الصحية 

والمسح العنقودي المتعدد المؤشرات وغيرهما من 

االستقصاءات وتعدادات السكان ذات التمثيل الوطني 

ونظم تسجيل األحوال المدنية.

تعتبر مياه الشرب اآلمنة ذات أهمية خاصة بالنسبة مياه الشرب األساسية

لألطفال الصغار للوقاية من األمراض المعدية التي 

تثبط نموهم الجسدي وتخفض من استكشافهم النشط 

للبيئة التي يتعلمون من خاللها

النسبة المئوية من السكان الذين يستخدمون مصادر 

مياه الشرب المحّسنة، حيث ال يزيد زمن جمع 

المياه عن 30 دقيقة للرحلة ذهاباً وإياباً متضمنة 

وقت االنتظار )تتضمن المصادر المحسنة: المياه 

المنقولة باألنابيب؛ واآلبار أو اآلبار األنبوبية؛ واآلبار 

المحفورة المحمية؛ والينابيع المحمية؛ ومياه األمطار 

والمياه المعبأة أو التي يتم توصيلها( )2017(

برنامج الرصد المشترك لمنظمة الصحة العالمية-

اليونيسف الخاص بمصادر المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية، 2019

تعتبر المرافق الصحية األساسية أيضاً ذات أهمية المرافق الصحية األساسية

خاصة بالنسبة لألطفال الصغار، للوقاية من األمراض 

المعدية التي تثبط نموهم الجسدي وتخفض من 

استكشافهم النشط للبيئة التي يتعلمون من خاللها

النسبة المئوية من السكان الذين يستخدمن مرافق 

صحية ُمحسَّنة غير مشتركة مع أسر معيشية أخرى 

)تتضمن المرافق الصحية الُمحسَّنة: المراحيض التي 

تنظم بدفق الماء/سكب الماء إلى أنظمة الصرف 

الصحي باألنابيب، وخّزانات التعفين أو مراحيض 

الحفر؛ أو المراحيض المحّسنة المهواة؛ أو مراحيض 

التسميد أو مراحيض الحفر ذات البالط( )2017(

برنامج الرصد المشترك لمنظمة الصحة العالمية-

اليونيسف الخاص بمصادر المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية، 2019

يساعد التأديب اإليجابي بواسطة الوالدين ومقدمي التأديب اإليجابي

الرعاية على التنشئة االجتماعية لألطفال الصغار لكي 

يفهموا كيفية تجنب الخطر وما يمكنهم وما ال يمكنهم 

فعله في سياقهم االجتماعي

النسبة المئوية من األطفال البالغين من العمر 

1-4 سنوات الذي تعرضوا للتأديب غير العنيف فقط 

خالل الشهر الماضي، والذي يشمل أ( شرح سبب 

خطأ السلوك، ب( الحرمان من المزايا أو عدم السماح 

للطفل بمغادرة المنزل ج( إعطاء الطفل شيئاً آخر 

للقيام به )2019-2005(

قواعد البيانات العالمية لليونيسيف، استناًدا إلى 

االستقصاءات الديمغرافية الصحية، المسح العنقودي 

المتعدد المؤشرات، وغيرهما من االستقصاءات 

ذات التمثيل الوطني

رة: السياسات البيئة الُميّسِ

مصدر البياناتالتعريفاألساس المنطقيالمؤشر

الحماية االجتماعية غير القائمة على المساهمات الحماية االجتماعية للطفل واألسرة

لألطفال واألسر التي تحمي األطفال واألسر من العوز 

ومن أسوأ آثار الفقر

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 - االستحقاقات 

النقدية أو العينية بمستوى يضمن التأمين األساسي 

للدخل كحٍد أدنى لجميع األطفال طوال فترة الطفولة، 

وإتاحة التغذية والتعليم والرعاية وغيرها من السلع 

ف على  والخدمات الضرورية. ينبغي أن تُعرَّ

المستوى الوطني وأن ينص عليها القانون تشير إلى 

االستحقاقات غير القائمة على المساهمات )المساعدات 

الشاملة أو االجتماعية، بعد اختبار اإلمكانيات المادية(

اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، نحو الحماية 

االجتماعية الشاملة لألطفال: تحقيق هدف التنمية 
المستدامة رقم 3.1، التقرير المشترك لمنظمة العمل 

