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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 : الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفیما بینھا۱۰الھدف 

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

 وتعزیز التشریعات والسیاسات واإلجراءات المالئمة في ھذا الصدد

0.cر. المؤش 
االثني عشر شھرا السابقة ألسباب نسبة السكان الذین أبلغوا عن تعرضھم شخصیا لممارسات تمییزیة أو تحرش خالل  ۱-۳-۱۰المؤشر 

 یحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمییز على أساسھا

0.d. السلسلة 
 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 ورصد المساواة وعدم التمییز على أساس الجنسوإنفاذ  5-1-ما إذا كان ثمة أطر قانونیة قائمة، أم ال، من أجل تعزیز  ۱-۱- ٥ •

 نسبة السكان الذین تعرضوا (أ) للعنف البدني والعنف النفسي والعنف الجنسي خالل االثني عشر شھراً السابقة ۱-۳-۱٦ •

 وجود مؤسسات وطنیة مستقلة لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باریس ۱-أ-۱٦ •

 األخیرة في االستفادة من الخدمات العامة نسبة السكان الراضین عن تجربتھم ۲-٦-۱٦ •

0. g . المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )OHCHRمكتب األمم المتحدة السامي مفوض حقوق اإلنسان (

 

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 (OHCHR) مكتب األمم المتحدة السامي مفوض حقوق اإلنسان

 والمفاھیم والتصنیفات. التعریف  2
2.A  .التعریف والمفاھیم 
 ریف:التع

عشر ویُعرَّف ھذا المؤشر بأنھ نسبة السكان (البالغین) الذین یبلغون بأنفسھم عن تعرضھم شخصیاً للتمییز أو المضایقة خالل األشھر االثني 
أساسھا. یشیر القانون الدولي لحقوق اإلنسان إلى مجموعة الماضیة السابقة ألسباب یحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمییز على 

ة الصكوك القانونیة الدولیة الرامیة إلى تعزیز حقوق اإلنسان وحمایتھا، بما في ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمعاھدات الدولی
 .الالحقة لحقوق اإلنسان التي اعتمدتھا األمم المتحدة

  المفاھیم

ییز إلى أي تمییز أو استثناء أو تقیید أو تفضیل یقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني تشیر عبارة التم
ویستھدف أو یستتبع تعطیل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة أو التمتع بھا أو ممارستھا، على قدم المساواة، في 
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.  ویُعد التحرش أیضاً شكل من أشكال 1صادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي میدان آخر من میادین الحیاة العامةالمیدان السیاسي أو االقت
ع أو التمییز عندما یحدث ألسباب یُحظر التمییز على أساسھا. وقد یتّخذ التحرش شكل كلمات أو إیماءات أو أفعال تمیل إلى اإلزعاج أو التروی

الحطّ من قدر شخص آخر أو تخویفھ أو التقلیل من شأنھ أو إذاللھ أو إحراجھ أو التي تخلق بیئة تخویفیة أو عدائیة أو مسیئة. عادةً اإلساءة أو 
 .2ما ینطوي التحّرش على نمط من السلوكیات، غیر أنھ قد یتّخذ شكل حادث منفرد

حظورة. وإدراج تعبیر "أو غیر ذلك من األسباب" في ھذه القوائم یشیر إلى أنھا ویقدّم القانون الدولي لحقوق اإلنسان قوائم بأسباب التمییز الم
غیر شاملة، وأن اآللیات الدولیة لحقوق اإلنسان قد تعترف بأسباب أخرى. ویسھم استعراض اإلطار المعیاري الدولي لحقوق اإلنسان في 

أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أوغیر السیاسي أو األصل القومي أو تحدید قائمة بأسباب التمییز التي تشمل العرق، أو اللون أو الجنس 
الجنسانیة اإلثني أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو اإلعاقة أو السن أو الجنسیة أو الحالة االجتماعیة واألسریة أو المیل الجنسي أو الھویة 

االجتماعي أو الحمل أو االنتماء إلى الشعوب األصلیة أو أصول أفریقیة، أو أي أو الحالة الصحیة أو مكان اإلقامة أو الوضع االقتصادي و
. ومن الناحیة العملیة، یصعب إدراج جمیع األسباب المحتملة للتمییز في أسئلة مسوح األسر المعیشیة. ولھذا، یمكن لجامعي 3وضع آخر

وذلك استناداً إلى القائمة التوضیحیة لألسباب المحظورة للتمییز المبیّنة في  البیانات إعداد قوائم تتضمن األسباب الممكنة والمتّصلة بالسیاق،
 القسم الخاص بالمنھجیة أدناه، مع إضافة فئة "أسباب أخرى" لألسباب غیر المدرجة بشكل صریح.

