الهدف  :٤ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة
للجميع
الغاية  :٢-٤كفالة أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان ،بحلول عام  ،٢٢٠٢فرص الحصول على نوعية جيدة
من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي
المؤشر  :١-٢-٤نسبة األطفال دون الخامسة الذين هم ماضون على المسار الصحيح من حيث النمو في
مجاالت الصحة ،والتعلم ،والرفاه النفسي واالجتماعي ،بحسب الجنس
المعلومات المؤسسية
المنظمة  /المنظمات:
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
إن نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين هم ماضون على المسار الصحيح من حيث النمو والتعلُّم والرفاه
النفسي واالجتماعي يتم قياسها حاليا ً بالنسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  63شهرا ً و 95شهرا ً
الذين هم على المسار الصحيح من حيث النمو في ثالثة مجاالت على األقل من هذه المجاالت األربعة :على
صعيد القراءة والحساب ،وعلى الصعيد الجسدي ،وعلى الصعيد االجتماعي العاطفي وعلى صعيد التعلُّم.
األساس المنطقي:
إن النّماء في مرحلة الطفولة المبكرة يرسي قواعد االزدهار لمدى الحياة .فاالستثمار في النماء في مرحلة
الطفولة المبكرة يُع ُّد من االستثمارات األكثر دقّة وفعالية من حيث التكلفة ،التي يمكن أن يقوم بها بلد ما لتحسين
ص ّحة الراشدين وتعليمهم وانتاجهم من أجل بناء رأس مال بشري وتعزيز التنمية المستدامة .ويُع ّد النماء في
مرحلة الطفولة المبكرة بحد ذاته انصافا ً منذ البداية كما أنه يؤمن داللةً جيدة عن النمو القومي .كما أن الجهود
الرامية إلى تحسين النماء في مرحلة الطفولة المبكرة من شأنها أن تؤمن التحسينات البشرية واالجتماعية
واالقتصادية لألفراد كما للمجتمعات.
المنهجية
طريقة االحتساب:
عدد األطفال دون سن الخامسة الذين هم ماضون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجاالت الصحة
والتعلُّم والرفاه النفسي مقسوم على مجموع عدد األطفال دون سن الخامسة في المجتمع ومضروب ب.011
التفصيل:
بحسب السن والجنس ومكان االقامة والثروة والموقع الجغرافي والتعليم من قبل مقدّم الرعاية وغيرها من
الخصائص الخلفية.

معالجة القيم الناقصة:
 على مستوى البلد
عندما تكون بيانات بلد ما غير موجودة بتاتاً ،ال تنشر منظمة األمم المتحدة للطفولة أي تقدير على
مستوى البلد.
 على المستويَين االقليمي والعالمي
يتم تطبيق متوسط المعدل االقليمي على تلك البلدان التي تقع ضمن نطاق المنطقة ذات القيم المفقودة
بهدف قياس المجاميع االقليمية فقط ،إنما ال تُنشر على أنها تقديرات على مستوى البلد.
المجاميع االقليمية:
إن المجاميع العالمية هي المعدالت ال ُمقاسة لكافة المناطق دون االقليمية التي تش ّكل العالم .أما المجاميع االقليمية
فهي المعدالت ال ُمقاسة لكافة البلدان ضمن المنطقة.
مصادر البيانات
الوصف:
إن المسوح األسرية كالمسح العنقودي المتعدد المؤشرات ( )MICSالذي تدعمه اليونيسف كان يجمع البيانات
المتعلقة بهذا المؤشر (من خالل مؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة أو  )ECDIفي البلدان ذات الدخل
المنخفض والمتوسط منذ حوالي العام  .0101وقد تم جمع العديد من البنود الفردية المشمولة في مؤشر النماء
في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل آليات أخرى في بلدان منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي
ذات الدخل المرتفع أيضاً.
عملية الجمع:
تعمل اليونيسف سنويا ً على تحديث قاعدات بياناتها العالمية ،التي تُس ّمى بالبلدان المبلّغة عن المؤشرات من
أجل األهداف ( .)CRINGيجري ممارسة هذا التمرين بالتعاون الوثيق مع مكاتب بلدان اليونسيف بهدف
ضمان ان تتض ّمن قاعدة البيانات العالمية لليونيسف بيانات محدّثة قابلة للمقارنة الدولية .يتم دعوة مكاتب
الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة للطفولة إلى تقديم بيانات خاصة بالبلد لعدد من المؤشرات األساسية
حول حسن معيشة النساء واألطفال .ويعمل الفريق العامل في المكتب القومي مع نظراء محليين لضمان أن
يتم مشاركة البيانات األكثر صلةً .يتم بعدها مراجعة التحديثات التي أرسلتها مكاتب البلد من قبل أخصائيين
المقر الرئيسي لليونيسف للتحقّق من االتّساق ومن نوعية بيانات التقديرات المقدّمة واعادة
في القطاع في
ّ
تحليلها حيث يمكن .وتجري هذه المراجعة باالستناد إلى مجموعة من المعايير الهدف لضمان ّأال يت ّم اشتمال
قاعدات البيانات إال على المعلومات األكثر موثوقية .وما أن تتم هذه الخطوة يتم توفير األصداء إذا ما كانت
نقاط البيانات مقبولة أو ال والسبب وراء عدم قبولها .ثم يتم ادخال نقاط البيانات الجديدة المقبولة في قاعدات
بيانات اليونيسف العالمية وتُنشر في وضع جداول االحصاءات العالمية لألطفال ،وفي كافة المواد والمنشورات
الخاصة بالبيانات األخرى .كما يتم وضعها على الصفحة اإلكترونية على العنوان التالي data.unicef.org.
كما تبحث اليونيسف أيضا ً خالل العام على مصادر إضافية للبيانات تبثها مكاتب الدول األعضاء قبل أمن يتم
ضمها إلى قاعدة البيانات العالمية.

توافر البيانات
الوصف:
تتوفّر البيانات القابلة للمقارنة ل 85بلدا ً من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.
السالسل الزمنية:
منذ عام .0202
الجدول الزمني
ال ينطبق
المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
الوصف:
مكاتب اإلحصاءات القومية (في معظم الحاالت)
الجهات المج ِّ ّمعة للبيانات
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
المراجع
دليل الموارد المو ّحد:
data.unicef.org

المراجع:
http://data.unicef.org/ecd/development-status.html