الدولية واليونيسف بشأن الحماية االجتماعية لألطفال، 
2019. المصدر: منظمة العمل الدولية، التقرير 

العالمي للحماية االجتماعية 2019-2017:
الحماية االجتماعية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة، 2017، ُمحّدث بمعلومات من الرابطة 
الدولية للضمان االجتماعي وإدارة الضمان االجتماعي 

 https://www. ،)2018( في الواليات المتحدة

ssa.gov/policy/docs/progdesc/ index.

html )موجز البرامج(، تم الدخول إلى الموقع 

في تشرين الثاني/نوفمبر 2018؛ ونظام معلومات 

االتحاد األوروبي المشترك للحماية االجتماعية 

 https://www.missoc.org/ ،)2018(

 ،missoc-database/comparative-tables

تم الدخول إلى الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2018

https://www. ssa.gov/policy/docs/progdesc/ index.html
https://www. ssa.gov/policy/docs/progdesc/ index.html
https://www. ssa.gov/policy/docs/progdesc/ index.html
https://www. ssa.gov/policy/docs/progdesc/ index.html
https://www.missoc.org/ missoc-database/comparative-tables
https://www.missoc.org/ missoc-database/comparative-tables
https://www.missoc.org/ missoc-database/comparative-tables
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هو الحد األدنى لألجور الذي ثبت أنه يحقق آثاراً الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني

لحماية لرفاه األطفال طبقاً لتقييم النمو

الحد األدنى لألجور اليومية الذي يحقق تعادل القوة 

الشرائية < 2 دوالر )يكافئ خط الفقر المحدد من قِبَل 

البنك الدولي 1.9 دوالر أو أقل يومياً( )2012(

مركز تحليل السياسات العالمية، جامعة كاليفورنيا 

https:// ،)UCLA( في لوس أنجلوس

worldpolicycenter.org/ policies/at-what-

 .level- are-minimum- wages-set-per-day

يعكس القوانين والسياسات المطبقة حتى آذار/مارس 2012

تمكن إجازة األمومة المدفوعة األجر النساء من إجازة األمومة المدفوعة األجر

االستعداد للوالدة والتعافي منها ومن بدء الرضاعة 

الطبيعية الحصرية

عدد أسابيع إجازة األمومة المدفوعة األجر 

المتاحة لألمهات

مركز تحليل السياسات العالمية، قاعدة بيانات اإلجازة 

>Worldpolicycenter.org< ،2020 الوالدية

ن اإلجازة الوالدية المدفوعة األجر الرجال من دعم اإلجازة الوالدية المدفوعة األجر تمّكِ

شريكاتهن قبل الوالدة وأثنائها وبعدها، وأن يشاركوا 

في رعاية أطفالهم الصغار

عدد أسابيع اإلجازة الوالدية المدفوعة 

األجر المتاحة لألب

مركز تحليل السياسات العالمية، قاعدة بيانات اإلجازة 

>Worldpolicycenter.org< ،2020 الوالدية

تحظر المدونة تسويق بدائل لبن األم التي تهدد المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم

الرضاعة الطبيعية الحصرية. تعد الرضاعة الطبيعية 

من األمور األساسية للتغذية والصحة والسالمة والرفاه 
ً النفسي للرضيع، ولها فوائد كثيرة لألمهات أيضا

منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وشبكة الوضع القانوني للمدونة

العمل الدولي من أجل أغذية األطفال، تسويق 

بدائل لبن األم: التنفيذ الوطني للمدونة الدولية. 
تقرير مرحلي لعام 2020

رة: االتفاقات الدولية البيئة الُميّسِ

مصدر البياناتالتعريفاألساس المنطقيالمؤشر

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل بمثابة آلية حماية اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، 1989

لجميع األطفال في البلدان التي توقع على 

االتفاقية أو تصدق عليها

مجموعة معاهدات األمم المتحدة، .treatiesالتوقيع أو التصديق حتى آب/أغسطس 2020

 un.org/pages/ViewDetails.

 aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

 .11&chapter=4&lang=en

التعليق العام رقم 7 )2005( بشأن تنفيذ حقوق الطفل أثناء الطفولة المبكرة الذي قبلته اللجنة. لم يتم التصديق أو التوقيع عليه من قِبَل بلدان منفردة

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 
بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد 

اإلباحية،  2000

يهدف البروتوكول إلى منع استغالل األطفال في 

البلدان التي توقع على البروتوكول أو تصّدق عليه

مجموعة معاهدات األمم المتحدة، .treatiesالتوقيع أو التصديق حتى آب/أغسطس 2020

 un.org/pages/ViewDetails.

 aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11-

c&chapter=4&lang=en

اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة، 2006

تهدف االتفاقية إلى ضمان حماية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة

مجموعة معاهدات األمم المتحدة، .treatiesالتوقيع أو التصديق حتى آب/أغسطس 2020

 un.org/pages/ViewDetails.

 aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

.15&chapter=4

اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال 
التبني على الصعيد الدولي، 1993

تهدف االتفاقية إلى ضمان عدم استغالل األطفال من 

خالل التبني على الصعيد الدولي

مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص، //:httpsالتوقيع أو التصديق حتى آب/أغسطس 2020

www.hcch. net/en/instruments/

 conventions/ status-table/?cid=69

https://worldpolicycenter.org/ policies/at-what-level- are-minimum- wages-set-per-day
https://worldpolicycenter.org/ policies/at-what-level- are-minimum- wages-set-per-day
https://worldpolicycenter.org/ policies/at-what-level- are-minimum- wages-set-per-day
http://Worldpolicycenter.org
http://Worldpolicycenter.org
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=IND&mtdsg_no=IV- 11&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=IND&mtdsg_no=IV- 11&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=IND&mtdsg_no=IV- 11&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=IND&mtdsg_no=IV- 11&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=IND&mtdsg_no=IV- 11&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=IND&mtdsg_no=IV- 11&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11- c&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11- c&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11- c&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11- c&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11- c&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11- c&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV- 15&chapter=4
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV- 15&chapter=4
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV- 15&chapter=4
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV- 15&chapter=4
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV- 15&chapter=4
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV- 15&chapter=4
https://www.hcch. net/en/instruments/conventions/ status-table/?cid=69
https://www.hcch. net/en/instruments/conventions/ status-table/?cid=69
https://www.hcch. net/en/instruments/conventions/ status-table/?cid=69
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مؤشرات هامة - البيانات القطرية القابلة للمقارنة غير موجودة أو غير كافية

مصدر البياناتالتعريفاألساس المنطقيالمؤشر

هناك حاجة إلى جمع المزيد من البيانات أو إعادة حسابها أو التحقق من صحتها

هناك حاجة إلى عدد أكبر بكثير من المؤشرات الواردة في الدراسات القطرية لرصد التدخالت والبرامج الجيدة الرامية إلى دعم نماء األطفال الصغار وإلهام هذه التدخالت والبرامج. وفيما يلي بعض هذه المؤشرات:

إنفاق الحكومة على النماء في مرحلة 
الطفولة المبكرة

هناك حاجة إلى أن تتولى الحكومات زمام القيادة 

ووضع البرامج والتمويل لتوسيع نطاق جهود تحسي 

رة ورعاية التنشئة الالزمة لألطفال  البيئات الُميّسِ

الصغار من أجل تحقيق إمكاناتهم البشرية

بعض البيانات متاحة، الحد األدنى من البلدان. توجد 

 )R4D( "بيانات لدى معهد "النتائج من أجل التنمية

بشأن اإلنفاق الحكومي على مختلف برامج النماء في 

مرحلة الطفولة المبكرة في 12 بلداً فقط.