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

وتشكل مسوح األسر المعیشیة، مثل المسوح العنقودیة المتعدد المؤشرات ومسوح اإلیقاع اإلجرامي بالضحایا وغیرھا من الدراسات 
 .االستقصائیة االجتماعیة، المصادر الرئیسیة لبیانات لھذا المؤشر

3.B. طریقة جمع البیانات 
 غیر متوفر

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 متوفرغیر 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 (الربع األول) 2020

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
ت االجھزة اإلحصائیة الوطنیة. إذا لم یتولّى جھاز اإلحصاء الوطني مھمّة جمع البیانات، بل جُمعت من قبل مصدر آخر، تُرسل  ھذه البیانا

 .نشرھا في قواعد بیانات العالمیة ألھداف التنمیة المستدامةإلى جھاز اإلحصاء الوطني للتشاور، تمھیداّ ل

 
من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)  1من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري. المادة  1انظر مثالً المادة  1

للجنة المعنیة بالحقوق  20والتعلیق العام  ،7و 6للجنة المعنیة بحقوق اإلنسان (الفقرتان  18من اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. التعلیق العام  2والمادة 
 ).7االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة (الفقرة 

) بشأن ST/SGB/2008/5للجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ونشرة األمین العام لألمم المتحدة ( 20انظر، على سبیل المثال، التعلیق العام  2
 ش، بما في ذلك التحرش الجنسي، وإساءة استعمال السلطة.حظر التمییز والتحر

 :ویمكن االطالع على مزید من المعلومات عن التمییز الذي یحظره القانون الدولي لحقوق اإلنسان على الرابط التالي  3
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/HumanRightsStandards.pdf   



2018كانون األول/دیسمبر  3آخر تحدیث:   

   
 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 OHCHR - مفّوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

س  في اإلعالن العالمي 2030إن التعھد بعدم ترك أحد خلف الركب والقضاء على التمییز ھو محور خطة التنمیة المستدامة لعام  ، كما كُّرِ
ھو قیاس حجم انتشار التمییز استناداً على  10.3.1لحقوق اإلنسان والمعاھدات الدولیة األساسیة لحقوق اإلنسان. والغرض من المؤشر 

)، إذ یُسھم في قیاس فعالیة القوانین HR/PUB/12/5شخصیة التي یُبلغ عنھا األفراد.  وھو یُعتبر مؤشرا ً للنتائج (انظر التجارب ال
 والسیاسات والممارسات غیر التمییزیة لدى الفئات السكانیة المعنیة.

 

4.B. التعلیقات والقیود 
حجم انتشار التمییز والتحرش عموماً بین مجموع السكان على الصعید الوطني. وال یبین المؤشر بالضرورة حجم  ۱-۳-۱۰یقیس المؤشر 

إلعاقة ضمن انتشار التمییز لدى فئات سكانیة محدّدة، األمر الذي یعتمد على نطاق العیّنات المختارة. فعلى سبیل المثال، إذا أُدرجت ا
األسباب المحدّدة، فإن البیانات الناتجة عن التمییز على أساس اإلعاقة لن تظھر سوى نسبة إجمالي السكان الذین یشعرون بأنھم تعّرضوا 

س ھذه شخصیاً للتمییز على أساس اإلعاقة. وما لم یوفّر نطاق العیّنة المختارة تغطیة كافیة لألشخاص ذوي اإلعاقة تتیح التصنیف على أسا
 الخاصیة، ال یمكن فھم البیانات على أنھا مؤشّر على حجم انتشار التمییز (على أساس اإلعاقة) بین السكان ذوي اإلعاقة.

 
عنھا  كما أن المؤشر ال یقیس التصور العام للمجیبین عن إجمالي معدل انتشار التمییز في بلدٍ ما، إذ یستند إلى التجربة الشخصیة التي یبلّغ
یتناول فرادى المجیبین بأنفسھم. وال یسعى المؤشر إلى ال یسعى إلى البت قانوناً في أيّ من حاالت التمییز المزعومة أو المثبتة. كما أنھ لن 

ل حاالت التمییز أو التحّرش التي ال یعلم بھا المجیبون شخصیاً أو التي ال یرغبون في الكشف عنھا إلى جامعي البیانات. وینبغي أن یشكّ 
المؤشر نقطة انطالق نحو مزید من الجھود الرامیة إلى فھم أنماط التمییز والتحرش، مثل موقع أو سیاق وقوع الحوادث، وتیرتھا وشدّتھا، 

 وعالقة المُجیب بالشخص أو الجھة المسؤولة عن التمییز أو التحّرش. وتبرز الحاجة إلى إضافة عدد من األسئلة على المسوح  لدراسة األثر
 ستجابات على صعید السیاسات والتشریعات.واال

وتنصح المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان جامعي البیانات باالنخراط في عملیات تشاركیة لتحدید األسباب المتصلة بالسیاق والصیاغات 
النھج القائم على حقوق اإلنسان إزاء البیانات المتّبع من المفوضیة السامیة  المالئمة. وفي ھذا الصدد، ینبغي االسترشاد بالمبادئ المبیّنة في

، والمنبثق من معاییر حقوق اإلنسان واإلحصاءات المتّفق علیھا دولیاً. وتُعدّ المؤسسات الوطنیة التي تتصّل والیاتھا بقضایا لحقوق اإلنسان
 مثالیاً لھذه األنشطة. كما یحّث جامعو البیانات على العمل مع منظمات المجتمع المدني التي حقوق اإلنسان أو المساواة وعدم التمییز شریكاً 

 تمثّل الفئات األكثر عرضة للتمییز أو التخلّف عن الركب، أو التي یمكنھا الوصول إلیھا بشكٍل أفضل . 

 

4.C. طریقة االحتساب 
واحد أو أكثر من أسباب التمییز عدد المشاركین في المسح الذین شعروا أنھم  تعّرضوا شخصیاً للتمییز أو التحرش على أساس سبب 

 .100الماضیة، مقسوماً على العدد اإلجمالي للمشاركین في المسح، مضروباً بـ  12المحظورة خالل األشھر الـ  
ارك على مدى السنوات الخمس الماضیة، فیما  وللحدّ من أثر "تداخل اآلجال"، تطرح الوحدة سؤالین، یغطّي السؤال األول التجربة المش

 : یتعلّق السؤال الثاني باألشھر االثني عشر الماضیة
تعرضت شخصیاً ألي شكل من أشكال التمییز أو التحّرش خالل السنوات الخمس الماضیة، أي منذ   أنك: في [البلد]، ھل تشعر 1السؤال  

أن كنت في البلد)، 5[سنة المقابلة ناقص    لألسباب التالیة؟] (أو منذ 
الماضیة، أي منذ    12: في [البلد]، ھل تشعر أنك تعرضت شخصیاً ألي شكل من أشكال التمییز أو التحّرش خالل األشھر الـ  2السؤال  

 ]، أليّ سبب من ھذه األسباب؟1[شھر المقابلة] [سنة المقابلة ناقص  
 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/documents.aspx
https://www.ohchr.org/HRBAD
https://www.ohchr.org/HRBAD
https://www.ohchr.org/HRBAD
https://www.ohchr.org/HRBAD


2018كانون األول/دیسمبر  3آخر تحدیث:   

   
 

األسئلة، أو أن تُقدّم  وتوصي الوحدة المقترحة من المسح بأن یقرأ القائم بالمقابلة  تعریفاً موجزاً للتمییز أو التحّرش للمشارك قبل البدء بطرح 
لھا. بعد   للحوادث وتذكرھم  المشاركین بمقدمة أساسیة لھذه المفاھیم یُسھم في تحسین فھمھم  آلیة جمع البیانات ھذا التعریف. أن تزوید 

التاليالمشاورات مع الخبراء واالختبارات المعرفیة التكمیلیة،    :یوصى باعتماد النص التمھیدي 
أو ألسباب  للتحّرش بسبب مظھرك، أو جنسیاتك، ومعتقداتك  للتمییز عندما تلقى معاملة أقل تفضیالً من اآلخرین أو تتعّرض  تتعّرض 