المساعدات األجنبية لصالح النماء في مرحلة 
الطفولة المبكرة

تعد المساعدات الدولية من األمور الهامة بالنسبة لقيادة 

برامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة وتمويلها

وقد نشر البنك الدولي تقديرات على المستوى 

اإلجمالي )إجمالي المبالغ بالدوالر من البنك الدولي 

لصالح النماء في مرحلة الطفولة المبكرة( ولكنها 

ليست مفصلة على المستوى القُطري. تتوافر بيانات 

لدى معهد "النتائج من أجل التنمية" )R4D( بشأن 

التعليم في الطفولة المبكرة ولكن ال توجد بيانات بشأن 

المجاالت األخرى للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، 

والبيانات على المستوى القُطري

إنفاق األسر المعيشية على النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة )الرعاية النهارية لألطفال(

تشير المؤشرات األولية إلى أن األسر، في الوقت 

الحالي، تنفق نسبة مرتفعة من دخل األسرة المعيشية 

على الرعاية النهارية لألطفال وكثيراً ما تجبر 

على تقديم تنازالت عن طريق قبول خدمات أقل 
جودة وأقل سعراً

بعض البيانات متاحة، الحد األدنى من البلدان. 

بعض البيانات متاحة من معهد "النتائج من 

)R4D( "أجل التنمية

يكون األطفال الذين لم تحصل أمهاتهن على أي انخفاض مستوى تعليم األمهات

تعليم أو لم يحصلن سوى على سنوات معدودة من 

التعليم االبتدائي أسوأ حاالً من حيث الصحة والتغذية 

والنمو اإلدراكي مقارنة بأطفال النساء األفضل 

تعليماً. للتعليم أثر تمكيني على النساء أنفسهن، 

وعلى أسرهن وأطفالهن

تقارير العد التنازلي لعام 2030 بشأن التعليم الثانوي. بال تعليم.

ال توجد تقديرات لتعليم األمهات متاحة على المستوى 

القطري. لذلك، يجب استخدام البيانات على المستوى 

المتناهي الصغر لتوليد تقديرات للبلدان التي تتوافر لها 

بيانات تمثيلية على المستوى الوطني.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن فئات تعليم األمهات غير 

متسقة على الدوام بين االستقصاءات الديمغرافية 

الصحية وبين المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 

)وحتى في داخل كل منها(

السياسات الشاملة في مجال النماء في مرحلة 
الطفولة المبكرة

تعتمد بلدان عديدة سياسات شاملة للنماء في مرحلة 

الطفولة المبكرة. ويقوم معهد "إعادة البناء واألمن 

الدولي من خالل التعليم" )RISE( بتوثيق وضع مثل 

هذه السياسات واعتمادها، وهو أمر هام لفهم الدور 

الذي تقوم به في النهوض بالتدخالت الفعالة الخاصة 

بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة.

ولم تُنشر بيانات المستوى القُطري الخاصة بمعهد 

إعادة البناء واألمن الدولي من خالل التعليم حتى اآلن

تستخدم مواد "الرعاية من أجل نماء الطفل" الصادرة الرعاية من أجل نماء الطفل

عن اليونيسف/منظمة الصحة العالمية في عدد من 

البلدان وكثيراً ما يجري تكييفها لتالئم الظروف 

المحلية. وتعتبر "الرعاية من أجل نماء الطفل" نموذجاً 

للتدخالت الممكنة والفعالة من حيث التكلفة لتعزيز 

رعاية التنشئة والتي يمكن دمجها ضمن تقديم الخدمات 

في مختلف القطاعات

 who.int/maternal_child_adolescent/

 documents/care_child_development/

en/

 unicef.org/earlychildhood/

index_68195.html

المستودع غير الرسمي للتنفيذ القطري

http://who.int/maternal_child_adolescent/ documents/care_child_development/ en/
http://who.int/maternal_child_adolescent/ documents/care_child_development/ en/
http://who.int/maternal_child_adolescent/ documents/care_child_development/ en/
http://who.int/maternal_child_adolescent/ documents/care_child_development/ en/
http://who.int/maternal_child_adolescent/ documents/care_child_development/ en/
http://unicef.org/earlychildhood/ index_68195.html
http://unicef.org/earlychildhood/ index_68195.html
http://unicef.org/earlychildhood/ index_68195.html
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مؤشرات هامة - البيانات القطرية القابلة للمقارنة غير موجودة أو غير كافية