األسریة أو انطمة أو العدالة أو  أخرى. قد تُمنع من الوصول المتكافئ إلى العمل أو السكن أو الرعایة الصحیة أو التعلیم أو الزواج أو الحیاة  
أو سلوكیات أخرى تشعرك باإلساءة  أیضاً لتعلیقات أو إیماءات  أخرى. وقد تتعّرض  األماكن التجاریة أو المطاعم أو أي خدمات أو فرص 

األماكن أو األنشطة لتفادي مثل ھذه السلوكیات االبتعاد عن بعض  أو اإلھانة، أو بضرورة   .أو التھدید 
لھا. وكنقطة كما توصي و للحوادث وتذكرھم  المحتملة للتمییز إلى المجیبین لتیسیر فھمھم  قائمة باألسباب  حدة المسح المقترحة بتقدیم 

فة انطالق، تنصح المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان باستخدام القائمة التالیة لألسباب التي یحظرھا القانون الدولي لحقوق اإلنسان، مع إضا
القائمة التوضیحیة  فئة "أي أساس آخر المدرجة بشكل صریح. كما توصي وحدة المسح المقترحة باستعراض  " للتعّرف على األسباب غیر 

لوضعھا في سیاقھا على الصعید الوطني(انظر النھج قائم على حقوق اإلنسان إزاء البیانات والتوجیھات   التالیة واعتماد عملیة تشاركیة 
لتعكس احتیاجات فئات س البیاناتالمرافقة)،   :كانیة محدّدة وضرورات جمع وتصنیف 

 الجنس: كأن یكون الشخص امرأة أو رجل .1
الشخص صغیراً أو كبیراً جداً في السن .2  العمر: مثل أن یُعتبر 
أو   .3 أو التواصل أو اإلصابة بمرض  اإلعاقة أو الحالة الصحیة: مثل الصعوبة في الرؤیة أو السمع أو المشي أو التنقّل أو التركیز 

تیسیریة معقولة لذلك ظروف  .صحیة أخرى وعدم توفیر ترتیبات 
أو  اإلثنیة أو اللون أو اللغة: مثل لون البشرة أو المظھر البدني أو األصل اإلثني أو الملبس أو الثقافة أو التقالید أو اللغة األصلیة  .4

إلى السكان األصلیین أو االنحدار من أصول أفریقیة   االنتماء 
الھجرة .5 : مثل الجنسیة أو األصل القومي، أو بلد المولد، أو اللجوء، أو التماس اللجوء، أو الھجرة، أو الھجرة الوضع من حیث 

الجنسیة  من دون حیازة  الوثائق الالزمة، أو انعدام 
التعلیم، أو أن یُنظر إلى الشخص على أنھ ینتمي إلى مجموعة أو   .6 فئة الوضع االجتماعي واالقتصادي: مثل الثروة أو مستوى 

أو امتالك أرض أو المنزل أو عدم االمتالك أدنى أو مختلفة،    اجتماعیة أو اقتصادیة 
 الموقع الجغرافي أو مكان اإلقامة: مثل العیش في المناطق الحضریة أو الریفیة، والمستوطنات الرسمیة أو غیر الرسمیة .7
 الدین: مثل اعتناق أو عدم  اعتناق معتقدات دینیة محدّدة .8
أو متزوجاً، أو مطلقاً، أو أرمالً، أو مرأة حامل، أو لدیھ أطفال أو  الحالة الزو .9 جیة واألسریة: مثل أن یكون الشخص عازباً، 

أو مولودة ألبوین غیر متزوجین  بدون أطفال، أو یتیم، 
  صفات الجنسینالمیل الجنسي أو الھویة الجنسانیة: مثل المثلیة أو ازدواجیة المیل الجنسي ومغایرة الھویة الجنسانیة وحمل   .10
أو عدم االنتماء إلى حزب سیاسي أو   .11 الرأي السیاسي: مثل التعبیر عن اآلراء السیاسیة، والدفاع عن حقوق اآلخرین، أو االنتماء 

 نقابة
 أسباب أخرى .12

 

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 لبلدعلى مستوى ا •

 .ال تقدیرات بشأن القیم الناقصة
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

 .ال تقدیرات بشأن القیم الناقصة
 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 غیر متوافر