مصدر البياناتالتعريفاألساس المنطقيالمؤشر

تعتبر رعاية األطفال الصغار في منازل تضم األطفال في الرعاية المؤسسية

مجموعة كبيرة )مؤسسات( من المخاطر المعروفة 

والخطيرة التي تهدد نماء األطفال، نظراً ألن النماء 

يعتمد على التفاعل البشري المتجاوب الذي يتوافر في 

أفضل صوره في بيئة األسرة

يتعهد قسم البيانات والتحليل في اليونيسف قاعدة 

بيانات عالمية لهذا المؤشر، ولكنها ليست متاحة 

في الوقت الحالي للمشاركة العامة، بالنظر إلى عدم 

قابليتها للمقارنة عبر البلدان

يشيع اكتئاب الوالدين ومقدمي الرعاية في الظروف الصحة العقلية/االكتئاب لدى األمهات/الوالدين

المعيشية القاسية وفي الشدائد، ويؤثر بشدة على نماء 

األطفال الصغار من خالل أثره على الحالة التحفيزية 

والعاطفية للوالدين ومقدمي الرعاية

وقد ُجمعت بعض البيانات عن مدى االنتشار، ولكنها 

تمثل عينات صغيرة وغير تمثيلية وذات فترات 

طويلة بين تواريخ توافر المعلومات. على سبيل 

 Gelaye et al., "Epidemiology of :المثال

"Maternal Depression )الصفات الوبائية 
 The Lancet Psychiatry, ،)الكتئاب األمهات

vol. 3, no. 10, 2016, pp. 973-982;

 Ferrari et al., "Burden of Depressive

"Disorder )عبء اضطراب االكتئاب(، 
 PLOS Medicine, vol. 10, no. 11,

2016, p. E1001547

يرتبط إدمان المخدرات والكحول بمضاعفات في تعاطي اإلناث للكحول

مرحلة ما قبل الوالدة، وبتأخير النماء وصعوباته، 

وبإمكانية وقوع العنف في المنزل وغيره من 

المشكالت االجتماعية. وقد تكون بيانات تعاطي اإلناث 

للكحول من بين المؤشرات المحتملة لهذا التهديد الذي 

يواجه النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

ف إجمالي استهالك الكحول للفرد بأنه إجمالي  يُعرَّ

)مجموع متوسط استهالك الكحول المسّجل للفرد على 

مدار 3 سنوات واستهالك الكحول غير المسّجل( 

كمية الكحول المستهلكة لكل شخص بالغ )أكبر من 

15 عاماً( على مدار عام تقويمي، مقدرة باللتر 

من الكحول الصافي.

ويشير إجمالي استهالك الكحول المسّجل إلى 

اإلحصائيات الرسمية )اإلنتاج أو االستيراد أو 

التصدير أو المبيعات أو بيانات الضرائب(، في حين 

يشير إجمالي استهالك الكحول غير المسّجل إلى 

الكحول الذي لم تدفع عليه ضرائب وخارج المنظومة 

المعتادة للسيطرة الحكومية. المرصد الصحي العالمي 

 who.int/gho/en/ ،لمنظمة الصحة العالمية

لم يكن هناك وقت كاٍف إليجاد طريقة لتضمي البينات 

بطريقة بسيطة وسهلة الفهم

رعاية األطفال النهارية ذات السعر المناسب 
والجودة العالية

في عدد كبير من البلدان، تكون أعداد النساء النشطات 

اقتصادياً مساوية للرجال، إما في القطاع الرسمي أو 

في القطاع غير الرسمي. وتستفيد هذه األسر، واألسر 

التي تواجه تحديات أخرى تتطلب مساعدات إضافية، 

من الرعاية النهارية المجانية أو ذات السعر المناسب

ال توجد بيانات قابلة للمقارنة على المستوى 

العالمي لهذا المؤشر

في أثناء الحمل والطفولة المبكرة، يؤدي النمو البيئة/تلوث الهواء

السريع لألطفال إلى أن يصبحوا ُعرضة للسموم 

البيئية على نحو خاص، والتي تشمل تلوث الهواء، 

من بين أمور أخرى

النسبة المئوية من السكان الذين يتنفسون هواء يحتوي 

على مستويات غير صحية من الملوثات

قاعدة البيانات العالمية لمنظمة الصحة العالمية 
الخاصة بتلوث الهواء المحيط في المنطق الحضرية 
who.int/airpollution/ ،)2018 تحديث عام(