2018كانون األول/دیسمبر  3آخر تحدیث:   

   
 

 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

 ] رابط إلى التوجیھات الفنیة[ •
 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة 
 ] رابط إلى التوجیھات الفنیة[ •
تتشاور المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان مع جھات التنسیق في االجھزة اإلحصائیة الوطنیة المعنیة بإطار مؤشرات أھداف التنمیة   •

تحتفظ بھا الشعبة اإلحصائیة باألمم المتحدة)، وذلك بشأن توافر البیانات الوطنیة الالزمة إلعداد قاعدة  المستدامة (وفقاً للقائمة التي  
 بیانات خاصة بمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة [رابط إلى التوجیھات ذات الصلة] 

 

4.K  . تقییم الجودة 
 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 :توافر البیانات

   غیر متوفر
 :ل الزمنيالتسلس
2017-2018-2019 

 :تفصیلال
من أھداف التنمیة المستدامة، أي حسب الدخل، والجنس، والسن، واالنتماء  ۱۸-۱۷تُفصّل البیانات الخاصة بھذا المؤشر تمشیاً مع الغایة 

 .العرقي واإلثني، والوضع من حیث الھجرة، واإلعاقة، والموقع الجغرافي، وغیرھا من الخصائص ذات الصلة في السیاقات الوطنیة
 

 نحراف عن المعاییر الدولیةاال/المقارنة .  6
 :مصادر التباین

ال  تجمع المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان البیانات من المصادر الوطنیة فقط، وأحیاناً من مصادر إقلیمیة، إذا كانت متاحة/مناسبة. ولذلك،
 .ینبغي وجود اختالفات

 

 قائوثالمراجع وال.  7
  www.ohchr.org الرابط

 
  www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex المراجع

 

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex

	0. معلومات المؤشر
	0. a. الهدف
	الهدف ١٠: الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها
	0.b. الغاية
	الغاية ١٠-٣ كفالة تكافؤ الفرص، والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بوسائل منها إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد
	0.c. المؤشر

	المؤشر ١٠-٣-١ نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا لممارسات تمييزية أو تحرش خلال الاثني عشر شهرا السابقة لأسباب يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان التمييز على أساسها
	0.d. السلسلة
	0.e. تحديث البيانات الوصفية
	3 كانون الأول/ديسمبر 2018
	0.f. المؤشرات ذات الصلة
	• ٥ -١-١ ما إذا كان ثمة أطر قانونية قائمة، أم لا، من أجل تعزيز -1-5 وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس
	• ١٦-١-٣ نسبة السكان الذين تعرضوا (أ) للعنف البدني والعنف النفسي والعنف الجنسي خلال الاثني عشر شهراً السابقة
	• ١٦-أ-١ وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس
	• ١٦-٦-٢ نسبة السكان الراضين عن تجربتهم الأخيرة في الاستفادة من الخدمات العامة
	0. g . المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي
	مكتب الأمم المتحدة السامي مفوض حقوق الإنسان (OHCHR)
	1. الإبلاغ عن البيانات
	1.A. المنظمة
	2. التعريف والمفاهيم والتصنيفات
	2.A. التعريف والمفاهيم
	2.B. وحدة القياس
	2.C. التصنيفات
	3. نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات
	3.A. مصادر البيانات
	3.B. طريقة جمع البيانات
	3.C. الجدول الزمني لجمع البيانات
	3.D. الجدول الزمني لنشر البيانات
	3.E. الجهات المزودة للبيانات
	3.F. الجهات المجّمعة للبيانات
	3.G. التفويض المؤسسي
	4. اعتبارات منهجية أخرى
	4.A. الأساس المنطقي
	4.B. التعليقات والقيود
	4.C. طريقة الاحتساب
	4.D. التحقق
	4.E. التعديلات
	4.F. معالجة القيم الناقصة (1) على مستوى البلد و (2) على المستوى الإقليمي
	4.G. المجاميع الإقليمية
	4.H. المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني
	4.H. المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني
	4.I. إدارة الجودة
	4.J. ضمان الجودة
	4.K. تقييم الجودة
	5. توافّر البيانات والتفصيل
	6.  المقارنة/الانحراف عن المعايير الدولية
	7. المراجع والوثائق