data/cities/ en/

لم يكن هناك وقت كاٍف إليجاد طريقة لتضمي البينات 

بطريقة بسيطة وسهلة الفهم

http://who.int/gho/en/
http://who.int/airpollution/data/cities/ en/
http://who.int/airpollution/data/cities/ en/
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يحتوي الجدول رقم 3 على قائمة بالمؤشرات التي تتضمنها الدراسات القُطِريَّة، وعدد البلدان والمناطق التي لها بيانات لهذا 
المؤشر والعام )األعوام( الذي تتوافر فيه أحدث تقديرات أو تحديثات للبيانات القطرية.

الجدول رقم 3: المؤشرات مقسمة طبقاً للبلدان وللعام )األعوام( الذي تتوافر فيه أحدث تقديرات أو تحديثات للبيانات القطرية.

العامعدد البلدان التي لديها بياناتالمؤشر
الخصائص الديموغرافية

1972020إجمالي السّكان
1842020الوالدات السنوية

1842020إجمالي السكان دون سن الخامسة
1932019الوفيات دون سن الخامسة

التهديدات الواقعة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرة
1842017وفيات األمهات

َرة 1842010الوالدات المبّكِ
1462015نقص الوزن عند الوالدة
1985-1512019التقّزم دون سن الخامسة

2006-692015فقر األطفال
2005-822019التأديب العنيف

2005-882019اإلشراف غير الكافي
2005-1142019األمهات الشابات )الوالدة قبل سن 18(

األطفال الصغار المعرضون لخطر ضعف النماء وتكلفة عجز النمو في مرحلة الطفولة المبكرة على مدار العمر
2005، 2010، 912015عبء المخاطر المرّكب

2006-632015المخاطر مصنفة حسب الجنس واإلقامة
1232010تكلفة عجز النمو في مرحلة الطفولة المبكرة على مدار العمر

2010-762019مؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة
2017-212019تأدية الوظائف لدى األطفال

مكّونات رعاية التنشئة – الصحة
952019عالج النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية

1996-1502019رعاية ما قبل الوالدة, )4 زيارات فأكثر(
2010-962019زيارات ما بعد الوالدة

1993-1232019طلب الرعاية لألطفال المصابين بااللتهاب الرئوي
مكّونات رعاية التنشئة – التغذية

2004-1322019البدء المبكر في الرضاعة الطبيعية
1998-1342019الرضاعة الطبيعية الحصرية

2010-782018الحد األدنى للنظام الغذائي المقبول
مكّونات رعاية التنشئة - الرعاية المستجيبة

0المعلومات العامة عن النماء في مرحلة الطفولة المبكرة
0الصحة العقلية للوالدين

0دعم الوالدين من خالل المجموعات والزيارات المنزلية
0رعاية األطفال النهارية ذات الجودة العالية

البيانات المتاحة
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العامعدد البلدان التي لديها بياناتالمؤشر
مكّونات رعاية التنشئة - التعلُّم المبكر

2005-892019التحفيز المبكر في المنزل
2005-882019وجود كتب األطفال في المنزل

2005-872019وجود ألعاب في المنزل
2005-1092019االلتحاق بالتعليم في الطفولة المبكرة

مكّونات رعاية التنشئة - األمن والسالمة
2006-1752019تسجيل المواليد

2005-812019التأديب اإليجابي
1962017مياه الشرب األساسية

1942017المرافق الصحية األساسية
رة - السياسات البيئة الُميّسِ

1962019الحماية االجتماعية للطفل واألسرة
1692012الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني

1932020إجازة األمومة المدفوعة األجر
1922020اإلجازة الوالدية المدفوعة األجر

1922020المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم
رة - االتفاقات الدولية البيئة الُميّسِ

1942020اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، 1989
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي 

المواد اإلباحية، 2000
1942020

1942020اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2006
1972020اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993



العد التنازلي لعام 2030
صـحـة الـنـسـاء واألطـفـال والــمـراهـقــين
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